МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”
„За по-качествено образование“
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!

ПОКАНА
за кандидатстване на методици и експерти-проучване с цел реализиране на дейностите,
свързани със създаване на единна система от индикатори за съответствие между
стандартите в ДОИ за учебното съдържание и средствата за тяхното постигане, както и с
изготвянето на новия образователен пакет от документи за задължителна и за
профилирана подготовка
по проекта „За по-качествено образование“,
BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”
I. Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на
конкретен бенефициент по проект „За по-качествено образование“ отправя покана за участие в
процедура за избор на методици, които да разработят авторски материали за:
1. Учебните предмети от начален етап
2. Български език и литература
3. Чужди езици (английски, френски, немски, руски, испански и италиански език)
4. Математика
5. Информатика
6. Информационни технологии
7. Физика и астрономия
8. Биология и здравно образование
9. Химия и опазване на околната среда
10. История и цивилизация
11. Философски цикъл
12. Свят и личност
13. География и икономика
14. Изобразително изкуство
15. Музика
16. КОО „Бит и технологии“ („Технологии и предприемачество“)
17. Физическо възпитание и спорт
Кандидатите за методици може да заявят желание за включване в една или в няколко от
следните дейности по проекта:
• Дейност 1. Създаване на единна система от индикатори за съответствие между
стандартите в ДОИ за учебното съдържание и средствата за тяхното постигане
(учебни програми, учебни помагала, учебници, обучение на учителите). Общ брой
методици – 9, съответно: по – 1 за всяка КОО и 1 – за начален етап. Период на
изпълнение: м. март 2012 г. – м. юли 2012 г. и м. януари 2013 г. – м. август 2013 г.
•

Дейност 2.3. Усъвършенстване на учебните програми за ЗП в 1.–4. клас. Общ брой
методици – 50. Период на изпълнение: м. март 2012 г. – м. юни 2012 г.
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•

Дейност 2.4. Оптимизиране на учебните програми за ЗП в 5.–7. клас. Общ брой
методици – 90, съответно: 29 – за чуждите езици и по 5 – за всеки от учебните
предмети в прогимназиален етап. Период на изпълнение: м. март 2012 г. – м. юни
2012 г.

•

Дейност 2.5. Разработване на нови учебни програми за ЗП в 8.–12. клас. Общ брой
методици – 104: 29 – за чуждите езици и по 5 – за всеки от учебните предмети в
съответния гимназиален етап. Период на изпълнение: м. май 2012 г. – м. август 2012
г.

•

Дейност 3.2. Изготвяне на ДОИ за профилирана подготовка (ПП) по съответните
учебни предмети/КОО. Общ брой методици – 100: по 5 – за всеки от чуждите езици
и по 5 – за всеки от учебните предмети/КОО в гимназиалния етап. Период на
изпълнение: м. май 2012 г. – м. август 2012 г.

•

Дейност 3.3. Изготвяне на учебни програми за ПП по съответните учебни предмети.
Общ брой методици – 140: по 7 – за всеки от чуждите езици и по 7 – за всеки от
учебните предмети в гимназиалния етап. Период на изпълнение: м. август 2012 г. –
м. ноември 2012 г.

•

Дейност 3.4. Изготвяне на учебно-изпитни програми за държавните зрелостни
изпити (ДЗИ) по профилиращите учебни предмети. Общ брой методици – 60: по 3 –
за всеки от чуждите езици и по 3 – за всеки от съответните учебни предмети в
гимназиалния етап. Период на изпълнение: м. ноември 2012 г. – м. януари 2013г.

Основни изисквания към кандидатите за методици:
Минимални изисквания към момента на кандидатстване
Действащ учител или преподавател във висше училище
Най-малко 8 години учителски/преподавателски стаж и да преподава съответния
предмет/предмети или в съответното професионално направление във висше училище
Висше образование с придобита магистърска степен
Компютърна грамотност - Word, Excel, PowerPoint, Интернет
Допълнителни изисквания към момента на
Документ
кандидатстване
За учители: придобита професионално-квалификационна Копие на съответния документ
степен и/или образователна и научна степен
За преподаватели във висши училища:
- присъдена научна степен или научна и образователна
степен;
- академична длъжност.
Участие в изготвяне, в актуализиране или в анализиране на
Копие на Заповед/и
Държавните образователни изисквания за учебното
съдържание в съответната културнообразователна област и/или
в изготвяне на учебни програми за ЗП и ПП (I - XII клас)
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Участие в проекти, в научно-практически разработки (в т. ч.
учебници, учебни помагала и др.) и в научни изследвания,
съответстващи на дейността/дейностите на кандидатстване
Публикации, свързани с методиката и със съдържанието на
съответния учебен предмет/предмети или на съответното
професионално направление
Участие в изработването на задачи и/или на експертното им
оценяване – за конкурсни изпити, за ДЗИ, за външно
оценяване, за олимпиади и/или за национални състезания
Владеене на чужди езици

Списък, включващ:
наименование и цели,
управляваща институция,
година, позиция на кандидата
в проекта/разработката/
изследването
Списък на публикациите,
свързани с
дейността/дейностите на
кандидатстване
Копие на Заповед/и
Копие на удостоверяващ
документ

II. Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на
конкретен бенефициент по проект „За по-качествено образование“ отправя покана за участие в
процедура за избор на експерти-проучване за:
• Дейност 3.1. Проучване и изготвяне на концепция на профилирано обучение в
съответствие с новата образователна структура. Брой експерти-проучване – 3.
Период на изпълнение: м. март 2012 г. – м. април 2012 г.
Основни изисквания към кандидатите за експерти-проучване:
Минимални изисквания към момента на кандидатстване
Най-малко 5 години практически опит в съответствие с целите на проекта
Висше образование с придобита магистърска степен
Компютърна грамотност - Word, Excel, PowerPoint, Интернет

Допълнителни изисквания към момента на
кандидатстване
Национален и международен опит в проучвания по проблеми
на общото образование

Владеене на чужди езици

Документ
Списък, включващ:
наименование, управляваща
институция, година, позиция
на кандидата в
проучването/проучванията
Копие на удостоверяващ
документ
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Документацията за участие в конкурса за методици и експерти-проучване се предоставя
на български език и включва:
- Заявление за участие по образец;
- Автобиография – европейски формат;
- Копие на диплома за завършено висше образование;
- Копия на документите, посочени към допълнителните изисквания.
Документите се изпращат на хартиен носител.
Забележка: Екипът за управление на проекта си запазва правото да проверява
достоверността на информацията в документите, представени от кандидатите.
Адрес за приемане на документите:
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“
Бул. „Княз Дондуков“ 2А,
София -1000
Краен срок за изпращане на документите: 28 февруари 2012 г.
/Важи датата на регистрацията на документа в деловодната система на МОМН/
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