BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален
фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Основна цел
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и
популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма
цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход
на МОН 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 поточни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез
насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая
Специфичните цели на проекта са насочени към:
- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни
платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени
места;
- модернизиране на методите и средствата за обучение;
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на
учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и
съвременни подходи на преподаване.
Допустими дейности
Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни
услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти,
педагогически кадри, ученици и родители.
Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските
градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на
учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските
градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно
съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания,
аутисти, ДЦП и др.).
Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и
др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния

процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност –
ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и
програми,
медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната
компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на
интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за
образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване
чрез съвременни ИКТ.
Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни
учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци,
образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното
съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни
ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата
за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания,
аутисти, ДЦП и др.).
Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата
на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови
дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно
моделиране/кодиране).
Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер
безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране
на EU Code Week и др.
В изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния
ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове
За учебната 2019/2020
в СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица са утвърдени и работят две групи:
Група по
1
2

Млад програмист
Дигетална работилница

Клас
І – ІV
V – VІІ

Ръководители
Цветанка Захариева
Пенка Дачева

В изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния
ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове
За учебната 2020/2021
в СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица са утвърдени и работи една група:
Група по
1

В света на компютърните технологии

Клас
ІХ-Х

Ръководители
Сашка Дойкова

