ПРОГРАМА ЕУРОПРОФ
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Отдел „Образование” на Испанско Посолство в България, в сътрудничество с Институт Сервантес в София и
Министерство на образованието и науката на България, обявява нов курс за обучение по испански език на
учители по учебни предмети чрез програмата Еуропроф.
Целта на този курс е:
•

1.

Обучение по испански език на учители по учебни предмети с цел придобиване на езикова
компетентност съгласно българското законодателство за преподаване на съответните учебни
предмети на испански език в общинските и държавните училища в Република България.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
а. Да заемат длъжност „учител” по учебни предмети в общински и държавни средни
общообразователни училища, професионални и профилирани гимназии в Република България
и да нямат предварителни познания по испански език;
б. Да са информирали писмено директора на училището за желанието си да продължат да
преподават учебен предмет на испански език в същото училище след завършване на
обучението в продължение на най-малко три години;
в. Да разполагат с компютър с достъп до Интернет за дистанционното обучение;
г. Да поемат задължението да участват в присъствените курсове, провеждани в Институт
Сервантес в София;
д. Да разполагат с писменото разрешение на директора на гимназията за участие в програмата
и присъствените курсове.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
2.1 За учители по учебни предмети
В продължение на две години и шест месеца, обучението ще се проведе дистанционно чрез
програмата AVE с учител-наставник от Институт Сервантес, с присъствени периоди на
интензивно обучение през годината (Виж прикачения календар за 2013-2014г.). След
завършване на този период, учителите трябва да са достигнали ниво В2 от Общата европейска
езикова рамка, което ще бъде удостоверено със съответната Диплома за испански език (DELE).
3. БРОЙ УЧИТЕЛИ:
Групата ще включва до 20 учители.
4. ФИНАНСИРАНЕ
Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания, чрез Отдел „Образование” в
България, в сътрудничество с Институт Сервантес, осигурява обучението по испански език на учителите.
Министерството на образованието и науката на Република България, в сътрудничество с Националния
институт за обучение и квалификация в системата на образованието, осигурява необходимите средства
за дневни и квартирни разходи на участващите учители през целия курс на обучение.
Учителите от програмата, трябва да покрият транспортните разходите за отиване и връщане от и до
София за участие в присъствените курсове на обучение, както и таксите за записване за изпити за
придобиване на Диплома за испански език DELE В2 по цените установени от Институт Серватес.

5. ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ
Всички молби за участие трябва да включват следните документи:
1.

Приложение I (Формуляр за записване), приложено към обявата

2.

Приложение II, приложено към обявата

3.

Диплома за висше образование

Цялата документация трябва да бъде получена в отдел „Образование” -consejeria.bg@mecd.es
и в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” - e.jordanova@mon.bg
в електронен формат /сканирани или и-мейл/, или по факс най-късно до 14 ноември.
Оригиналите на Приложения I и II, подписани и подпечатани трябва да се изпратят по пощата с клеймо
в срок, до
Отдел „Образование” на Испанско Посолство
Ул. „Шейново” 25, София 1504.
Тел: 00359 (2) 9434907 / 00359 (2) 9434831
Факс: 00359 (2) 944 15 25

6. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Крайният срок за получаване на документите в Отдел „Образование” е 14 ноември 2013г.
7. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР
Изборът на участниците ще се извърши от Отдел „Образование” на Испанско Посолство в България, в
сътрудничество с Министерство на образованието и науката, което трябва да одобри избора.
В допълнението на сътрудничеството по реда на "Споразумението между Министерството на
образованието, културата и спорта на Кралство Испания и Министерство на образованието и науката
на Република България”, подписано през 2001г., в обявата на програмата Еуропроф, ще се даде приоритет на
учителите от Испанските гимназии и секции от същото Споразумение.

София, 30.10.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ ПО УЧЕБЕНИ ПРЕДМЕТИ ОТ
ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Лични данни
Име:
Презиме:

Фамилия:

Дата на раждане:

Ел. поща:

GSM:

Телефон за връзка:

Данни за училището
Име на училището:
Име и фамилия на директора:
Адрес и телефони за връзка:
Ел. поща:

Уеб страница на училището:

Професионални данни
Диплома за завършено висше образование:
Специалност:
Учебни предмет/и, които преподава:
Брой години, през които преподава учебния предмет:
Години професионален стаж:
- брой години педагогически стаж:
- брой години, през които работи в училището:

Образователна степен:
Образователна степен:

Владеене на чужд/и език/ци и ниво:
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ДЕКЛАРАЦИЯ
УЧИТЕЛ (име и фамилия)
Според изискванията за участие в програмата (точка 1 от Условията за кандидатстване) декларирам, че съм
информирал/а писмено директора на гимназията за желанието си да работя в
……………………………………………………………………………………………………………………………….като
учител по испански език или предмет на испански език в продължение на най-малко три години след
завършване на обучението. Разполагам с компютър с достъп до интернет, необходим за дистанционното
обучение и се задължавам да участвам в присъствените курсове, провеждани в София.

…………………………………………
Дата и подпис на учителя

ДИРЕКТОР (име и фамилия) :
Декларирам, че .................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на учителя) преподава следния учебен предмет ......................................................
Горепосоченият учител ме информира писмено за желанието си да работи в това училище като преподава
учебен предмет на испански език в продължение на най-малко три години след завършването на обучението.
Съгласен/на съм той/тя да участва в програмата и да посещава присъствените курсове, провеждани в София.

…………………………………………
Дата, подпис и печат на директора
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ЕУРОПРОФ Оперативен календар 2013 – 2014
(Група започнала обучението през 2013 г.)
декември
2013
AVE 1.1
ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

2014

2014

продължение

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

2014

2014

2014

AVE A1.2

ЮНИ

ЮЛИ

2014

2014

AVE A2.1

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

2014

2014

2014

AVE A2.2

НОЕМВРИ
2014

AVE B1.1

AVE A1.1

ДЕКЕМВРИ
2014
AVE
B1.2

ПРИСЪСТВЕНИ СЕСИИ:
-

6, 7 и 8 декември 2013 = 15 часа

-

16, 17 и 18 май 2014 = 15 часа

-

14, 15 и 16 февруари 2014 = 15 часа

-

30 юни и 1, 2, 3 и 4 юли 2014 = 30 часа

-

14, 15 и 16 март 2014 = 15 часа

-

8, 9, 10, 11 и 12 септември 2014 = 30 часа

-

14, 15 и 16 ноември 2014 = 15 часа

Условия:

‐

За преминаване от един курс AVE към следващ, е необходимо успешното преминаване на предишния курс (=получаване на позитивна оценка от наставника
на курса).
Позитивната оценка на наставника се получава предвид изпълнението на всички дейности по курсовете AVE, задачите за Самооценка и Крайната задача
(проверява се от наставника по курса AVE).

‐

Участието във всички интензивни присъствени курсове е задължително (освен в случаите на уважителна и доказуема причина).

5

