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 заявяване на интерес
за включване в дейностите по проекта „Нов шанс за успех“
Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция
„Образователни програми и образователно съдържание” е конкретен бенефициент по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект „Нов шанс за успех”
по

процедура

за

безвъзмездна

финансова

помощ

BG051PO0014.3.010001

„Ограмотяване на възрастни”.
Основната цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови
компетентности да бъде улеснен по нататъшният достъп на неграмотните и
слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до
по конкурентно им участие на пазара на труда.
С планираните дейности по проекта са поставени следните специфични цели:
• Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и
слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
• Да бъдат включени в обучение неграмотни и слабограмотни лица над 16 години,
които нямат завършен начален етап или клас от на основно образование.
• Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за
успешното им включване в пазара на труда.
Във връзка с изпълнението на една от основните дейности по проекта
Организиране

на

обучението

на

възрастни

в

училищата

каним

всички

заинтересовани от участие в проекта училища да се регистрират в информационната
система на проекта на електронен адрес http://novshans.mon.bg.
На този етап от изпълнението на проекта е необходимо всички училища, които
проявяват интерес към организирането на обучения за целевите групи по проекта, да
направят своята регистрация чрез директора на училището. Това ще подпомогне
медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към най близкото
училище, заявило готовност да организира обучение.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Регистрацията на училищата ще продължи до 15.02.2012 г. включително.
Регистриралите се в информационната система училища ще имат възможност да
кандидатстват със сформирани групи за обучение.
Сформирането на групи за обучение ще може да продължи до края на месец
март. Групите за обучение ще включват минимум 10 и максимум 15 лица от целевата
група по проекта. Критериите за сформиране на групите ще бъдат публикувани на
сайта на проекта.
Всяко училище, сформирало група\групи, ще получава средства за осигуряване
на обучението, които ще включват:
• Хонорари за учителите, провеждащи обучението;
• Хонорари за директорите и счетоводителите;
• Стипендии за обучаемите;
• Пътни за обучаемите;
• Разходи за консумативи.
На обучаемите ще бъдат предоставени обучителни пакети и насърчаващи
материали. Учителите, които са включени в проекта, ще получат методически
материали. За педагозите, които не притежават допълнителна квалификация по
андрагогика, ще бъде осигурено обучение.

Инвестира във вашето бъдеще!

