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Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията 

на кризи“ 

   

Начално училище „Иванчо Младенов“ е одобрено и се включи в реализирането на 

Проект - № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ . Проектът стартира на 12.02.2021 г. като дейностите по него ще се изпълняват до 

31.12.2023 г /продължителност 35 месеца/. Целта на новия проект е осигуряване на равен 

достъп за ученици от всички образователни етапи до виртуална класна стая, дигитална 

грамотност и качествено обучение в условията на продължителна епидемия и необходимост от 

обучение в електронна среда от разстояние. 

 Реализирането на проекта ще се осъществи  с участие в следните дейности: 

 Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и 

ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. 

 Дейност 2 Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на 

умения за обучение от разстояние в електронна среда. 

 Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията 

им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. 

 Дейност 4 Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна 

среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). 

 Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда.  

С помощта на планирани обучения педагогическите специалисти ще придобиват 

цифрови умения и ще усвояват нови и иновативни методи за преподаване. Предвижда се и 

подпомагане на родители и на ученици за усвояване на умения за работа с дигитални 

устройства и електронни образователни платформи, което на свой ред ще подпомогне 

учениците в пълноценното им участие в обучението. В рамките на проекта ще бъдат закупувани 

и технически средства за ученици и учители. 
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