ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СИСТЕМА ЗА
КАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕ
В УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Процедурата ще стартира през 2011 г. в рамките на
приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси" и ще подпомогне развитието
на ефикасна система за професионално консултиране
и ориентиране за различните етапи на образователната система.

Цели:
Програмата е насочена към продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за
усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване
на система за кариерно ориентиране в системата на
училищното образование и развитие на учене през целия живот.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Материалите са изработени по проект BG051PO001-8.2.01
"Подкрепа на информационното осигуряване на ОПРЧР",
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми”
Министерство на образованието,
младежта и науката
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. № 5, ет. 1
гр. София 1113
тел/факс 02 872 0704
http://sf.mon.bg

КВАЛИФИКАЦИИ

Договарящ орган:

http://sf.mon.bg

МОБИЛНОСТ

МОБИЛНОСТ

ДИНАМИКА

ДИНАМИКА

ГЪВКАВОСТ
Какви дейности се финансират?
►

Създаване на нов модул към Националния портал за
професионално образование и обучение /http://www.
vet-bg.com/

- Изработване на интерфейс, позволяващ допълване и
актуализиране на информацията в портала
- Изготвяне на съдържателна част, включваща информация за структурата и видовете подготовка в
училищното образование; за институции в системата на средното и висшето образование; информационна характеристика на профилите и професиите,
които се изучават в училищната система; адаптиране и стандартизиране на психологически инструментариум за диагностика и съветване - въпросници, тестове и др.
►

Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално,
регионално и училищно равнище

►

Създаване на 28 регионални центрове за кариерно
развитие (РЦКР)

ГЪВКАВОСТ
- Наемане и квалификация на 150 кариерни консултанти, които да предоставят услуги по кариерно ориентиране на ученици и родители.
►

Очаквани резултати:
►

466 000 ученици от общото образование, участващи
в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие

►

Създадени 28 регионални центрове за кариерно развитие

►

150 кариерни консултанти, наети в регионалните
центрове за кариерно развитие

Дейности по информираност и публичност

- Изготвяне на 30 броя тематични филма по темата
за професионалното ориентиране в училищното образование
- Излъчване на тематичните филми по национални и/
или регионални телевизионни програми
- Отпечатване и разпространение в РЦКР на информационни материали за професионално ориентиране
и кариерно развитие
Общ бюджет: 10 000 000 лв.
За допустими по допълващ начин, съгласно правилата
на Европейския фонд за регионално развитие, се считат разходите за ремонтни дейности в помещения, в
които ще се предоставя обучителната дейност, както
и разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи - общо до 15% от допустимите разходи по правилата на Европейския социален фонд.

Целева група: ученици
Продължителност на проекта: Дейностите се
изпълняват до края на 2013 г.

Начало на проекта: четвърто тримесечие на 2011 г.
Териториален обхват: територията на Република
България

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се изпълнява от:
Дирекция „Образователни програми
и образователно съдържание”
Министерство на образованието,
младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2 А
гр. София 1000
тел.: 02 921 7499
факс: 02 988 2485
www.mon.bg

