ПОКАНА
Министерството на образованието и науката набира обучители във връзка с
изпълнението на дейностите по Национална програма „Повишаване компетентностите
на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1. Изискване за компетентност по зададените теми, за която да има съответните
документи, доказващи експертиза в областта – публикации, организиране на обучения и
др.
2. По отношение на хабилитираните лица:
•

да са хабилитирани в областта на темата на обучението и да работят (или да са
работили) във висше училище;

•

според вида на обучението да имат практически опит в областта на
компетентностния модел (може да се докаже с публикации по темата) или опит
като обучители в обучения по иновативни образователни технологии.
Предимства: да имат пряк опит в сферата на училищното образование, като:
-

изготвяне на държавни образователни стандарти, учебни програми, учебници и
учебни помагала;

-

участие в националните комисии на ученическите олимпиади и състезания,
комисиите по създаване на изпитни материали и оценяване на държавните
зрелостни изпити, комисиите по изготвяне на нормативната уредба, регулираща

училищното образование.
3. По отношение на доказани професионалисти от практиката:
•

да имат минимум 5 години стаж в съответната област;

•

умения за работа в екип;

• нагласи за споделяне на знания, умения и опит.
Предимства: публикации, собствени разработки, опит като обучители, участие в
събития, например:
-

Дни на отворени врати и дни на кариерата, панаири, обиколки-турове, изложения,
вкл. с профили в социалните мрежи и каналите за видеосподеляне (СМ и КВ)

-

Сесии „попитай експерта“ на работното място (училище или висше училище)
и/или чрез неговия профил в социалните мрежи и каналите за видеосподеляне
(СМ и КВ)

-

Информационни дни за потенциални учители и обучители;

-

Национални/регионални/местни конкурси, състезания и церемонии, свързани с
приобщаване на потенциални обучаеми за учителската професия.

-

Уебинари и др. онлайн събития за промотиране на развитието на уменията за
учене през целия живот;
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-

Сесии на живо в социалните мрежи с опитни учители, популяризиращи
професионалното развитие през цялата кариера;

-

Конференции, представящи резултати от аналитични продукти, ползите от тях и
възможности за разпространението им във висши училища, училища и др., вкл.
чрез СМ и каналите за видеосподеляне;

-

Кръгли маси/разговори/дебати чрез СМ с представители на професионални
организации на учителите и/или други НПО за потребностите от лични и
професионални умения на потенциалните обучаеми;

-

Демонстрации на нови „инструменти за набиране на идеи“ за учители и
обучители и др. (интернет блогове, програми за управление на идеи в различни
онлайн профили и др.).

Предимство за всички кандидатстващи е представянето на курс, разработен в
електронна среда.
Кандидатите за обучители следва да представят:
-

Мотивационно писмо относно участието си в обученията като обучител.

-

Проект на обучителна програма, която да има 80% практико-приложен характер.

-

Предложение за екип/и от хабилитирано лице и практик

Ще бъдат проведени две основни групи обучения: прилагане на компетентностния
подход и съвременни иновативни образователни технологии. Повече подробности са
налични в Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите
от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ на адрес
https://www.mon.bg/bg/100950.
Документи за кандидатстване се подават в срок от два месеца от публикуването на
настоящата покана на e-mail: g.chekurova@mon.bg, i.radonova@mon.bg и
i.yoshovska@mon.bg.
За повече информация и при въпроси от Ваша страна можете да се обърнете към
Галина Чекурова, координатор на националната програма (тел.: 02/92 17 529,
e-mail: g.chekurova@mon.bg), Ивана Радонова – държавен експерт в дирекция „Висше
образование“ (тел.: 02/92 17 541, e-mail: i.radonova@mon.bg) и Искра Йошовска – главен
експерт в дирекция „Висше образование“ (тел.: 02/92 17 728, e-mail:
i.yoshovska@mon.bg).
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