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Проект BG05M2OP001-3.009-0003 “ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

На 19.11.2020 г. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир подписа тристранен 
административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-
3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира чрез съвместно партньорство с община 
Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, ОУ „Христо Ботев“, с. Дрен и ОУ „Иван 
Вазов“, с. Извор. Обща стойност на проекта възлиза на 366 077.82 лв., от които 311 166.14 лв. 
европейско и 54 911.68 лв. национално съфинансиране. 
 
Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на 
достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в 
община Радомир за включване в системата на професионалното образование и намаляване 
процента на отпадащите/преждевременно напусналите училище. Това ще се осъществи 
посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, насърчаващи 
прилагането на компетентностния подход в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир, ОУ „Иван 
Вазов“ – с. Извор, ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен и НУ „Архимандрит Зиновий“ – Радомир. 
 
Този подход е определен като цел за внедряване в образователната система на страната от 
МОН, но практическата му приложимост все още е ограничена. Основната причина е 
недостатъчното познаване от педагогическия персонал на модерни иновативни практики като 
коучинг, игрови техники и др., с които традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ 
да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия 
проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен 
капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния 
процес . 
 
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца. 
 

 

  

http://www.eufunds.bg/

