
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ 
 

През учебната 2020 – 2021 година СУ “Георги Бенковски” – Плевен  бе включено в 

дейностите по проект  № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ който се реализира от  Министерство на 

образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган 

на ОП НОИР. 

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и 

приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за 

ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация 

на обучение от разстояние. 

Специфичните цели са: 

 Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от 

разстояние в електронна среда; 

 Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на 

преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване 

използването на иновативни методи на преподаване и учене; 

 Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в 

образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на 

учениците в семейната среда. 

Спортно училище „ Георги Бенковски” – Плевен е включено по дейности както 

следва: 

 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, вкл. 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. 

 

С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели 

насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на 

иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни 

медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални 

устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на 

електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало 

на учениците за пълноценното им участие в образователния процес. 

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца. 
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