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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 2
ПРОЦЕДУРА № BG05M20P001-1.002
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА„Образование за утрешния ден“
Общо
допустими
Наименование
Начална дата Крайна дата на разходи в лв.
Процент на съна бенефициента Наименование на
на проекта
проекта
(Total eligible
финансиране от
(Beneficiary
операцията
(Operation
(Operation end
expenditures in ЕС (Union coname)
(Operation name)
Кратко описание на проекта (Operation summary)
start date)
date)
BGN)
financing rate)
Основната цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и
15/10/2019
15/10/2022
104,959,178.01
85%
популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова
компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на Министерството
на образованието и науката за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и
мотивация за тяхното използване.
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните
технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да
позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ
и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка,
включително извън класната стая.
Проектът ще спомогне за трансформиране на традиционната учебна среда, като към нейната чисто
физическа среда да се интегрират и новите образователни технологии. За да отговорят на
МИНИСТЕРСТ
съвременните изисквания за интерактивно образование, училищата се нуждаят от осигуряване на
BG05M2OP001подходящ достъп до дигитални ресурси чрез разработване и внедряване на дигитални учебни
ВО НА
2.012
решения, които да повишат ефективността от образованието, да подпомогнат учителите в класната
ОБРАЗОВАНИ
„Образование за
стая и родителите у дома.
ЕТО И
утрешния ден“
С въвеждането на единна платформа за образователни услуги и съдържание ще се ускори процеса на
НАУКАТА
дигитализация на българската образователна система и ще се улесни комуникацията между
преподаватели и родители, което ще подсили доверието в образователната система и ще подобри
контрола върху представянето на децата и учениците и тяхното поведение в образователните
институции.
Чрез реализацията на проекта ще бъде осигурена поддържаща квалификация за учителите,
преподаващи в областта на STEM, както и ще бъдат създадени условия за развитие на нови и
утвърждаване на изградени дигитални компетенции и знания.
Специфичните цели на проекта са насочени към постигането на конкретни резултати, различни в
зависимост от спецификата на всяка отделна дейност, но и взаимосвързани и обусловени една от
друга и съотнесени към всяка от целевите групи в проектните дейности.
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