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Европейска мобилност в професионалното образование и обучение 

 

Препис: 

„Добре дошли в нашия Масов отворен онлайн курс за управление на мобилностти, 

който е създаден в рамките на проект Еразъм + ENNE - Европейски мрежи за 

подобряване на ПОО. 

Не е ли страхотно? " 

Пътуване до друга държава, живот и работа там, упражняване на изучаваната 

професия в друг екип, с други инструменти и методи, опознаване на хора от други 

култури не като туристи, а като колеги и може би приятели.  

Европейските проекти за мобилност са най-пряката и непосредствена програма на ЕС, 

защото те обединяват хората и правят европейското гражданство наистина осезаемо. 

С този Масов отворен онлайн курс искаме да ви подпомогнем при планирането, 

писането и изпълнението на успешен европейски проект за мобилност. 

Разглеждаме предимствата и причините за участие в мобилности на ЕС, Даваме 

информация за програмата за финансиране, 

Разглеждаме различните участници, от които се нуждае един проект за мобилност, и 

разглеждаме как те трябва да си сътрудничат. Даваме информация за формуляра за 

кандидатстване. 

Преминаваме стъпка по стъпка през изпълнението на проекта. Това включва 

формални изисквания, подбор и подготовка на бенефициенти, практически аспекти, 

обучение, мониторинг, оценка и разпространение, но също и сложни инструменти за 

проследяване на учебния опит 

като ECVET, Европейската кредитна система за професионално образование и 

обучение. 

Накрая, но не на последно място ви предлагаме съвети за финалното отчитане и 

показваме перспективи за бъдещи проекти. 

Казвам се Дарина Петрунова 

Наистина се надявам, че този курс е интересен за вас и че ще се вълнувате от 

стартирането на европейски мобилни приключения, както и ние. 

Да започваме! 
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