ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Подготовка и управление на проекти
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Други (моля, посочете):
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
1.Информация за основните донори за България 2. Информация за програмите на ЕС, отворени
за България 3. Елементи на проекта - наративна част 4. Елементи на проекта - финансова част 5.
Управление на проекта: проектен цикъл, формиране на екип; организиране и осъществяване на
дейностите; компютърни програми за управление на проекти 6. Отчетност - подготвяне на
междинни и крайни наративни и финансови отчети
3.2. Цели на програмата
- да се повишат институционалния капацитет на училищата за усвояване на средства по програми
на ЕС – да се обогатят знанията и подобрят информираността на кадрите от образованието
относно донорите и програмите, отворени за България - да се усъвършенстват уменията на
кадрите от образованието за подготовка, управление и отчитане на проекти - да се повиши
мотивацията на кадрите от образованието за подготовка и участие в проекти
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение са предимно интерактивни Те включват: - информация за съществуващи
донори и програми . лекция относно елементите на проекта - работа в малки групи за
симулиране на подготовката на проект - обща дискусия за обсъждане на представени проекти
3.4. Индикатори за очаквани резултати
След завършването на този курс, участниците: 1. Ще познават по-добре донорите и програмите,
отворени за България 2. Ще са в състояние по-прецизно да формулират и изработват елементите

на проекта 3. Ще притежават умения за управление на целия проектен цикъл 4. Ще имат подобра мотивация за работа по проекти
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
1:3 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Защита на проект
9. Списък на обучителите:
Матилда Иванова Александрова
Зора Иванова Попова
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com
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