Проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „ИНОВАТИВНИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“ към Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия

През м. ноември 2016 г. Министерството на образованието и науката стартира
проекта “Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във
висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“,
одобрен с Решение № 2016 – 3135/001-001 на Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура на Европейската комисия.
Проектът се реализира от екип на Министерството на образованието и науката в
сътрудничество с Центъра за развитие на човешките ресурси (Националната агенция
Еразъм +) и екип от 5-има национални болонски експерти, работещи във водещи
български университети, институции и заинтересовани страни в областта на
образованието.
Проектът се фокусира върху следните важни цели:
1. Подобряване на преподавателски умения, целящи да направят преподаването
и обучението по-иновативно с цел повишаване качеството на висшето
образование;
2. Използване на инструмента на Европейската комисия HEInnovate, който беше
тестван за първи път в България през 2013 г. в подкрепа на
предприемачеството във висшите училища.
Планираните дейности в хода на реализирането на проекта са свързани с основни
политики в областта на висшето образование у нас като:


Проучване на нуждите от повишаване на квалификацията на българските
академични преподаватели. За тази цел са разработени специални въпросници,
които се разпространяват сред преподавателите и студентите от представителна
извадка от българските висши училища. Разработването на въпросниците, както
и анализът на резултатите от проучването се реализира от болонските експерти
съвместно с екипа на проекта. Тази дейност е от изключително значение, тъй като
е едно от основните предизвикателства, свързани с качеството и съвместимостта

на българското висше образование с европейското пространство за висше
образование.


Разработване на Сборник с добри практики, който ще бъде отпечатан в тираж 500
броя и разпространен по време на финалната среща със заместник-ректорите на
висшите училища в България за представяне на резултатите от проекта.
Електронният вариант на сборника ще бъде публикуван на интернет страницата
на министерството. Той ще представя най-добрите практики в областта на
повишаване на квалификацията на академичните преподаватели и насърчаване на
предприемаческите умения във висшите училища, използващи инструмента
HEInnovate.



Провеждане на семинари в гр. София и гр. Русе, в които ще участват по двама
представители на всяко висше училище. За лектори са поканени водещи
преподаватели от европейски университети и от български университети, както и
болонските експерти. Те ще споделят своя опит и най-добри практики по темата
как да се подобрят преподавателските умения, за да стане преподаването и
обучението по-привлекателно с помощта на интерактивни средства за
образование и други атрактивни медийни инструменти и съвременни техники за
образование. Темите на семинарите са свързани също и с модернизацията на
учебните програми и учебното съдържание, и използването на инструмента
HEInnovate за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища.



За да се обобщят резултатите от проекта и да се извлекат и споделят най-добрите
практики за повишаване квалификацията на преподавателите във висшите
училища у нас, както и начините за модернизация на учебните планове и
програми е предвидена заключителна среща със заместник-ректорите на
българските висши училища. По време на срещата ще бъдат раздадени и
попълнени въпросници, които ще послужат като основа за проучване на
удовлетвореността и обратна връзка към участниците. Резултатите ще бъдат
обобщени и използвани за създаване на устойчива система за обучение и
кариерно развитие на академичния състав.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията по образование,

аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия по модул A.2 „Висше
образование – Подкрепа за Болонския процес“.

