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Програмата за учебни посещения е програма на ЕС за кадри-
те, отговорни за вземане на решения, и за специалистите в 
областта на образованието и професионалното обучение. 
Програмата дава възможност да се направи кратко посеще-
ние от три до пет дни в една от 31 европейски страни с цел 
запознаване със специфичен аспект от ученето през целия 
живот. Ще научите за инициативи за успешни политики и при-
мери за добра практика в други страни и ще се срещнете с 
колеги от цяла Европа. Ще можете да използвате резултатите 
от посещението в ежедневната си работа и да създадете нови 
контакти.

Кой може да кандидатства?
Поканват се за участие членове на профсъюзи и на организа-
ции на работодатели. Участниците се избират също и измежду 
ръководители по обучение във фирми,  малки и средни пред-
приятия (МСП), представители на работниците, представите-
ли на сдружения и икономически организации от страните, 
участващи в програмата, директори на частни центрове за 
професионално обучение и подготовка и др.

Какви теми ще можете да проучите?
•   Подобряване на достъпа, обективността, качеството и ефи-

касността в в областта на образованието и професионално-
то обучение;

•   образование и професионално обучение за работоспособ-
ност;

•   прилагане на общите европейски инструменти, принципи и 
рамки за учене през целия живот;

•   тенденции и предизвикателства в стратегиите за учене през 
целия живот.

Къде можете да отидете?
Учебните посещения се провеждат в 27-те държави-членки на 
ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. 

Колко бу струвало?
Националната агенция във Вашата страна ще финансира част 
от пътните и дневните Ви разходи 

Как да кандидатствате?
Трябва да попълните онлайн формуляр за кандидатстване. 

На какъв език се провеждат учебните визити?
Работният език на учебните визити е английски, френски, 
немски и испански.

Искате ли да получите информация и опит 
от първа ръка по теми от общ интерес в 
областта на образованието и професионалното 
обучение в друга страна?

Зачита ли се мнението Ви по въпросите на 
образованието и професионалното обучение?
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