
 Програма “Учене 

през целия живот”  



 

 Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ 

орган в България, който администрира Програма "Учене през целия 

живот" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на 

образованието, професионалното обучение и пазара на труда.  

 

 

 Центърът организира работата по подбора, оценяването, 

финансирането и мониторинга на проектите по Програма "Учене през 

целия живот“.  
 

 

http://www.hrdc.bg 



Програма “Учене през целия живот” 

http://www.hrdc.bg 



Коменски 
 

Училищно 

образование  

 

Дейност eTwinning 

http://www.hrdc.bg 
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СЪЗДАВА СЕ 
С Решение No.1720/2006/EC на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г.  

Стартира на 01 януари 2007 г.  до 31 декември 2013 г. 

 
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

27-те страни членки на ЕС,  

 

Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, 

Швейцария  
 

 

СТРАНИ УЧАСТНИЧКИ 

Хърватска и Турция 

  

ВЪЗМОЖНИ СТРАНИ 

УЧАСТНИЧКИ 

През 2013г. по централизираните 

дейности  на Програма “Учене 

през целия живот” участват и 

следните държави: Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия, Албания, 

Босна и Херцеговина, Бивша 

Югославска република 

Македония, Черна гора, Сърбия.  
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Какво е образование за възрастни?  

 

  В контекста на програма Грюндвиг възрастни 

обучаеми са всички лица над 16г. възраст, 

извън системата на формалното образование 

/средно, висше/. Програмата обхваща всички 

форми на обучение на възрастни, които не са 

от професионално естество. Насочена е към 

всички възрастни и техните обучители, които 

искат да развият своите умения, знания и 

компетенции. Тя предлага възможности за 

участие в европейски образователни проекти 

чрез индивидуална и групова мобилност. 

 

    секторна програма         

 “Грюндвиг” 
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Децентрализирани дейности 

 

  Индивидуална мобилност  

Обучение на служители в сферата на образование за възрастни  

Визити и обмен на опит на кадри, обучаващи възрастни  

Асистентски стаж  

 

 Проекти 

Работни ателиета  

Партньорства за познание  

Проекти за възрастни доброволци 

Централизирани  дейности  

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 
Многостранни проекти 

Мрежи Грюндвиг  

 Съпътстващи мерки  

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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Обучение на служители в сферата на образование за възрастни 
  

 

   Курс – за преподаване на възрастни в страна, различна от тази, в която 

участникът живее или работи; 

 

Теми на курса: 

    Каталог на курсовете по „Грюндвиг”:      

  http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 

      

Езикови курсове (допустими участници):  

    Преподавател по дисциплина на чужд език;  

    Преподавател, който се преквалифицира като преподавател по чужд език;  

    Участник в Партньорство за познание по програма „Грюндвиг”, обучаващ се 

на езика на Партньорството. 

 

 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
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Продължителност:  

 от 5 работни дни до 6 седмици  

 

Финансиране  

 

разходи за път и издръжка; 

 

такса на курса; 

 

 

         

         Обучение на служители в сферата на образование за 

възрастни 
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Визити  и обмен на кадри в сферата на  образованието на 

възрастни 

 
Работна визита или участие в конференция в друга европейска 

страна, участничка в Програма „Учене през целия живот: 

Работа като преподавател в организация, предлагаща образование за 

възрастни; 

Изучаване на аспектите на образованието за възрастни в приемащата 

страна; 

Изучаване  на експертен опит в аспектите на образованието за 

възрастни; 

работен обмен (наблюдение) в организация, предлагаща образование 

за възрастни; 

Участие в конференция или семинар, включително европейски 

конференции -„Партньорствата за познание” по секторна програма 

„Грюндвиг”, тематични събития по програмата на Европейската комисия. 
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Визити  и обмен на кадри в сферата на  образованието на 

възрастни 

 

 

 
Продължителност: 

 1 ден – 13 седмици 

 

Финансиране: 

 

Разходи за път и издръжка; 

Такса за участие в конференция или семинар.  
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Асистентски стаж  

 

 

 

Стаж  в организация, предоставяща образование за 

възрастни в друга европейска страна участничка в 

Програма „Учене през целия живот” с цел: настоящ и 

бъдещ персонал, ангажиран в образованието на 

възрастни да подобри своите професионални и 

междукултурни компетенции.  
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Асистентски стаж 

 
 

 

  Продължителност 

над 13 пълни седмици до 45 седмици (най - малко 91 дни, най - много 315 

дни) 

 

   

  Финансиране: 

 

Разходи за път и издръжка.  
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УЧАСТНИЦИ В ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ  

 

  
 

Заети физически лица – на трудов или граждански договор в 

организация, предоставяща образование и обучение на възрастни;  

 

Незаети физически лица, можещи да докажат бъдещото си 

професионално включване в сферата на образованието на възрастни. 
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Работни ателиета  

 
Цели 
Настоящите и бъдещи учители и служители в сферата на образованието за възрастни 

да получат възможност да разберат по-добре европейското измерение на обучението на 

възрастни с проблеми, свързани с грамотността, да се запознаят с образователните 

системи на други европейски държави и с процеса на ограмотяване на възрастни, с цел 

подобряване на специфичните умения, които са им необходими, за да научат тези 

възрастни да четат и пишат. 

 

Форми 
Организиране на семинар, работни срещи или друго обучително събитие. 

 

Теми  

Съответстващи на секторна програма “Грюндвиг”; 

 
Допустими ще са единствено работни ателиета, насочени към учители, 

преподаватели и персонал, работещи в сферата на ограмотяване на възрастни лица.  
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Работни ателиета  

 
Кандидати  

Организатор на Работно ателие: всяка организация, която има желание да 

участва в процеса на подобряване на грамотността на възрастните лица, и която е 

разположена в държава, участваща в Програмата. 

 
Участниците трябва да са от най-малко 3 различни страни, освен страната, в която се 

провежда ателието. Не повече от 1/3 от участниците могат да са от една и съща 

страна. Гражданите на страната, в която се провежда Работното ателие, са 

легитимни за участие, но няма да бъдат финансирани от „Грюндвиг” и не трябва да 

съставляват повече от 1/3 от общия брой участници. (Минимум 10 обучаеми извън 

страната на организатора). 

 

Обучаеми: всяко пълнолетно лице от страните участнички в програмата – към 

организатора (10 - 20 човека). 

 

Продължителност 
5-10 работни дни 
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Работни ателиета  

 
 

Финансиране на организатор:  

 
Разходи за  организиране на Работно ателие; 

Разходи за участието на обучаемите – включително техните пътни и дневни;  

Разходи за педагогическа, езикова и културна подготовка – ако са добре 

обосновани, могат да бъдат отпуснати, на базата на фиксирана ставка, 

определена от Националната агенция. 

 

Финансиране на участник:  

 
Организаторът на Работното ателие покрива разходите за път и издръжка на 

обучаемите. 
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Партньорства за познание  

 

 
Цел  

 
Практическо сътрудничество между организации в областта на образованието за 

възрастни; 

 

Съвместна работа по теми от общ интерес (обучаващи и обучаеми); 

 

Обмен на опит, методи; 

 

Обогатяване на представите за европейския културен, социален и икономически 

живот. 
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Партньорства за познание  

 
 

 

Продължителност  
 2 години 

 

Кандидати 
Организации / институции – юридически лица към НА в страната си; 

 

Партньори  

 Минимум 3 страни 
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ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПОЗНАНИЕ  

 

Финансиране от НА на следните типове партньорства според броя 
мобилности: 

 

 

 

 

 

 

Финансовата подкрепа ще се отпуска на два транша – 80% авансово 
плащане след подписване на договора с одобрената за финансиране 
организация и до 20% балансово плащане след приемане и одобряване на 
заключителния отчет. 

 

Минимален брой мобилности Отпускано финансиране 

4 мобилности 8 000 EUR 

8 мобилности 11 000 EUR 

12 мобилности 14 000 EUR 

24 мобилности (от тях 16 обучаеми ) 23 000 EUR 
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Проекти за възрастни доброволци 

 
“Доброволец” – човек със свободен избор и мотивация да извършва  дейности във 

формалния и информалния сектор, без да очаква финансова печалба от това. 

Дейностите имат социална стойност и не припокриват професионалните, за които 

работодателят заплаща. 

 

Цели  

 
Възрастни граждани да работят като доброволци в друга европейска страна по 

всякакви нестопански дейности; 

Трайно сътрудничество между изпращащата и приемащата организации около 

конкретна тема или целева група чрез обмена на доброволци. 
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Проекти за възрастни доброволци 

 
Кандидати  
Изпращаща и приемаща организации: всяка организация, която е юридическо лице и 

може да изпраща и приема доброволци по ефективен начин; 

Доброволци: възрастни граждани на 50 и повече години; 

 
 

Продължителност на проекта  

 2 години  

 

Продължителност на мобилността  
3-8 седмици /Всички дейности трябва да се осъществят от 1.8.2013 г. до 31.7.2015 г./ 

 

Мобилности  
От 2 до 6 доброволеца; 
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Проекти за възрастни доброволци 
         

            Финансиране 

 

Средства за изпращане на доброволци 
 Средства за транспорт – залагат се на база прогнозна сума; 

 Средства за организация на мобилността -  500евро:  

   - управление на проекта; 

   - езикова, културна и педагогическа подготовка. 

 

 

 

 

Средства за приемане на доброволци 
 Средства за пребиваване на доброволците – Максималните ставки, определени от 

ЕК 

 Средства за организация на мобилността – 200 евро: 

- За разходи, свързани с логистиката. 
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2007 -    84 088,20 euro 

2008 -  273 393,00 euro 

2009 -  372 478,80 euro 

2010 -  375 352,65 euro 

2011 -  441 344,86 euro 

2012 -  557 253,00 euro 

 

 

 TOTAL:  

 

1 546 657, 51 euro 

Усвоени средства по секторна програма "Грюндвиг" (2007-2012)

8408820,00; 4%

27339300,00; 13%

37247880,00; 18%

37535265,00; 18%

44134486,00; 21%

55725300,00; 26%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ – УСВОЕНИ СРЕДСТВА  

период: 2007 - 2012 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ГРЮНДВИГ” В БЪЛГАРИЯ 

2008-2012 

РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 

 

Реализирано от ЦРЧР в периода между октомври-декември 2012г. 

 

 

Цел:  

 - анализ и оценка на степента на въздействие на секторна програма 

„Грюндвиг” върху развитието на ключовите компетентности на участниците 

във финансираните от програмата проекти.  

 

Метод 
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Изпълнение на секторна програма “Грюндвиг” в 

България 
          Проекти по дейности на секторна програма  

"Грюндвиг" (2007- 2012) 

50% 

33% 

5% 

4% 

6% 
2% 

Партньорства за познание 

Индивидуална 

квалификационна дейност 

Визити и обмен 

Асистентски стаж 

Работни ателиета 

Възрастни доброволци 
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Изпълнение на секторна програма “Грюндвиг” в България 

Участници в проекти по секторна програма "Грюндвиг" по 

дейности (2007-2012)

76%

5%

1%

0%

16%

2%

Партньорства за познание

Индивидуална

квалификационна дейност

Визити и обмен

Асистентски стаж

Работни ателиета

Възрастни доброволци
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Изпълнение на секторна програма “Грюндвиг” в България  

 
Проекти според страни дестинации по секторна програма  

"Грюндвиг"(2007 - 2012) 

4% 

13% 

7% 

5% 

7% 

20% 

8% 

7% 

29% Белгия 

Германия 

Гърция 

Испания 

Франция 

Италия 

Кипър 

Малта 

Великобритания 
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        Основни изводи 

 
      Участието в проекти по секторна програма “Грюндвиг” развива: 

 

Умения за писмено и устно общуване на майчин език; 

 

Умения за общуване на чужди езици и за разбиране на чужди култури; 

 

Логическо мислене; 

 

Умения за търсене, обработване и използване на информация; 

 

Основни умения в областта на ИКТ; 

 

Мотивацията за придобиване на знания и умения през целия живот; 

 

Гражданско самосъзнание, Креативното мислене, Предприемачески 

умения. 
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Център за развитие на човешките ресурси  

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3, София 1000 

Тел.: 02 / 915 50 10  

Факс: 02 / 915 50 49 

 

Eлена Мирчева  

Венета Куйова 

 

 

 

 

 

тел.: 02 / 915 50 22 

е-mail: emircheva@hrdc.bg  

е-mail: hrdc@hrdc.bg   

web site: www.hrdc.bg 
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