Наръчник на УО на ОП РЧР
Приложение 10.39
Списък на сключените договори

МТСП ГД ЕФМПП

Вариант 5
Дата: 27.08.2010г.; изм. със зап. №РД01-405/20.05.2011г.

Министерство на
образованието,
младежта и
науката, чрез
дирекция
"Образователни
програми и
образователно
съдържание"

2009

Име на
партньора/ит Име на проекта
е

Подобряване на
качеството и
внедряване на
Национална
европейски
агенция за
инструменти и 25
професионалн
практики в
месеца
о образование
системата на
и обучение
професионално
то образование
и обучение

Безвъзмездна
Обща
Официален
Пощенски
финансова
стойност на
адрес на
адрес ВО
помощ в лв. проекта в лв.
кандидата

3 000 000,00

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
кандидата

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.05-0001

BG051PO001-3.1.05-0001-C0001

Договор номер в ИСУН

Сключени договори по схема BG 051РО001-3.1.05 "Подобряване на качеството и внедряване на
европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение"

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Осигуряване на гъвкав достъп за
придобиване на професионална
квалификация за разнородни групи
учащи се и обучавани лица в контекста
на ученето през целия живот;
2. Създаване на условия за въвеждане
на по-гъвкави учебни пътеки за
придобиване на професионална
квалификация;
3. Подобряване на условията за
придобиване на компетентности,
адекватни на потребностите на пазара
гр. София,
на труда, сближаване на обучението с
гр. София,
1000, бул.
изискванията на бизнеса, активизиране
1000, бул.
3 000 000,00 „Княз
България реалното участие на работодатели при
„Княз
Дондуков”
определяне съдържанието и
Дондуков” 2 А
2А
организацията на професионалната
подготовка, в т.ч. за осигуряване
ориентирано към действие практическо
обучение;
4. Развитие на възможностите за
натрупване на кредити в ПОО и
осигуряване на плавен преход към
висше образование и/или включване в
пазара на труд;
5. Създаване и усъвършенстване на
умения за разработване и прилагане на
учебна документация за ПОО;

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

1. Разработена методология и методика за
усъвършенства-не, прецизиране и допълване
на разработените до момента и за
разработване на нови ДОИ за п ридобиване
на квалификация по професии, в
съответствие с препоръките на ЕК - 3; 2.
Разработване и актуализиране на ДОИ,
основани на подхода за „единици резултати”
от учене – 20; 3. Разработени рамкови
програми с варианти за различните пътеки за
ПОО на разнородни групи учащи се и
обучавани лица - 6; 4. Професионални
гимназии, в които се осъществява обучение
по пилотните професии - 200; 5.
Професионални училища, професионални
гимназии и училища по изкуствата, прилагащи
новите рамкови учебни планове - 400; 6.
Институции в системата на ПОО в България,
прилагащи новите рамкови програми - над
1500 институции; 7. Проведени обучения за
разработване на рамкови програми, рамкови
учебни планове, учебни планове и учебни
програми по пилотни професии - около 1200
обучени; 8. Разработване на рамкови учебни
планове за ПОО в съответствие с новите
рамкови програми и ДОИ - 20; 9. Ученици от
професионалните училища и
професионалните гимназии, започнали
образованието си по новите ДОИ, учебни
планове и програми - 130 000

1

