ПРОЕКТ BG051PO001 4.3-01 ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
„Нов шанс за успех“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПОКАНА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЛЕКТОРИ, РЕЛЕВАНТНИ С ОБУЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ С УЧИТЕЛИ ПО АНДРАГОГИЯ
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на
конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” отправя покана за участие в
процедура за избор на лектори, които да обучават учители за разширяване на професионалната им
компетентност по отношение на андрагогическите аспекти на обучението на възрастни. Лекторите
трябва да имат познания в областта на образоването за възрастни и опит в провеждането на
методически семинари (обучения) за работа с възрастни.
Краен срок за изпращане на заявление за участие: 12.00 ч. на 12.03.2012 г.
I.

Необходими документи:
1.
Заявление за участие в свободен текст.
2.
Автобиография - европейски стандарт.

N.B. Ръководният екип си запазва правото да провери изложените данни на кандидатите
в автобиографията.
II.

Основни изисквания за участие към кандидатите:
¾
образование: висше, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или
магистър;
¾
квалификация или допълнително обучение по андрагогия;
¾
минимален професионален опит – 3 години в областта за образование на
възрастни;
¾
участие в провеждането на семинари по методика за обучение на възрастни;
¾
участие в изготвяне на учебни програми за обучения по андрагогия или
методика на обучение на възрастните;

¾

публикации в педагогическия периодичен печат или участие в научни форуми
с доклади от областта на методиката и съдържанието на образованието и
обучението на възрастни.

III.

Изисквания, носещи допълнителни точки:
¾
присъдена научна степен или научна и образователна степен;
¾
владеене на чужд език на ниво В1 от Общата Европейска езикова рамка.
IV. Изисквания към техническото оформление на документите за кандидатстване:
Документите да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или rtf формат
с пункт 12;
Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа адрес за кореспонденция с
участника (трите имена, адрес, телефон, e-mail).
V. Място и срок за подаване на документи:
Документите за кандидатстване се приемат на адрес:
Министерство на образованието, младежта и науката
за проект „Нов шанс за успех”
Бул. „Дондуков“ 2А
1000 София
Важи датата на синия печат на Министерство на образованието, младежта и науката.

