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ПРИЛОЖЕНИЕ 31

ПРОГРАМА
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНА ВАРНА
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Настоящата програма е разработена в изпълнение на Закона за училищното и предучилищното образование, Общинска стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в Община Варна и Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за утвърждаване
на Варна като интернационален университетски град.
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Осигуряване съответствие между потребностите на общинската образователна система, педагогическата практика и равнището на
професионална компетентност на педагогическите специалисти във Варна.
ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
•

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на училищно, общинско и национално ниво;

•

Усвояване на нови методи и подходи в учебно-възпитателния процес и управление на образованието;

•

Усъвършенстване на квалификационното развитие на педагогическите специалисти за прилагане на политиките за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците;
•
Осигуряване на устойчива подкрепа при организиране на доказани и иновативни проекти в сферата на образованието;
•

Насърчаване постиженията на педагогическите специалисти;
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Направление

Бюджет

Дейн ости

NO

Целева rpyna

Отговорна
институция

Срок

18 570

учители,
педагогически
съветници 1
психолози в
учил ища, детски
градини и
ЦПЛР,висши
училища

Община Варна,
детски градини,
училища, ЦПЛР

февруари
декември

20 460

директори,
учители,
педагогически
съветници,
психолози и други
специалисти в
областта на
средното и висше
образование

Община Варна,
детски градини,
училища, ЦПЛР,
висши училища

февруари
декември

/лв./

I. Повишаване
квалификацията на
педагогическите
специалисти на
училищно, общинско и
национално ниво на
принципа за
приемственост и
надграждане на
компетенции

П.Усвояване на нови
методи и подходи в
учебно- възпитателния
процес, подкрепата за
личностно развитие и
управление на
образованието

на
Организиране
съфинансиране
и
конференции, форуми, квалификационни
семинари,
курсове,
професионални
педагогически и психологически тренинги,
1.
об разователни експедиции за обмен на
информация и добри практики между
преподаватели и специалисти в областта на
средното образование

2.

Осигуряване на възможности за обучение и
продължаващо професионално развитие на
всички педагогически специалисти в детски
градини, училища и ЦПЛР

3.

на
квалификационното
Насърчаване
развитие на педагогическите специалисти с
цел присъединяване на образователните
институции в платформи, регистри и други
форми за образователни ресурси

1.

управленските
Усъвършенстване
на
компетенции на директорите на детски
градини, училища и ЦПЛР

2.

Участие
форуми

в

международни

образователни
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Направление

ПI.Осиrуряване на
устойчива подкрепа при
организиране на
доказани и иновативни
проекти в сферата на
образованието

IV.Насърчаване на
постиженията

NO
1.

/лв./

Участие на варненски учители в XVII
Спартакиада на учителите

2. Месец на науката - §

1.

Бюджет

Дейности

45 00

Награда "Млад учител" във връзка с 5.Х Международен ден на учителя и lJ(I - Ден на
народните будители

всичко - 81

Целева rрупа

Община
учители от
общински и
а
В рна,СБУ,БРФ
държавни училища "Спорт и здраве"

5 000

преподаватели и
студенти от
висшите училища,
научни институти

Община
а
Варна,Съюз н
и
учен те-Варна

април
ноември

10 000

млади учители от
училища, детски
градини и ЦПЛР

Община Варна

октомври
ноември

500 лева

500
100
75 900

§ 45-оо: ___
5_о_о_о
81 500
Всичко местна дейнрст {т189

r - -�!....___
/1

Началник отдел УФР:

.
младежки дейности":+

:п

. "/J

V

/

/А.Николова/

� , \.
\\

Срок

27 470

Разпределение по параrрафи:
§ 02-00:
§ 05-00:
§ 10-00:

Директор на дирекция , Об разоеание

отговорна

институция

/Лилия Христова/

юни - юли

