НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2020 Г.
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014-2020)

Оперативна
цел

Дейности

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Базов

Междинен

Целеви

Отговорни
звена

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ОБЕКТИВНОСТ И ПРЕДВИДИМОСТ НА АНАЛИЗИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪСТОЯНИЕТО И
ПОТРЕБНОСТИТЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ.
ОТЧИТАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ЗНАЧИМОСТ И РОЛЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
ОПЕРАТИВНА
ЦЕЛ 1
Разработване и
утвърждаване на
единна и непротиворечива система за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

1.1 Изготвяне на
сравнителен анализ на системата
за подготовка на
педагогически
специалисти
в
системата на висшето образование
и представително
изследване на системата за продължаваща квалификация на педагогическите
специалисти в Република България
спрямо 2014 г.

до 20 000 декември
лв. бюджет 2020 г.
на
НП
„Квалификация“
2020

Изготвен сравнителен анализ с информация за актуалното състояние
на системата за
подготовка във висшите училища на
педагогическите
специалисти и системата да продължаващата квалификация спрямо 2014
г.
Проучване с възможност за практическа приложимост
на Наредбата за
статута и професионалното развитие
на педагогическите
специалисти, основано на професионалните профили,
по степен на образование, по вид
подготовка, по видове образователни

Изготвено
национално
представително изследване за
състоянието на подготовката и
продължаващата квалификация
през 2015 г.
– 6 броя
анализи.

Приложена
система за
подготовка
на педагогически
специалисти
и
тяхната
продължаваща квалификация.
Наредба за
държавните изисквания
за
придобиване на
професионална квалификация
„учител",
Обн. - ДВ,
бр. 89 от
11.11.2016
г., в сила от
учебната
2017/2018
година

Изготвена
актуална
информация за напредъка на
провежданите политики в областта на
подготовката и на
квалификацията
на
педагогическите
специалисти
спрямо
2014 г.;
Набелязани
мерки
за
усъвършенстване
на системата
за
продължаваща квалификация

МОН,
ВУ,
научни организации,
организации, чиито
обучителни
програми
са вписани
в Информационния
регистър
РУО,
образователни институции и
др.
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Оперативна
цел

Дейности

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

Индикатори за изпълнение

Очаквани
резултати

Базов

институции, по видове продължаваща
квалификация и др.
Доказано развитие
на системата за
продължаваща квалификация

1.2. Разработване
на механизъм за
проучване на потребностите за кариерно развитие и
за повишаване на
компетентностите
на педагогическите специалисти,
вкл. по професионална подготовка
(връзка с основна
дейност 6.3.10. от
Стратегията:
Създаване
на
ефективна
система за осигуряване и контрол на
качеството на подготовката и продължаващата квалификация).

ОП НОИР
Проект
„Квалификация
за
професионално развитие на педагогическите
специалисти“

2020 г. в
рамките
на
бюджета на
проекта

Създаден

мо- Липсва

дел/платформа за
проучване/заявяване на потребностите от обучения;
Гъвкаво планиране
на необходимостта
от придобиване на
нова и/или допълнителна квалификация;
Рейтинг на обучаващите институции и
организации.

Междинен

Целеви

Приета с
ПМС
№
289
от
07.11.2016
г.
ЗПУО;
Наредба №
12/27.09.20
16 г.

на педагогическите
специалисти в Република
България.

Създаден
Aпробиран
проект
на инструмент
модел
за
проучване
на потребностите на
образователна институция и педагогически
специалист.

Отговорни
звена

МОН,
ИА
ОПНОИР,
РУО, директори на
образователни институции и
др.
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Оперативна
цел

Дейности

1.3. Повишаване
на квалификацията на база идентифицирани потребности от обучение.

Срок
Бюджет и
източници за реализация
на финансиране
950 000 бю- декември
джет на НП 2020 г.
„Квалификация“
2020

Очаквани
резултати
1.Подобрена подготовка на педагогическите
специалисти.
2. Подобрено функциониране на системата за професионално развитие усъвършенстване и кариерно
развитие,
повишено участие в
краткосрочни и/или
дългосрочни обучения.

Индикатори за изпълнение
Базов

Междинен

Целеви

2500 обучени педагогически
специалисти
по
НП „Квалификация“ 2018
г.;
14223 обучени педагогически
специалисти през
2018 г. по
ОП НОИР
Проект
„Квалификация
за
професионално развитие
на
педагогическите
специалисти“.

2400 обучени по НП
„Квалификация“
2019 г.
200 специалисти,
участвали в
НП „Мотивирани
учители“
през 2019
г.;
20000 обучени педагогически
специалисти
по
Проект по
ОП НОИР
„Квалификация
за
професионално развитие
на
педагогическите
специалисти“ през
2019 г.

2500 обучени педагогически
специалисти
по
НП „Квалификация“ 2020;
300 специалисти,
участвали в
НП „Мотивирани
учители“
през 2020
г.;
15000
обучени
педагогически специалисти
по Проект
„Квалификация
за
професионално развитие
на
педагогическите
специалисти“;
5000 обучени учители
по

Отговорни
звена
МОН
РУО, ВУ,
образователни институции,
обучителни
организации, социални партньори, работодателски организации и др.

4

Оперативна
цел

Дейности

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Базов

Междинен

Целеви

Отговорни
звена

Проект по
ОП НОИР
„Образование за утрешния
ден“- 2020
г. за придобиване на
компетентности
за
иновативни
методи на
преподаване чрез
средствата
на ИКТ.
1.4. Осигуряване
на условия за приобщаващо образование

ОПЕРАТИВНА
ЦЕЛ 2

Не изисква
бюджетно
финансиране. Дейността се
осигурява
от Върховен комисариат на
бежанците
към ООН
2.1. Провеждане 3000
лв.
на изнесени при- бюджет на
емни на МОН и МОН
РУО с фокус

450 подкрепени и
квалифицирани педагогически специалисти с умения за
работа в мултикултурна среда, в това
число и за работа с
деца и ученици, тъсещи или получили
закрила.
декември
2020 г.

2018 г. - 90
обучени
педагогически специалисти

Осигуряване
на липсва
подкрепяща среда и
развиване на увереност сред студен-

2019 г. – 60
обучени
педагогически специалисти

2020 г. – 60 МОН
обучени
ВКБООН
педагогически специалисти

3
проведени приемни 2020
г.

МОН,
РУО,
институции,
5

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

Очаквани
резултати

Оперативна
цел

Дейности

Създаване
на
единна нормативна уредба за
първоначалната
подготовка, продължаващата
квалификация и
професионалното развитие на
педагогическите
специалисти.

върху подготовката на педагогическите специалисти във висшите
училища и възможностите
за
продължаваща
квалификация и
кариерно развитие
в условия на актуализирана нормативна уредба Наредба за придобиване на професионална квалификация „учител“
и Наредба № 15 за
статута и професионалното развитие на учителите,
директорите
и
другите педагогически
специалисти.

тите от педагогически специалности
и педагогическите
специалисти за развиване на умения,
необходими за 21
век.

3.1.Прилагане на 10 000 лв. декември
ефективна
сис- бюджет на 2020 г.
тема за осигуря- МОН
ване и контрол на
качеството на и
продължаващата
квалификация.

Прилагане на модел
за оценка и контрол
на
провежданата
продължаваща квалификация

ОПЕРАТИВНА
ЦЕЛ 3
Разработване на
общи и специфицирани
стандарти за педагогическите кадри

Индикатори за изпълнение
Базов

Междинен

Целеви

Отговорни
звена
организации и др.

Чл. 244 от
ЗПУО, Наредба № 12
за статута и
професионалното
развитие на
учителите,

Наредба №
15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и

Апробиран
в шест области модел за осигуряване на
качеството
на продължаващата

МОН,
НЦКПС
Банкя,
ВУ,
социални
партньори,
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Оперативна
цел

Дейности

и система за контрол на качеството, диференцираното заплащане и професионалното развитие

Апробиране
на
модела за осигуряване на качеството
на
продължаващата квалификация.

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

3.2. Създаване на Не изисква декември
Национален съвет финанси2020
за квалификация ране
на педагогическите специалисти
като
постоянно
действащ орган

Очаквани
резултати

Консултативен национален орган за
обсъждане качеството на продължаващата квалификация, за определяне
приоритетите в политиката за квалификация на учителите.
Определени приоритетни области за
продължаваща квалификация на педагогическите специалисти;
Правилник за статута, функциите и
критериите за подбор на членовете на
Националния съвет;
Ежегоден анализ за
качеството и състо-

Индикатори за изпълнение

Отговорни
звена

Базов

Междинен

Целеви

директорите и другите педагогически
специалисти.

другите педагогически специалисти;
Заповед за
осъществяване
на
контрол.
Приоритетите
области
за
анализ за
на качеството
и състоянието на квалификационната дейност се обсъждат на
заседание
на ОСТС.

квалификация.

работодателски организации

Създаден
Национален съвет;
Национален план за
продължаваща квалификация
на педагогическите
специалисти;
1 брой анализ.

МОН,
РУО;
специализираните
звена
за
продължаваща квалификация;
ВУ;
представители
на
местната
власт;
национално
представителни синдикални
организации;
работодателски организации;

Функциите
на Национален съвет
за квалификация
на
педагогическите
специалисти
по
смисъла на
Националната стратегия
за
развитие на
педагогическите
кадри
(20142020)се изпълняват
от Обществен съвет
към министъра на об-
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Оперативна
цел

Дейности

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

3.3. Провеждане 24000 лв. декември
на
информаци- от бюджет 2020 г.
онни сесии по на МОН
атестирането
с
участници директори на образователни институции
и представители
на педагогически
екипи.
3.4. Осъществяване на дейности
за осигуряване на
безопасна работна
среда.

Не изисква декември
бюджетно
2020 г.
финансиране. Дейността се
осигурява
от
Фонд
„Условия
на труд“

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Базов

янието на квалифи- разованикационната
дей- ето и науност.
ката, Заповед № РД
09287/13.03.2
015 г.
Проведени 6 срещи; липсва
Изготвени информационни материали.

Обучени 100 педа- Обучени по
гогически специа- 100 предслисти.
тавители на
образователни институции
през 2014 и
2019
година

Междинен

Целеви

Отговорни
звена
студентски
и родителски организации и др.

6
проведени
информационни сесии
в шест административни области

МОН,
РУО,
образователни
институции;
работодателски организации;
социални
партньори
и др.
Изготвен
100
обу- МОН,
анализ на чени учи- ФУТ,
работната
тели.
СБУ
среда
в
училище
актуализирани
учебни материали,
обучени
100 педагогически
специалисти.
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Оперативна
цел

ОПЕРАТИВНА
ЦЕЛ 4
Разработване на
система от специални мерки за
привличане, задържане и развитие на педагогически
специалисти на възраст
до 35 години и на
специалисти
с
високо равнище
на
професионална
подготовка и квалификация в системата на предучилищното и училищното образование.

Дейности

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Базов

Междинен

Целеви

Отговорни
звена

4.1. Стимулиране
и насочване на
зрелостници към
педагогически
специалности
разработване на
проект на механизъм за насърчаване на приема в
специалности
с
педагогически
профил, в т.ч. осигуряване на целеви стипендии,
срещи с млади и
мотивирани учители и др.

28 000 лв. декември
бюджет на 2020 г.
НП “Мотивирани
учители“
2020 г.

Стимулирани зрелостници, притежаващи потенциал и
проявяващи интерес към иновациите
в образованието и в
педагогическата
практика

Въведена е
едногодишна магистърска
програма,
базирана на
новите
изисквания
за придобиване квалификация
„учител“.

Проведена
е кампания
„Млад учител“;
Проведена
една регионална
инициатива.

Проведени
28 регионални кариерни форуми
и
други инициативи за
насочване
на зрелостници
за
обучение в
педагогически специалности
и др.

МОН, РУО,
ЦПЛР
ВУ, НПСС,
работодателски организации,
социални
партньори
и др.

4.2. Провеждане
на обучения за директори за ефективна работа с
млади
учители
(как да бъдат успешно интегрирани в екипа и
подкрепени през
първите 2 години

42 000 лв. декември
бюджет на 2020 г.
НП „Квалификация“ 2020

Повишена удовлетвореност и мотивация от страна на
младите учители;
Повишена удовлетвореност на директорите от работата
на младите учители;

Приета е
Наредба №
12 за статута и кариерното
развитие на
учителите,
директорите и дру-

Приета е
Наредба №
15 за статута и кариерното
развитие на
учителите,
директорите и дру-

6
проведени обучения за педагогически специалисти.

МОН
ВУ,
работодателски организации,
социални
партньори
и др.
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Оперативна
цел

Дейности

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

от работата в училище.

4.3. Осигуряване
на гъвкав достъп
до
учителската
професия – възможност за висококвалифицирани
специалисти
от

400 000 бю- декември
джет на НП 2020 г.
„Мотивирани учители“ 2020
г.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Базов

Намалено текучес- гите педатво на млади учи- гогически
тели.
специалисти;
Проведени
са обучения
на
млади учители учители наставници.
Проведена
кръгла маса
със
100
участници
на
тема:
„Ролята на
наставничеството в
системата
на предучилищното
и училищното образование“2017 г.
Продължение
и Финализиусъвършенстване
ран е Пропрез 2020 г. на НП ект
№
„Мотивирани учи564718тели“.
ЕРР-12015-1-BG-

Междинен

Целеви

Отговорни
звена

гите педагогически
специалисти Проведена
е
конференция със 100
участници
на
тема:
Предизвикателства
пред младите учители“.

28 участници в НП
„Мотивирани учители“ 2019
г.

до 100 обучени специалисти
по
НП
„Мотиви-

МОН, ВУ,
РУО, работодатели,
местна
власт и др.
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Оперативна
цел

Дейности

различни сфери за
упражняване на
учителска професия по учебни
предмети и в образователни институции
(уязвими
общности) с недостиг на специалисти.

Бюджет и
източници
на финансиране

Срок
за реализация

Очаквани
резултати
Усъвършенстван
модел за придобиване на квалификация учител, който
позволява ускорено
преминаване на качествени специалисти от други
сфери към учителската професия и
позволява повишаване на качеството
на подготовка на
придобиващите
квалификация
„учител“.
Стимулиране на ВУ
да иновират учебните си програми за
обучаващите се за
придобиване
на
професионална квалификация
„учител“.

Индикатори за изпълнение
Базов
ЕРРКАЗРI-POLICY
„Нов път за
нови
таланти
в
преподаването“ с Изпълнителна
агенция по
образование, аудиовизия
и
култура в
изпълнение
на Тристранно Споразумение
за
партньорство №
Д0347/16.03.20
15 г. между
Фондация
„Заедно в
час“, ПУ
„Св. Паисий Хилендарски“.

Междинен

Целеви

Отговорни
звена

рани учители“ 2020
г.
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Оперативна
цел

Срок
Бюджет и
Дейности
източници за реализация
на финансиране
4.4. Надграждане 35 000 лв. декември
и развиване на ка- бюджет на 2020 г.
пацитет за настав- НП „Кваничество
лификация“ 2020

Очаквани
резултати
Укрепване ролята
на
наставничеството, като основен
фактор за подкрепа
на млади педагогически специалисти

Индикатори за изпълнение
Базов

Междинен

брой обу- 75 обучени
чени учи- учители
тели нас- наставници
тавници

Целеви
150
обучени учители-наставници

Отговорни
звена
МОН;
РУО;
ВУ;
социални
партньори
и др.
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