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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПРИОРИТЕТНА ОС: 4 ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 4.3 РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЧЕНЕ
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ПОКАНА
за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми”, в качеството си на Договарящ орган по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”,
кани
Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция
„Образователни програми и образователно съдържание” съгласно заповед № РД09 – 1506/
19.10.2010 г.
в качеството му на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение съгласно
приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Номер и име на процедурата: BG051PO001-4.3.02 “Система за кариерно ориентиране в
училищното образование”
Целите на настоящата процедура са както следва:
Обща цел:
Операцията 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.
Специфични цели



развитие на ефикасна система за професионално консултиране и ориентиране за
различните етапи на образователната система;
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подготовка на квалифицирани кариерни консултанти, обучени в съответствие с
международно признати стандарти;
изграждане на работещи модели за сътрудничество между училищното образование и
пазара на труда.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия
програмен период е в размер на 10 000 000 лв.
Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Р България
Допустими дейности:
1.

Създаване на нов модул към Националния портал за професионално образование
и обучение / http://www.vet-bg.com /:
1.1.Допълване и актуализиране на информацията в портала;
1.2.Изработване на интерфейс, с цел допълване на информацията със съдържанието, което
ще бъде изготвено по т. 1.3.;
1.3.Изготвяне на съдържателната част (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.).

2.

Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани
звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, регионално
и училищно равнище:
2.1.Създаване на 28 регионални центрове за кариерно развитие (РЦКР)
2.2 Наемане и квалификация на 150 кариерни консултанти, които да предоставят услуги по
кариерно ориентиране на ученици и родители.

3.

Популяризиране на професионалното ориентиране:
3.1. Изготвяне на 30 броя тематични филма по темата за професионалното ориентиране в
училищното образование;
3.2. Излъчване на тематичните филми по национални и/ или регионални телевизионни
програми;
3.3. Отпечатване и разпространение чрез РЦКР на информационни материали за
професионално ориентиране и кариерно развитие.
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Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес:
На вниманието на ръководителя на Договарящия орган г-н Сергей Игнатов – министър на
образованието, младежта и науката
Министерство на образованието, младежта и науката,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. Цариградско шосе № 125, бл. № 5, ет. 1
София 1113
Изискванията за кандидатстване ще бъдат публикувани на следния интернет адрес: http://sf.mon.bg
и http://sf.mon.bg/index.php?w=akt_otv280707115927
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 18.07.2011 г., 16.30 часа
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