Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.0100001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на
образованието и науката
Във

връзка

с

изпълнението

на

проект

BG05M2OP001-2.010-0001

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
по 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“ са сформирани
12 групи, в които са включени 298 педагогически специалисти от образователните
институции в системата на предучилищното и училищното образование в област
Монтана. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две
тематични направления по следните теми:
 „Иновативни и интерактивни методи за повишаване на комуникативната

компетентност на учениците“
 „Интересни, нови обучителни практики в начален етап на обучение“
 „Управление на конфликти и ефективна комуникация в училище“
 „Разработване на електронни уроци“
 „Педагогическо

взаимодействие

между

обектите

и

субектите

в

образователната система“
 „Игри и упражнения за снемане на напрежението у детето и ученика - за

ефективно участие в процеса на обучение“

 „Повишаване

на мотивацията за учене. Методи за създаване на

положителна перспектива“
 „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в

съвременния образователен процес“

 „Методи и подходи за решаване на конфликти“
 „Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специализиран

софтуер“
 "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците

и стимулиране на ученическата активност

 Създаване на онлайн урок с Office Mix

В организираните 12 обучителни курса участие взеха общо 298 педагогически
специалисти от следните образователни институции на област Монтана:
 СУ „Димитър Маринов, гр. Лом
 ПГПТ, гр. Лом
 ПГТЕ „Христо Ботев“, гр. Монтана
 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", село Ковачица, община Лом
 І ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Монтана
 ОУ "Петър Парчевич", гр. Чипровци
 V СУ "Христо Ботев", гр. Монтана
 СУ "Св. Св. Кирил и Методий ", с. Лехчево, община Бойчиновци
 ПГТ „Владимир Минчев“, с.Владимирово, община Бойчиновци
 II ОУ "Иван Вазов", гр. Вълчедръм
 ОУ „Христо Ботев“, с. Златия, община Вълчедръм
 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, община Вълчедръм
 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Лом
 ПГ „Найден Геров“, гр. Лом
 ІV ОУ "Христо Ботев", гр. Лом

 РЦПППО, гр. Монтана
 ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Монтана
 ДГ №1 “Снежанка“, гр. Лом
 ДГ „Детелина“, с. Василовци, община Вълчедръм
 ДГ „Светулка“, с. Мокреш, община Вълчедръм
 ДГ "Патиланци", гр. Вълчедръм
 ДГ "Слънчице", гр. Вълчедръм
 ДГ "Мечо Пух", гр. Брусарци
 ДГ "Мечо Пух", с. Златия, община Вълчедръм
 ДГ "Щастливо детство", с. Долни Цибър, община Вълчедръм
 II ОУ "Константин Фотинов", гр. Лом
 ОУ "Кирил и Методий", с. Замфир, община Лом
 СУ "Христо Ботев", гр. Брусарци
 I ОУ "Никола Първанов", гр. Лом
 ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана
 НУ "Васил Левски", гр. Вършец
 СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец
 ПМПГ "Св. Климент Охридски", гр. Монтана
 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Габровница, гр. Монтана
На всички успешно преминали обучението лица ще бъде издадено
Удостоверение за присъдени квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12
от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти.
Моля педагогическите специалисти, участвали в обученията да следят
в Информационната система на проекта https://teachers.mon.bg/ за издадените
удостоверения.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове.

