
Фактическа информация

Инициативата на Европейския съюз „Младежта в движение“ има за цел насърчаване на мобилността на студенти и стажанти и
подобряване на заетостта сред младите хора. „Младежта в движение“ ще насърчи държавите от ЕС да работят съвместно за
предоставяне на по-добри възможности на младите хора в Европа с цел да оползотворят максимално своите умения. Това може
да се постигне чрез подобряване на резултатите и международната привлекателност на университетите в Европа, както и чрез
повишаване на цялостното качество на всички равнища на образование и обучение в ЕС. Инициативата е насочена по-специ-
ално към по-младите хора, за да им даде възможност да се запознаят с ползите от участието в програмите за мобилност на ЕС.

Основните програми на ЕС за подобряване на мобилността са в рамките на програмата „Учене през целия живот“: Проектите
по тази програма не са предназначени само за отделните студенти или учащи се, а и за преподавателите, обучаващия 
персонал и всички други, които са ангажирани в образованието и обучението и в неформалния обмен.

Съществуват подпрограми, които финансират
проекти на всички равнища на образование и
обучение.1

Програма „Коменски“
Тази програма се фокусира върху всички равнища на училищното образование – от предучилищното и началното до средното
образование. Целта на „Коменски“ е подобряването и повишаването на мобилността на учениците и обучаващия персонал в ЕС.

Програма „Леонардо да Винчи“
Тази програма финансира практически проекти в областта на професионалното образование и обучение. Инициативите са
най-разнородни – от такива, при които физически лица получават свързано с работата обучение в чужбина, до широкомащабни
транснационални усилия за сътрудничество.

Програма „Еразъм“
„ЕРАЗЪМ“ е водещата програма на ЕС за образование и обучение, чрез която всяка година се дава възможност на 200 000 
студенти да учат и работят в чужбина. Освен това по нея се финансира сътрудничеството между висшите учебни заведения в
Европа. По програмата се предоставя подкрепа не само на студенти, но и на преподаватели и на представители на бизнеса,
които искат да преподават в чужбина, и се подпомага обучението на университетските служители.

„Грюндвиг“
Програмата „Грюндвиг“ се фокусира върху нуждите от преподаване и учене на учащите се, които са ангажирани в курсове за
обучение за възрастни и алтернативно обучение, както и организациите, които предоставят тези услуги.

1 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme
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Други програми за мобилност на ЕС: 

„Младежта в движение“
Програмата „Младежта в движение“ насърчава неформалното обучение и междукултурния диалог сред европейската младеж
чрез подкрепата на най-разнообразни дейности, включително младежкия обмен и транснационалната доброволческа служба,
както и националните и транснационални младежки инициативи. Повечето дейности отговарят на изискванията за финансиране
на 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Турция, държави, обхванати от Европейската политика за
съседство2, и други държави, които са подписали съответните споразумения с Европейския съюз.
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

„Мария Кюри“
Дейностите на „Мария Кюри“ са предназначени за развитие на кариерите на изследователите във всички сфери на науката 
и хуманитарните науки. Те дават възможност на изследователите да актуализират и разнообразят своите умения, да се 
присъединят към утвърдили се изследователски екипи, и да подобрят своите перспективи за кариера. Допустими за участие 
в програмата са 27-те държави-членки на ЕС и държавите, свързани със Седмата рамкова програма на ЕС. Освен това за някои
от дейностите имат право да участват изследователи и организации от държави извън ЕС.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

„Еразъм Мундус“
Програмата повишава качеството на висшето образование с помощта на стажове и академично сътрудничество между 
Европа и останалия свят. В програмата могат да участват висши учебни заведения, организации, които са активни в 
областта на висшето образование и научноизследователската дейност, студенти, докторанти, преподаватели, изследователи
и университетски персонал от цял свят. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

„Темпус“
„Темпус“ подпомага модернизацията на висшето образование в държавите партньорки, които географски са разположени в
съседство с ЕС, и насърчава сътрудничеството между висшите учебни заведения в ЕС и държавите партньорки. Програмата 
обхваща 27 държави от Западните Балкани, Източна Европа, Централна Азия, Северна Африка и Близкия изток.
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

Важни инструменти за европейска мобилност 

eures – Европейският портал за трудова мобилност:
Целта на онлайн портала EURES е предоставянето на информация, съвети и услуги в областта на наемане/подмяна на персонала
за подпомагане на всеки гражданин, който желае да се възползва от принципа на свободното движение на хора. EURES също
така има и мрежа от хора с повече от 700 съветници на EURES. EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската комисия
и обществените служби по заетостта на държавите-членки на ЕИП3, Швейцария и други партньорски организации. 
http://ec.europa.eu/eures

Europass
В Europass са включени пет документа, които са разработени да подпомогнат хората да представят по по-разбираем начин
своите умения и компетенции в цяла Европа (Европейския съюз, ЕАСТ/ЕИП и държавите кандидати). Документите на Europass
са валидни в 31 държави и подпомагат европейските граждани при записване в образователна или обучителна програма, 
кандидатстване за работа или придобиване на опит в чужбина. http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

2 Източна Европа и Кавказ, Средиземноморския район и Югоизточна Европа
3  Норвегия, Исландия и Лихтенщайн


