Наименование на проекта:
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г. /продължен до 2022/

Финансиране: финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката Регионалните управления на
образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово
изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби
на ЗУСЕСИФ
Продължителност на проекта: Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години –
2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Период на изпълнение: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.2014-2020 г. /продължен до 2022/
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Стойност на проекта:16 112 лв. е само това обучение /ще има и други/
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 19 911 123 лева.
Кратко описание на проекта:
Целта на проекта - подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните
умения на педагогически специалисти със следните дейности:
Дейност 1 - Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на
педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни
кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:
1. за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на
иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати,
диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на
качествено образование и личностно развитие.
2. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за
подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за
по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
3. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за
прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за
ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.
Дейност 2 - Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на
професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за
придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

Организации/партньори отговорни за изпълнението на дейността на проекта:
Регионални управления на образованието, училища, директни възложители на обученията

