Приложение 2 към т. 1, буква „б“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„КВАЛИФИКАЦИЯ”
Въведение
В Програмата на правителството за Европейското развитие на България (2009 –
2013 г.) една от основните мерки за „Повишаване на качеството и ефективността на
училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка“ е изграждане на
ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите
специалисти.
Целите на програмата са насочени към осигуряване на условия за повишаване
на методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за
саморазвитие

и

самоусъвършенстване

на

педагогическите

специалисти

чрез

организиране на квалификационни курсове за формиране на ключови компетентности
(предприемачество) и по приоритетни направления (екипна работа за управление на
класната стая, кариерно ориентиране, формиране на умения за личностно развитие),
както и надграждане на управленските компетентности.
Национална

програма

„Квалификация“

е

продължение

на

успешно

реализираните мерки и дейности в програмите от 2010 и 2011 г., като е съобразена с
целите и приоритетните направления, заложени в Програмата за развитие на
образованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. на
Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), както и с търсенията
на педагогическите специалисти. Предвидените дейности по планираните в програмата
мерки за повишаване на квалификацията са насочени към:
-

утвърждаване на постигнатите резултати по посока на практическата
приложимост;

-

насърчаване и подкрепа на професионално развитие на учителите;

-

актуализиране на знания и умения по предметна област (физика,
предприемачество);

-

надграждане на управленски компетентности у директорите.

Демаркация:
С предложените дейности се допълват, без да дублират, допустимите дейности,
предвидени в операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.
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„Квалификация на педагогическите специалисти” по линия на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Ос 3.
Планираните в Национална програма „Квалификация” мерки и дейности за
тяхното изпълнение са ориентирани към:
·

изпълнението

на

подготовката

за

прилагане

на

системата

за

квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;
·

проучване на нагласите за оценка на труда на педагогическите

специалисти - критерии и индикатори;
·

развиване и надграждане на управленски компетентности на директори

(лидерство за наставници), за което не е предвидено друго финансиране;
·

обучение на училищни психолози и педагогически съветници за

управление на класната стая и за подпомагане на личностното развитие на учениците ,
за което не са предвидени дейности, в т. ч. и обучение по ОП РЧР. Дейността се
организира и осъществява с партньори;
·

повишаване квалификацията на учители, които работят по приоритетно

направление предприемачество, за което не е предвидено обучение по ОП РЧР.
Предвидените в Националната програма дейности не са включени в проект
„Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР – дейностите по мерки
1.2, 2 и 3 от Приложение № 1 към програмата.
Част от дейностите са продължение на дейностите от Национална програма
„Квалификация“, реализирана през 2010 г. и 2011 г.:
·

надграждане на дейностите по мярка 7.1. от Приложение № 1 от

Национална програма „Квалификация”, приета с РМС № 216 от 4 април 2011 г.;
·

надграждане на дейностите по мярка 7.2.2 и 7.2.3. Приложение № 1 от

Национална програма „Квалификация”, приета с РМС № 216 от 4 април 2011 г.
„Създаване на програми и обучения за развиване и надграждане на управленски
компетентности”;
·

надграждане на дейностите по мярка 7.4.3.. Приложение № 1 от

Национална програма „Квалификация”, приета с РМС № 216 от 4 април 2011 г.;
провеждане на Национален конкурс „Иновативни практики в управлението”;
·

провеждане

на

Национален

конкурс

управлението”.
2. Цели
приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.

„Иновативни

практики

в

3

Основна цел: Повишаване на качеството и ефективността на образование на
всички нива в българската образователна система чрез изграждане и усъвършенстване
на ключови компетентности на педагогическите специалисти и укрепване на
административния капацитет на регионалните инспекторати по образованието,
отговарящи на новите изисквания и очаквания за качествено образование на младите
хора.
Специфични цели: Подкрепа на системата за кариерно развитие, реализиране
на поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти в
училищата и на експертния състав на регионалните инспекторати по образованието,
които координират и контролираш дейностите по квалификация.
Проследяване прилагането на иновации в управлението и обмена на добри
практики ще предоставят възможност за измерване на ефикасността и приложимостта
на планираните обучения.
2.1. Повишаване авторитета на учителската професия и социалния статус на
учителите чрез проследяване на напредъка в изпълнението на квалификационните
дейности за усъвършенстване на система за повишаване квалификацията на учителите,
осигуряване на възможност за кариерно израстване в длъжността и мотивиране за
развитие.
2.2.

Обезпечаване на

нормалното

и

пълноценното осъществяване на

училищното възпитание и образование чрез създаване на условия за повишаване
квалификацията

на

педагогическите

специалисти

като

предпоставка

за

професионалното им развитие, включително в съответствие с потребностите на
образователната институция.
2.3. Подкрепа на обучителния модел на управление чрез осигуряване обучение
на директори, насочено към подобряване на качеството и ефективността на
управленския процес.
2.4. Създаване на условия за повишаване капацитета на учителите по
приоритетни направления.
2.5. Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни
педагогически практики.
2.6. Проучване на нагласите на педагогическите специалисти към оценката на
труда им, определянето на критерии и индикатори за оценка на отделните длъжности с
цел разработване на система за атестиране на педагогическите специалисти.

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.
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Провеждането на националните конкурси „Училището – желана територия на
ученика“ и „Добри педагогически практики по гражданско образование” ще се
осъществява на две години. Организирането на конкурсите ще става по регламент,
който ще бъде неразделна част от националната програма за квалификация за
съответната година, в която ще се провеждат.
3. Обхват
3.1. обучение на директори – 180 (директори на училища –150, директори на
детски градини – 30)
3.2. обучение на учители – 140
3.3. обучение на учлищни психолози – 135
3.4. обучение на педагогически съветници – 100
3.5. участници в НК „Водим бъдещето за ръка” – 400
3.6. участници в конкурс „Иновативни практики в управлението” – 160
3.7. участници в регионални работни срещи – 86 директори и учители
4. Бенефициенти:
4.1. Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” – за организиране на
дейностите по т. І.2., т. ІІІ.1., ІІІ.2. и ІІІ.4. и по т. ІV.1. и ІV.3.
4.2. Национален институт за обучение и квалификация в системата на
образованието (НИОКСО) – организиране и провеждане на дейностите по т. І.1., т. ІІ и
т. ІV.2.
4.3. Център за подготовка на ученици за олимпиада (ЦПУО) – осигуряване на
зали и оборудване, необходими за провеждането на обученията по т. ІІІ.1. и ІІІ.2.,
4.4. Национална астрономическа обсерватория и планетариум – гр. Варна за
организиране на дейност по т. ІІІ.3.
5. Общ бюджет на програмата – 294 935 лв.
5.1. За дейностите по т. І.2., ІІІ.1.1, ІІІ2.1., ІІІ. 4 . и ІV.1. и ІV.3. – 99 000 лв.
5.2. За дейностите по т. ІІІ.1.2. и т. ІІІ.2.2. – 25 944 лв.
5.3. За дейност ІІІ.3 – 42 328 лв.
5.4. За дейностите по т. І.1. , ІІ и ІV.2. – 127 663 лв.
Средствата за проучване на нагласите за оценката на труда на педагогическите
специалисти, както и за организиране и провеждане на обученията (обучители,
обучителни програми и обучителни материали за обученията), предвидени в дейност
І.2. и ІІІ. 1.1.,ІІІ.2.1., ІІІ.4. , ІV.1. и ІV. 3 се предоставят на бенефициента по т. 4.1.

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.
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Средствата за осигуряване на зали за обучения и за техническото им
оборудване, нощувка и храна, предвидени в дейностите по т. ІІІ. 1.2. и ІІІ.2.2. се
предоставят на бенефициента по т. 4.3.
Средствата за организирането и провеждането на дейностите по т. І. 1. , т. ІІ и
по дейност т. ІV.2. се предоставят на бенефициента по т. 4.2.
Средствата за организиране на дейността по т. ІІІ.3. се предоставят на
бенефициента по т. 4.4.
Средствата за транспортни разходи на педагогическите специалисти, включени
в обученията по дейност ІІІ. 1 и ІІІ.2, са за сметка на бюджета на училището, което
изпраща обучаемия.
Средствата за командировъчни разходи, в т.ч. транспорт, храна и нощувка на
педагогическите специалисти, включени в обученията по дейност ІІІ. 4, са за сметка на
бюджета на училището, което изпраща обучаемия.
6. Мерки:
6.1.Регионални работни срещи за проучване и оценка на напредъка по
изпълнение на квалификационните дейности
6.2. Проучване на нагласите на педагогическите специалисти за оценяването на
труда им, както и за критериите и индикаторите за оценка.
6.3. Развиване на административен капацитет за управление – развиване и
надграждане на управленски компетентности у директорите (лидерство за наставници).
6.4. Създаване на условия за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти във връзка с ключови компетентности (предприемачество) и по
приоритетни направления (испански език, физика, обучение за екипна работа за
управление на класната стая и за подпомагане на личностното развитие на учениците).
6.4. Създаване на условия за популяризиране и обмен на добри и иновативни
педагогически практики, вкл. и чрез издаване на сборници с материали.
7. Начин на отчитане - средствата се предоставят за календарната 2012 г.
Предоставените за календарната 2012 г. средства се разходват в рамките на
същата календарна година.
8. Мониторинг и оценка
1.

Установяване

на

степента

на

удовлетвореност

специалисти.
2. Отчет по изпълнението на дейностите.

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.

на

педагогическите

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ” - 2012 ГОДИНА
Приложение № 1
ТАБЛИЦА С ДЕЙНОСТИ
Мерки
І. Поетапна подготовка за
прилагане на системата за
квалификация и кариерно
развитие на педагогическите
специалисти

Дейности

Бюджет
(лева)

Срок

Индикатори за изпълнение

1.Регионални работни срещи за
проучване и оценка на напредъка по
изпълнение на квалификационните
дейности

21 000

Май-юли

Доклад – 1 бр.
Работни срещи – 6 бр.
Участници в работни срещи – 86
бр. Директори и учители

2. Проучване нагласи за оценка на труда
на педагогическите специалисти критерии и индикатори.

15 000

април-ноември

Доклад – 1 бр.
Приемателно-предавателен
протокол – 1 бр.

април - юни

нова програма за лидерство – 1 бр.
адаптирана и допълнена програма
за лидерство – 1 бр.
изготвени регионални програми за
обучение – 28 бр.
изготвени обучителни материали –
28 пакета
обучени директори–лидери (2 етап)
– 30 бр.
обучени директори – регионални
лидери (1 етап) – 120 директори на
училища
директори на детски градини - 30

ІІ. Развиване на административен 1.Обучения за развиване
и надграждане на управленски
капацитет за управление и
компетентности у директори – (2 част
отчетност
Лидерство за наставници)

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.

52 379,60

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ” - 2012 ГОДИНА
Приложение № 1
ІІІ.Създаване на условия за
повишаване капацитета на
педагогическите специалисти по
приоритетни направления:

1.Обучение на училищни психолози:
„Умения за екипна работа и развитие
на взаимоотношенията в класа”;
1.1 Обучение и обучителни материали
1.2 Наем зали и техническо оборудване
за обученията, нощувка и храна на
обучаемите
2. Педагогически съветници:
„Формиране на умения за личностно
развитие и умения за заетост на
ученици”
2.1. Обучение и обучителни материали
2.2. Наем зали и техническо оборудване
за обученията, нощувка и храна на
обучаемите
3. Организиране на обучение на учители
по физика в ЦЕРН

ІV.Създаване на условия за
популяризиране и обмен на
иновативни педагогически
практики.

4. Пилотно обучение на учители в
прогимназиален етап по програма
„Предприемачество”
1. Организиране и провеждане на
Национална
конференция
„Водим
бъдещето за ръка”

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.

7-11 май
14-18 май
4-8 юни

135 психолози (3 групи Х 45 )

20 – 22 юни
24 – 26 юни
27 – 29 юни
01 – 03 юли
04 – 06 юли

100 педагогически съветници

42 328

9-14 септември

35 учители + 5 експерти от РИО и
МОМН

15 000

11- 20 юни

100

42 000

април

400 участници

12 000
17 604

12 000
8 340

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ” - 2012 ГОДИНА
Приложение № 1
2. Организиране и провеждане на
конкурс
«Иновативни практики в
управлението»

54 283,40

3. Издаване на сборник с класираните
материали (доклади, съобщения и др.)
от Националната конференция по
физика

3 000

ОБЩО:
1.За дейности по т. І.2., ІІІ. 1.1.,
ІІІ. 2.1., ІІІ.4., ІV.1. и ІV.3.
2.За дейностите по т. ІІІ.1.2. и
ІІІ.2.2.
3.За дейност ІІІ.3.
4.За дейности по т. І.1., ІІ и ІV.3.

приета с Решение № 310 на Министерския съвет от 20.04.2012 г.

294 935 лв.
99 000 лв.
25 944 лв.
42 328 лв
127 663 лв..

Изготвени и публикувани
теоретични разработки „Иновации
в управлението”-28 бр.
Училища, апробирали иновации
съгласно разработките – 112 бр.
Изготвени и публикувани доклади с
резултатите от апробираните
иновации – сборник, тираж 3 000
бр.
Проведена заключителна среща за
защита и окончателно класиране на
екипите – 160 участника
юни

100 бр. сборници

