
Основни насоки в 

Програмата на ЕС за 

образование, 

обучение, младежта и 

спорта „Еразъм+” 



• Европейска програма за образование, 

обучение, младеж и спорт (2014-2020); 

• Обединява 7 европейски програми; 

• 40% по-голям бюджет в сравнение с 

предходния програмен период. 

Програма “Еразъм+” 



По-тясна връзка с европейските и национални цели: 

• Европа 2020 

• Образование и обучение 2020 

• Европейско сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010-2018) 

• Европейско измерение в спорта 

• Национални програми за реформи 

• Национални стратегии за учене през целия живот 

Програма “Еразъм+” 



Необходимост от интегриран подход: 

• Нарастваща безработица сред младите хора 

• Нужда от висококвалифицирана работна 

ръка 

Програма “Еразъм+” 



2014-2020 – 3 ключови дейности* 

Програма “Еразъм+” 

Индивидуална 

образователна 

мобилност  

Сътрудничество 

за иновации  

и обмен на добри 

практики 

 

Подкрепа за  

развитие на  

образователната  

политика 

*Кандидатстват само организации! 



Програма “Еразъм+”,  

КА1: Индивидуална 

образователна 

мобилност 



Училищно и професионално образование:  
 

• Повишаване ключовите компетентности и умения 
на персоналa, работещ в образователни 
институции  

• Краткосрочни мобилности (<2 месеца)  

• Дейностите целят: 
– Дейности за професионално развитие в чужбина: 

• Участие в курсове и обучителни събития  

• Наблюдения в партниращи институции 

– Преподаване в партньорска институция в чужбина 

• Професионална практика за обучаеми 
(2 седмици – 12 месеца)  

Програма “Еразъм+”, КА1 



Стратегически, институционален подход: 

 
• Без индивидуално кандидатстване – организациите 

кандидатстват за своя персонал 
 

• Институциите описват стратегията и обучителните си нужди в 
Европейския план за развитие (интегриран във формуляра за 
кандидатстване) 
 

• Кандидатства се за “проект за мобилност" с продължителност 1 
или 2 години, в който да се включват няколко индивидуални 
мобилности 
 

• Имената на индивидуалните участници и подробностите около 
дейности за професионално развитие не следва да се посочват 
на етапа на кандидатстване 

Програма “Еразъм+”, КА1 



Програма “Еразъм+”,  

КА2: Сътрудничество 

за иновации  

и обмен на добри 

практики 



Проектите трябва да:  
 

• Адресират предизвикателствата и нуждите в 
образователната политиката в даден сектор 
 

• Насърчават сътрудничество между различните сфери на 
образованието, обучението и младежта  

 

Основни характеристики:  
 

• Гъвкави проекти  
 

• Инструмент за подкрепа реалните нужди в обществото  
 

• Отваряне на институциите чрез междукултурен подход 

 

Програма “Еразъм+”, КА2 



Примерни дейности:  
 

• Сътрудничество между организации за осъществяване обмен на 
добри практики 
 

• Развитие на иновативни практики в областта на образованието, 
обучението и младежта 
 

• Валидиране на компететентности, придобити по формален, 
неформален и самостоятелен път  
 

• Насърчаване на активното гражданство и създаване на социални 
ориентирани предприятия 

Програма “Еразъм+”, КА2 



Първи изводи:  
 

• Търсят се проекти, които имат трайно 
въздействие. 
 

• Еразъм+ е своеобразна платформа за решения в 
подкрепа на европейските и национални цели в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта. 

Програма “Еразъм+” 



 

www.hrdc.bg 
 

 

 

http://etwinning.hrdc.bg 
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