
 

 
 

 Информация за проекта 
  
Проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“ е финансиран 

със средства по ОП „Развитие на Човешките Ресурси“ съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент е Министерство на образованието и 

науката, в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на 

образованието(НИОКСО). даде възможност до 2014 година над 42 000 учители, помощник-

директори и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията.  

 

 Обща цел на проекта:  
Целта на проекта е учители, помощник-директори по учебната дейност и директори на 

училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на 

професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата 

и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване. 

  

 Специфични цели: 
  

1. Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на 

новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.  

2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща 

и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за 

усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през 

целия живот.  

3. Създаване на система за управление на квалификацията.  

6. Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини 

за ефективно управление на финансовите ресурси.  

 

 

ДГ „Здравец“, участва в проект „Квалификация на педагогическите 

специалисти“, по следните направления:  
1. Детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка.  

2. Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност – 

новоназначени младши учители.  

3. Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност – 

главни учители.  

4. Провеждане на обучения за работа с делегирани бюджети на директори на детски градини 

и новоназначени директори на училища, 

при което постигнахме: 

 усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите на 2 учители за 

работа в групите за задължителна предучилищна подготовка 

 усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите на 2 младши 

учители 

 усъвършенстване на компетентностите от заемащия новата за образованието  

длъжност –   главен учител – 1 главен учител 

 усъвършенстване на компетентностите за работа с делегирани бюджети - 

директор 


