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 избор на експерти за реализиране на дейностите, свързани със създаване на единна
система от индикатори за съответствие между стандартите в ДОИ за учебно съдържание и
средствата за тяхното постигане
по проект „За по-качествено образование“ ,
BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на
конкретен бенефициент по проект „За по-качествено образование“ отправя покана за участие в
подборна процедура за избор на двама експерти.
Експертите ще отговарят за оперативно-методическо подпомагане на работните групи от
методици, разработването, обсъждането и апробирането на индикаторите за съответствие
между стандартите в ДОИ за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане.
Основните изисквания за участие към кандидатите са:
• Висше образование с придобита магистърска степен;
• Минимум 2 години професионален опит, свързан с изпълнение на експертни функции
на национално ниво за осъществяване на държавната образователна политика в средното
образование;
• Координиране и/или участие в работни групи за разработване на ДОИ за учебно
съдържание;
• Участие при упражняване на контрол по прилагане на ДОИ за учебно съдържание на
национално ниво;
• Компютърни умения – текстообработка, електронни таблици и интернет;
Документацията за участие в конкурса се предоставя на български език и включва:
1. Заявление за участие в свободен текст, с посочен адрес и тел. за връзка.
2. Автобиография – европейски формат.
Забележка: Екипът за управление на проекта си запазва правото да провери изложените
данни на кандидатите в автобиографията.
Място и срок за подаване на документите:
Документите се приемат на адрес:
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“
Бул. „Княз Дондуков“ 2А,
София -1000
или на факс: 02/92 17 598.
Крайният срок за изпращане на документите е 28 февруари 2012 г.
/Важи датата на регистрацията на документа в деловодната система на МОМН/
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