
 

 

 

 
 Да обичаме училището днес, за да 

обичаме живота утре 

Европейски образователен проект  

по програма  Еразъм + 



 

Какво означава да бъдем мобилни 

в Европейския съюз? 

 
• Учене 

• Стажове 

• Доброволческа 
дейност 

• Работа 

• Извън Европа 



ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 2014 – 2020 г. 

• Цели - подобряване на уменията и пригодността за 
заетост, както и модернизиране на образованието, 
обучението и работата с младежта; 

• Бюджет - 14,7 млрд. евро; 

• „Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона 
европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов 
опит и да работят като доброволци в чужбина. 



Програма Еразъм + ще подкрепя: 

• Възможности за следване, 
обучение, придобиване на 
професионален опит или 
доброволческа дейност в чужбина. 

• Изучаването на чужди езици. 

• Признаването на умения, 
включително придобити извън 
рамките на формалното 
образование. 

• Въвеждането на инструмент за 
гарантиране на заеми за студенти, 
с цел финансиране придобиването 
на образователно- 
квалификационна степен 
„магистър“ в друга държава. 



Ключови дейности в областта на 

образованието 

• Образователна мобилност за граждани 
(КД 1) 

 

• Сътрудничество за иновации и обмен 
на добри практики (КД 2) 

 

• Подкрепа за реформиране на 
политиките (КД 3) 
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Мобилност с цел обучение 

 Студентите могат да отидат в чужбина за 
период от 3 до 12 месеца (включително 
допълнителен период за стаж). Един и същ студент 
може да получи стипендии за обучение или стаж 
в чужбина за не повече от общо 12 месеца през 
всеки цикъл на обучение: 

• през първия цикъл на обучение (бакалавърска или 
равностойна образователна степен) 

• през втория цикъл на обучение (магистърска или 
равностойна образователна степен); 

• през третия цикъл на обучение като докторант 
(докторска степен). 

• Продължителността на стажа на неотдавна 
завършилите образованието си студенти се смята за 
част от максималния 12-месечен срок през 
цикъла, в който те кандидатстват за стажа. 
 



Какви са условията? 

 
• Студентите трябва да са записани във висше 

учебно заведение за обучение, водещо до 
придобиване на призната образователна степен 
или друга призната квалификация на ниво висше 
образование (включително докторска степен). 

• Обучението в чужбина се извършва в рамките на 
предварително сключени междуинституционални 
споразумения между изпращащата и приемащата 
институция, като и двете трябва да  притежават 
харта за висше образование „Еразъм“ (ако 
се намират в страна по програмата). 

 



Страни 

• Всички  28 страни – членки на Европейския 
съюз; 

• Норвегия, Исландия, Лихтенщайн,Турция и 
бивша югославска република Македония. 



Как се кандидатства? 

 Студентите трябва да кандидатстват в 
международния отдел и/или отдела за 
„Еразъм+“ в своето висше учебно заведение. 
Там ще ги информират за възможностите за 
обучение в чужбина, както и за условията за 
кандидатстване за стипендия по „Еразъм+“. 



Има ли финансова подкрепа или такси? 

 
• Студентите могат да получат стипендия по 

„Еразъм+“, която да им помогне да покрият 
разходите си за пътуване и издръжка, свързани с 
обучението в чужбина. 

• Студентите по „Еразъм+“, независимо дали 
получават стипендия по програмата, са 
освободени от заплащане на такси за обучение, 
регистрация, изпити и достъп до лаборатории 
или библиотеки в приемащата институция. 

• Изплащането на национални стипендии или 
заеми на тези студенти следва да се запази по 
време на обучението им в чужбина. 



Повече информация за програмата: 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm


Образователна мобилност за младежи 

и младежки работници 

 
• Младежки 

обмени  

• Европейска 
доброволческа 
служба 

• Мобилност на 
младежки 
работници 



МЛАДЕЖКИ ОБМЕН 
    Групи от млади хора от различни страни могат да се срещат 

и да съжителстват за период до 21 дни. По време на 
младежкия обмен участниците изпълняват предварително 
подготвена работна програма, включваща работни 
ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, 
симулации, дейности на открито и др.  

 Младежките обмени се основават на транснационалното 
сътрудничество между две или  

    повече участващи  

    страни от различни държави  

    в или извън ЕС. 



Европейска доброволческа служба 

• Възможност за младите хора да изразят своята лична 
ангажираност чрез извършване на доброволна работа 
в чужбина в рамките на ЕС или извън него. 

• ЕДС има за цел да развива солидарността, 
взаимното  разбирателство и  толерантност сред 
младите хора, като същевременно допринасят за 
укрепване на социалното сближаване и 
насърчаване на активна гражданска позиция.  



Кой може да участва? 
Млади хора на възраст 17-30 години, готови да отделят от 2  до 12 

месеца от своя живот като млади доброволци в чужбина. 

 

 
Въпроси: 

• Каква е личната ми 
мотивация? 

• В каква област искам да се 
ангажирам? 

• За какъв период съм готов да 
се ангажирам? 

• С колко време разполагам? 

• Къде да кандидатствам? 

Какво получавате? 

• Безплатна храна и 
настаняване, застраховка и 
безвъзмездни средства за 
продължителността на 
проекта (в някои случаи може 
да се наложи да поемат зо 
10% от  пътните си разходи) 

• Безценен опит 

• Youthpass -  документ 
валидиращ знанията и 
уменията  



 

http://europa.eu/youth/index_bg 

 

http://europa.eu/youth/index_bg
http://europa.eu/youth/index_bg


https://www.salto-youth.net/  

https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

КАЛИНКА МИШИНОВА 

Психолог в ГРЕ “Г. С. Раковски”  

Гр. Бургас 

09.12.2014 г. 


