ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2008 ГОДИНА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА
2005 - 2010 ГОДИНА,
(приета с Протоколно решение на Министерския съвет, № 38.1/14.10.2004 г.)
№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5
ПРИОРИТЕТ № 1

Източници на финансиране

1

2

3

6

Усъвършенстване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение /ППО/
Дейност 1. Анализ на състоянието на продължаващото професионално обучение в страната
1.1.

Анализ и оценка на ефективността на
МОН
квалификационните дейности за
педагогическите кадри и влиянието им върху
качеството на образованието
МОН
1.1.1. Разработване на критерии за оценка на
ефективността на квалификационните дейности
за педагогическите кадри

2.1.

2.2.

31.12.2008 Доклад - анализ

Бюджет на МОН, Дирекция
"ККР" - 5000 лв.

31.12.2008 Система от критерии за
оценка на ефективността

Бюджет на МОН, Дирекция
"ККР" - 5 000 лв.

Дейност 2. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща възможностите за продължаващо професионално
обучение
МОН
30.11.2008 Изготвен доклад за
Не изисква финансиране
Разработване на самостоятелен раздел
съществуващата нормативна
"Продължаващо обучение" в проекта на нов
уредба и проект на
Закон за висшето образование, в който се
предложение
определят нормите и за продължаващо
професионално обучение
Изменение и допълнение на Закона за
МОН, НАПОО, 31.12.2008 Изготвени предложения за
Не изисква финансиране
професионално образование и обучение във
МТСП
изменение и допълнение на
връзка с продължаващото професионално
ЗПОО
обучение и обучението на възрастни
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№ по
ред
1
2.3.

Действия и мерки за 2008 г.

2
Разработване на промени в Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на
заетостта в съответствие със ЗИД на ЗНЗ

Отговорни
институции
3
МТСП, АЗ

Срок на Очаквани резултати /краен Източници на финансиране
изпълнен
продукт
ие
4
5
6
31.12.2008 Разработен проект на ПМС за Не изисква финансиране
изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на
заетостта

Дейност 3. Създаване на национална информационна система за търсенето и предлагането на професионално обучение
3.1.

Разработване на модел на информационна
система за квалификационните дейности за
педагогическите кадри

МОН

30.10.2008 Разработен модел на
Бюджет на МОН, Дирекция
информационна система за
"ККР" - 25 000 лв.
квалификационните дейности.
Създадена постоянно
действаща работна група за
разработване, внедряване и
подобряване на модела

3.2.

Доразвиване на националния регистър на
учителите по професионална подготовка с
информация за проведени квалификации

МОН

30.06.2008 Доразвиване на
управленската
информационна система
АДМИН

3.3.

Провеждане на статистически изследвания:

3.3.1. Образование и обучение на възрастни - втори
етап /2008 г./

3.3.2. Придобиване на степен на професионална
квалификация от лица на 16 и повече години в
ЦПО и професионални гимназии и колежи

3.4.

Разработване на идеен проект за развитие на
пилотния модел на интегрираща
информационна система "НАПОО - АЗ" в
производствена система, обхващаща локално,
регионално и национално равнище на данните

Бюджет на МОН, Дирекция
"ККР" - 20 000 лв.

НСИ, Дирекция 30.10.2008 Обобщени данни Разработен Програма ФАР - 2005 - 115 000
"Демографска и
доклад за качеството
лв.
социална
статистика"
НСИ, Дирекция 31.03.2008 Статистически данни
Бюджет на НСИ - 25 956 лв.
"Демографска и
социална
статистика"
НАПОО

30.06.2008 Анализ на резултатите и
изводи
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Бюджет на НАПОО - 10 000 лв.

№ по
ред
1
3.5.

3.6.

3.7.

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

2
3
Анализ на потребностите и готовността за
НАПОО
включване към ИИС на НАПОО на мрежата от
лицензирани ЦПО и ЦИПО
НАПОО
Разработване на допълнителни модули към
пилотния модел на ИИС за обхващане на
професионалното ориентиране, държавните
образователни изисквания и списъка на
професиите за професионално образование и
обучение
Проучване и прогнозиране на потребностите на МТСП, АЗ
работодателите от работна сила с определена
квалификация

Срок на Очаквани резултати /краен Източници на финансиране
изпълнен
продукт
ие
4
5
6
30.10.2008 Анализ и изводи
Бюджет на НАПОО - 3 000 лв.

30.12.2008 Модули към пилотен модел на Бюджет на НАПОО
ИИС
Проект "Развитие на
политиките в областта на
кариерното ориентиране в
България" - 50 000 лв.
Бюджет на МТСП - 40 000 лв.
31.12.2008 Обобщени данни за
потребностите на
работодателите от работна
сила и прогноза за търсенето
на работна сила в
краткосрочен период

Дейност 4. Разработване и прилагане на програма за мотивация за включване в продължаващо професионално обучение
4.1.

Развиване на ключовата компетентност "Да се
научим да учим", чрез включване на теми за
мотивация на учениците от последния клас

МОН

31.08.2008 Изготвени учебни програми по Не изисква финансиране
учебни предмети за
професионална подготовка

4.2.

Въвеждане на инструменти на
предприемачеството в професионалното
образование. Обучение на ученици за
формиране на предприемаческо мислене и
поведение.
Разработване на модел на рамка на
краткосрочни модули
Провеждане на семинари за обучение по
темата на представители на ЦПО и ЦИПО,
работодателски организации, организации на
работниците и служителите

МОН

МОН

30.12.2008 Обучение на ученици от 41
професионални гимназии по
нови методи и техники за
насърчаване на
предприемаческото мислене
30.09.2008 Проект на модел

Не изисква финансиране

НАПОО

30.12.2008 Проведени семинари

Бюджет на НАПОО - 5 000 лв.

4.3.
4.4.
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Бюджет в рамките на Българоавстрийски образователен
проект

№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

1

2

3

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5

Източници на финансиране

6

Дейност 5. Активизиране на информационната дейност за популяризиране на продължаващото професионално обучение,
консултиране и ориентиране
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Поддържане и разширяване на
информационната база, свързана с
продължаващото професионално обучение, в
Интернет-страниците на МОН, МТСП и НАПОО.
Популяризиране на добри практики за
ефективно социално партньорство в
провеждането на продължаващо
професионално обучение
Популяризиране на професиите,
специалностите и обучаващите институции за
професионално образование и обучение в
изпълнение на Националния календар за
извънучилищните дейности на МОН в областта
на професионалното образование и обучение.
Организиране и провеждане на състезания по
професии и професионални направления от
Списъка на професиите по чл. 6 от ЗПОО.
Популяризиране на ученето през целия живот в
България

МОН, МТСП,
НАПОО

постоянен Актуализирани Интернетстраници

Не изисква финансиране

МОН, МТСП,
НАПОО

30.11.2008 Публикации в електронни
сайтове

Не изисква финансиране

МОН

По
график,
утвърден
от
министъра
на
образован
ието и
науката
31.12.2008

МТСП, МОН

Проведени регионални и
национални състезания.
Медийно представяне.

Бюджет на МОН - 294 122 лв.

Организиране на
пресконференция, семинари,
три регионални семинари и
заключителна конференция

157 026 лв., от които 117 769
лв. /75 %/ от Европейската
комисия и 39 257 /25 %/ от
МТСП.

Дейност 6. Създаване възможности за дистанционно и електронно обучение чрез съществуващата мрежа от компютърни кабинети
по места
6.1.

Организиране на разработването на електронно МОН
учебно съдържание по учебен предмет /модул/
от задължителната професионална подготовка
или модул за самоподготовка по професия/част
от професия.

20.12.2008 Разработено електронно
учебно съдържание по 10
учебни предмета/модула
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Бюджет на МОН - 30 000 лв. и
по проекти, финансирани по
линия на ОПРЧР

№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

1

2

3

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5

Източници на финансиране

6

ПРИОРИТЕТ № 2
Постигане ефективност на взаимодействието и координацията на институците, ангажирани с продължаващото
професионално обучение
Дейност 1. Създаване на административен капацитет за координиране междуинституционалното сътрудничество в областта на
продължаващото обучение
1.1.

Повишаване на административния капацитет на МОН, НАПОО
институциите, участващи в процесите, свързани
с професионалното и кариерното развитие на
педагогическите кадри, обвързано с
квалификацията и оценка на изпълнението

30.06.2008 Предложения за укрепване на Не изисква финансиране
административния капацитет

Дейност 3. Разработване на мерки за подобряване рамката на колективното трудово договаряне по отношение продължаващото
професионално обучение на работната сила
3.1.

3.2.

МОН
Консултации с организациите на
работодателите и организациите на
работниците и служителите по отношение на
квалификационните дейности за
педагогическите кадри
Консултации с организациите на
НАПОО
работодателите и организациите на
работниците и служителите във връзка с мерки
и дейности за квалификация на персонала

30.05.2008 Проведени заседания, приети Не изисква финансиране
решения и мерки

31.12.2008 Проведени срещи
Бюджет на НАПОО - 2 000 лв.
Предложени дейности и мерки

3.3.

Създаване на нов Българо-германски център за МТСП
професионално обучение в областта на
туризма в гр. Царево.

31.12.2008 Изграден нов БГЦПО

Бюджет на МТСП - 301 634 лв.

3.4.

Регламентиране на функциите и дейността на
Българо-германския център в гр. Смолян и
създаване на условия за провеждане на
ефективно и качествено обучение

29.02.2008 Устройствен правилник на
БГЦПО

Не изисква финансиране

МТСП
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№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

1

2

3

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5

Източници на финансиране

6

Дейност 6. Популяризиране на програми за продължаващо професионално обучение
Не изисква финансиране
Министерства, 20.12.2008 Участие в научни
социални
конференции, представяне на
партньори,
нови форми на обучение
институции и
/дистанционно обучение,
организации на
електронно учебно
регионално и
съдържание и др./,
местно ниво
публикации в медии,
Интернет,обсъждане на
регионални и местни форуми

6.1.

Популяризиране на национални добри практики
за програмите и формите на продължаващото
професионално обучение във висшите
училища.

6.2.

Популяризиране на национални добри практики НАПОО
за програмите и формите на продължаващо
професионално обучение в ЦПО

6.3.

Популяризиране на действащите програми за
продължаващо професионално обучение

30.12.2008 Публикации на
информационния сайт на
НАПОО

Министерства, постоянен Публикации в медии,
социални
Интернет, обсъждания на
партньори,
регионални и местни форуми
институции и
организации на
регионално и
местно ниво
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Не изисква финансиране

Бюджет на АЗ - в рамките на
средствата за реализация на
Проект "Информационна
политика и обучение"

№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

1

2

3

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5

Източници на финансиране

6

ПРИОРИТЕТ № 3
Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение
Дейност 1. Подготовка и изпълнение на програми за подобряване квалификацията на преподавателския персонал в областта на
продължаващото професионално обучение
1.1.

Анализ на изпълнението на Национална
програма "Квалификация" през 2007 г.

МОН, НПЦ

20.04.2008 Доклад - анализ

1.2.

Актуализиране на Национална програма
"Квалификация" за 2008 година.

МОН, НПЦ

20.03.2008 Приета Национална програма Бюджет на МОН и НПЦ
"Квалификация" за 2008 г.

1.3.

Разработване на методология за външно
оценяване /единни правила и инструментариум/
на професионалното обучение, провеждано в
професионалните гимназии, професионалните
училища и центровете за професионално
обучение с активното участие на
работодателите.
Популяризиране на утвърдените Национални
изпитни програми за придобиване на степен на
професионална квалификация по професии.
Предварителна подготовка за разработване на
стратегия за квалификация на обучаващи на
възрастни

ЦКОКО към
МОН

20.12.2008 Разработен проект

МОН

20.12.2008 Публикации на сайта на МОН Не изисква финансиране

НАПОО

31.12.2008 Проведени разговори и
проучвания

Не изисква финансиране

МТСП

31.12.2008 Провеждане на курс за
усвояване на съвременни
методи за преподаване на
възрастни

Бюджет на МТСП в рамките на
"Програма за повишаване
качеството на обучението на
възрастни"

1.4.

1.5.

1.6.

Подобряване на качеството на обучението на
възрастни
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Бюджет на МОН, Дирекция
"ККР" и НПЦ - 2000 лв.

Бюджет на ЦКОКО и
финансиране по Оперативната
програма "Развитие на
човешките ресурси"

№ по
ред
1
1.7.

1.8.

Действия и мерки за 2008 г.

2
Обучение на учители по професионална
подготовка във връзка с въвеждането на нови
техники и технологии, обучение на работното
място, ново учебно съдържание, свързано с
възможностите за професионална реализация
и кариерно развитие чрез продължаващо
професионално обучение.
Обучение на учители по предприемачество.

Отговорни
институции
3
МОН

МОН

Срок на Очаквани резултати /краен Източници на финансиране
изпълнен
продукт
ие
4
5
6
30.11.2008 400 обучени учители по
Бюджет на НПЦ - 150 000 лв.
професионална подготовка по
професионални направления

31.12.2008 Подготвени 21 обучители и
обучени 80 учители по
икономика и
общообразователни предмети
за преподаване на
"предприемачество" в
училище.
31.12.2008 Обучени 300 учители

Бюджет - Българо-австрийски
образователен проект "Млад
предприемач"

31.12.2008 Разпространени 900 бр.
Ръководство за прилагане на
методологията за проучване
на потребностите от
професионално обучение

Чрез бюджетите на отделните
институции финансирани по
Оперативната програма
"Развитие на човешките
ресурси"

1.9.

МОН
Програма ФАР 2004-2006
Обучение на учители по професионална
„Развитие на човешките
подготовка:
ресурси”
- за използване на нови техники и технологии;
- за преподаване на възрастни;
- за обучение по чужд език по професията;
- за придобиване и усъвършенстване на
компютърни умения.
Дейност 2. Обучение на работодатели за усвояване на средствата за професионално обучение на персонала от целевите фондове

2.1.

Разпространяване на Ръководство за прилагане МТСП, АЗ,
на методологията за проучване на
НАПОО
потребностите от професионално обучение

Дейност 3. Осъвременяване на материалната база за провеждане на продължаващото професионално обучение
4.1.

Осъвременяване на материалната база за
МОН,
провеждане на продължаващо професионално отговорни
обучение.
институции на
регионално и
местно
равнище

20.12.2008 Осъвременена материална
база в 6 професионални
гимназии. Оборудвани, вкл.
осигурен софтуер за 100
компютърни кабинети
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Програма ФАР 2004 - 2006

№ по
ред
1
4.2.

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

2
Грантови схеми за обучение на заети лица в
АЗ
рамките на ОП "РЧР": "Квалификационни услуги
и обучения за заети лица - фаза 1"

3

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5
31.12.2008 38 000 лица, включени в
програми за обучение за
придобиване/повишаване на
квалификацията

Източници на финансиране

6
35 204 940 лв. Европейски
социален фонд, Държавен
бюджет и съфинансиране от
средни /20 %/ и големи
предприятия /30 %/

Дейност 4. Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение
4.1.

Работа по международни проекти, обмяна на
опит в областта на ППО

МТСП, АЗ,
31.12.2008 Работни посещения
МОН, НАПОО и
др.

ЕК, CEDEFOP, Шведски
национален борд на пазара на
труда и др.

Дейност 5. Разработване и въвеждане на система за валидизация на квалификацията, придобита чрез неформалното обучение
или самостоятелно учене
5.1.

Разработване на механизъм и инструментариум МОН
за валидиране на компетентности, придобити
чрез неформално и самостоятелно учене

30.10.2008 Внедрени практики по
Финансиране по Българопрофесии от три
германски проект "Насърчаване
професионални направления на професионалното обучение
на възрастни и заетостта"

5.2.

Популяризиране на възможностите за
МОН, НАПОО
валидиране на квалификации, придобити чрез
неформално обучение и самостоятелно учене в
Интернет-страниците на МОН и НАПОО.

постоянен Рубрика "Валидиране на
Не изисква финансиране
информално учене европейски практики и първи
стъпки в България" в
ИНтернет-страниците на МОН
и НАПОО
Издадена брошура и
15 000 лв - бюджет на МОН разпространена до
ДППОПО
институциите за ПОО

Дейност 6. Изграждане на система и въвеждане на европейски инструменти за признаване и оценяване на квалификации
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№ по
ред
1
6.1.

Действия и мерки за 2008 г.

2
Разработване на модел на Национална
квалификационна рамка /НКР/.

Отговорни
институции

Срок на Очаквани резултати /краен Източници на финансиране
изпълнен
продукт
ие
3
4
5
6
МОН, НАПОО, 20.12.2008 Етапни разработки на модела Бюджети на институциите - 50
ЦРЧР, МТСП
на Национална
000 лв.
квалификационна рамка.
Семинари за представяне и
обсъждане

Дейност 7. Обучение на работодатели и национално представителните организации на работниците и служителите за усвояване на
средства за професионално обучение на персонала от целевите фондове
30.11.2008 Брой обучени екипи

7.1.

Обучение на училищни екипи за разработване
на проекти за усвояване на средства за
професионално обучение от европейски
социален фонд

МОН

7.2.

Включване на работодатели от сектора на
химическата промишленост в тридневно
обучение по проект "Подготовка на проекти за
финансиране от ЕСФ", консултиран от
холандската организация VAPRO - OVP.

НАПОО, БКХП 30.03.2008 Брой обучени работодатели

МОН - Дирекция "Структурни
фондове и международни
образователни програми" със
средства, предвидени за
техническа помощ по
Оперативната програма
"Развитие на човешките
ресурси"
Проект "Повишаване на
участието на социалните
партньори в професионалното
образование и обучение на
кадри за химическата
промишленост в България",
финансиран от холандската
агенция CROS

ПРИОРИТЕТ № 4
Повишаване на инвестициите в продължаващото професионално обучение
Дейност 3. Създаване и реализиране на проекти за обучение на работодатели, ученици и студенти по предприемачество и
стартиране на малки и средни предприятия
3.1.

Обучение на предприемачи с цел създаване на МИЕ
конкурентноспособни стартиращи фирми Проект "Създаване на конкурентноспособни
стартиращи фирми - Проект 100"

31.12.2008 Брой обучени предприемачи. Бюджет на МИЕ
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№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции
3

Срок на Очаквани резултати /краен Източници на финансиране
изпълнен
продукт
ие
4
5
6
30.11.2008 Създаване на два нови
Бюджет МИЕ - 126 000 лв.
центъра по предприемачество
в средни професионални
училища в гр. Пловдив и гр.
Русе и продължаване на
работата на центъра по
предприемачество в СГСГ
"Христо Ботев"

1
3.2.

2
Възпитание на младежите в предприемачески
умения за създаване на конкурентноспособен
малък и среден бизнес

3.3.

Провеждане на информационни кампании сред МИЕ - ИАНМСП 30.11.2008 Брой проведени семинари в
обществото в шестте региона за планиране с
шестте планови региона
цел популяризиране идеята за собствен бизнес;
възможности за финансиране и изискванията
на Базел II; подобряване достъпа до единния и
външния пазари.

МИЕ

Бюджет на ИАНМСП - 85 300
лв.

Дейност 5. Изменение на действащите финансови процедури за превръщане на реализираните собствени приходи в държавните
училища в стимул за осигуряване на дейностите по продължаващото професионално обучение
5.2.

МОН, НАПОО, 20.12.2008 Разработени предложения за Не изисква финансиране
Разработване на предложения за промени в
МФ
промени в нормативната база
нормативната база, целящи разширяване и
стимулиране включването на работодателите в
осъществяването на продължаващото
професионално обучение.

ПРИОРИТЕТ № 5
Научно осигуряване на продължаващото професионално обучение
Дейност 4. Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение
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№ по
ред
1
4.1.

4.2.

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

Срок на Очаквани резултати /краен Източници на финансиране
изпълнен
продукт
ие
2
3
4
5
6
Популяризиране на добри практики в областта МТСП, МОН,
постоянен Проведени научноНе изисква финансиране
на продължаващото професионално обучение. НАПОО
практически конференции на
регионално и национално
равнище на тема "Училището желана територия".
Създадени рубрики.
Публикации вкл. на
електронни сайтове
Разпространяване на резултати от научноМТСП, МОН,
Не изисква финансиране
постоянен Публикации вкл. на
изследователска дейност в областта на
НАПОО,
електронни сайтове.
продължаващото професионално обучение
институции и
Семинари
организации на
Конференции
национално
равнище
Използвани съкращения:

МОН
МТСП
МИЕ
МФ
НСИ
НАПОО
НПЦ
АЗ
ЦРЧР
ЦКОКО
ИАНМСП
НПРО
ЦПО
ИИС
ЦИПО
ОПРЧР
БГЦПО

Министерство на образованието и науката
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на финансите
Национален статистически институт
Национална агенция за професионално образование и обучение
Национален педагогически център
Агенция по заетостта
Център за развитие на човешките ресурси
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Национално представените работодателски организации
Център за професионално обучение
Интегрираща информационна система
Центрове за информация и професионално ориентиране
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Българогермански центрове за професионално обучение
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№ по
ред

Действия и мерки за 2008 г.

Отговорни
институции

1

2

3

Срок на Очаквани резултати /краен
изпълнен
продукт
ие
4
5
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Източници на финансиране

6
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