ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
„НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПОКАНА
за участие в дейностите, свързани с организирането и
провеждането на курсове за ограмотяване и/или на курсове за
усвояване на учебно съдържание, предвидено за класове от
прогимназиалния етап за неграмотни и слабограмотни лица над 16
години по проект „Нов шанс за успех”

Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на
конкретен бенефициент по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO0014.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” ‐ проект „Нов шанс за успех” отправя покана
към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на
обучение за ограмотяване и/или

за усвояване на учебно съдържание за класове от

прогимназиалния етап.
1. Основни изисквания за кандидатстване на училищата
‐ Да попълнят електронен формуляр за кандидатстване и изпратят до ръководителя
на проекта хартиения му вариант с приложена подкрепяща документация;
‐ Да имат поне една сформирана група с обучаеми, заявили желание за включване в
курс за ограмотяване и/или в курс за усвояване на учебно съдържание за класове от
прогимназиалния етап
‐ Да гарантират наличие на подходящи условия за провеждане на заявеното обучение
(декларация по образец);
‐ Да имат сформиран екип за изпълнение на проектните дейности, в който да бъдат
включени директорът на училището, счетоводител и учителите, които ще провеждат
обучението на лицата от целевата група.
2. Изисквания за сформирането на групите и за включване на обучаеми в тях
2.1. Изисквания към сформирането на групите
‐ минимален брой обучаеми – 10;
‐ максимален брой обучаеми – 15;
‐ обучаемите, живеещи извън населеното място, да не надхвърлят 50 % от всички
обучаеми.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Забележка: При сформиране на групите в курса за ограмотяване е необходимо да бъде
извършена вътрешно-групова диференциация чрез диагностичен материал.
2.2. Обучаемите в курсовете по ограмотяване следва:
‐ Да са на възраст над 16 години;
‐ Да нямат статут на ученици;
‐ Да не са посещавали училище или да са завършили само първи, втори или трети клас;
‐ Да не са включени и да не са участвали в обучение за ограмотяване по проекти и
програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма
ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;
‐ Да са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта
(заявление по образец).
2.3. Обучаемите в курсовете за усвояване на учебно съдържание за класове от
прогимназиалния етап следва:
‐ Да са на възраст над 16 години;
‐ Да нямат статут на ученици;
‐ Да са завършили успешно начален етап на основно образование или курс за
ограмотяване, пети или шести клас от прогимназиалния етап на основното образование и да са
представили документ за успешно завършен етап/клас или курс за ограмотяване;
‐ Да не са включени и да не са участвали в идентично обучение по проекти и програми,
финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР,
държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;
‐ Да са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта
(заявление по образец).
3.

Документи за кандидатстване на училищата

‐ попълнен формуляр за кандидатстване;
‐ автобиографии на членовете на екипа за изпълнение на дейностите по проекта
(директор, счетоводител и учители);
‐ списък на обучаемите в групите;
‐ заявления на обучаемите и приложените към тях документи за успешно завършен
етап/клас или курс за ограмотяване;
‐ примерен график на обучението за всяка от групите (с начална дата от 14 до 28 май
2012 г. и с продължителност в зависимост от съответния учебен план);
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‐ подписана и подпечатана декларация по приложен образец от директора, че ще
предостави помещение и материална база за изпълнение на дейностите.
Забележка: Екипът за управление на проекта си запазва правото да проверява посочените от
училищата данни.
4. Начин, място и срок за подаване на документите
Формулярите и приложенията към тях се изпращат по два начина:
4.1. Чрез информационната система на проекта – http://novshans.mon.bg, където се
прилагат сканирани копия на всички приложения към формуляра. Формулярът за
кандидатстване също се прилага като сканирано копие с подпис на директора и печат на
училището. При наличие на електронен подпис цялата документация се подписва от
директора. Няма да бъдат разглеждани формуляри, към които не са приложени всички
изисквани документи.
4.2. На хартиен носител – подвързани в папка, подпечатани и подписани от директора
на всяка страница, на адрес:
Министерство на образованието, младежта и науката
за проект „Нов шанс за успех”
бул. „Кн. Ал. Дондуков“ 2А
София 1000
Крайният срок за постъпване на документацията в информационната система на
проекта е до 17.00 ч. на 30.03.2012 г.
Документи, пристигнали след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
За допълнителна информация и въпроси: novshans@mon.bg

Инвестира във вашето бъдеще!

