
         

Успешно приключени обучения на педагогически специалисти от област Разград 

по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „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 01.12.2018 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“ в област Разград се сформираха 21 групи за обучение, с включени общо 

454 педагогически специалисти от образователните институции в системата на 

предучилищното и училищното образование. Избраните програми бяха от две 

тематични направления - Иновативни методи в преподаването и Позитивна училищна 

среда.  

На всички, успешно преминали обучението, са издадени Удостоверения за 

присъден един квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

От 15.01.2019 г. стартира 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“ за включване на педагогическите 

специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната 

степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“. Дейността ще е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на 

проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г. 

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да 

бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: 

https://teachers.mon.bg/. 
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