ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2 А
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„КВАЛИФИКАЦИЯ”

ПОКАНА
за подбор на учители за участие в
Национална учителска програма по физика в ЦЕРН, която ще се проведе в периода
от 23 до 31.07.2011 г. на български език
1. Минимални изисквания към кандидатите:
9 да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование
„магистър”;
9 професионална квалификация – учител по физика, физика и математика, химия
и физика
2. Специфични изисквания към кандидатите
9 годишен хорариум по физика през последните три години в основната и
гимназиалната образователна степен – ЗП, ЗИП, ПП
9 участие в проекти и научно-практически разработки в образователната сфера;
9 участие в квалификационни курсове/семинари, конференции;
9 участие на ученици в олимпиадите по физика и по астрономия (брой ученици и
резултати)
9 участие на ученици в националните състезания па физика, конкурсите
„Физиката в моите очи”, „Ловци на небесни съкровища”, Турнир на Младите физици
(брой ученици и резултати)
9 участие на ученици в ДЗИ по физика (брой ученици и резултати)
9 награди
9 оборудване и поддържане на добра учебна среда – кабинет по физика (снимки)
3. Допълнителни изисквания
9 да притежават професионално-квалификационна степен;
9 да имат компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint);
9 езикови умения

4. Начин на провеждане на подбора:
9 по документи
5. Необходими документи за кандидатстване:
9 заявление за участие (по образец);
9 автобиография (по образец);
9 справка от директора на училището (по образец);
9 копие от диплома за висше образование и професионална квалификация;
9 копие от документи за придобитата професионално-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност;
9 копие от документите, удостоверяващи продължителността на педагогическия
стаж към момента на кандидатстване; (трудова книжка,осигурителна книжка,
граждански договор, трудов договор)
9 списък на публикациите;
9 сертификати за участие в курсове, семинари;
9 други документи, свързани с изискванията за подбора.
Документите за кандидатстване да бъдат представени в папка с перфорация за
класьор.
Заявлението за участие ще бъде разглеждано само ако съдържа актуални данни
за кореспонденция с участника (трите имена, адрес, телефон, e-mail, училище).
6. Място и срок за подаване на документите:
Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в
сградата на РИО – Варна на адрес:
9000 Варна
ул. „Цар Симеон І” № 32 , етаж 3
За участие в Национална учителска програма по физика в ЦЕРН
За допълнителна информация:
Маргарита Димитрова – ст. експерт, отдел ИОМД, РИО - Варна
Телефон за контакти: 052/ 687 476; GSM 0884 404 377
Краен срок представяне на документите – 06.06.2011 г. включително. Документи
изпратени по пощата – с клеймо не по-късно от 03.06.2011 г.
7. Място, на което ще се публикуват съобщения във връзка с подбора –
електронната страница на РИО - Варна
8. Подаването на заявлението и приложенията към него ще се извършва лично,
чрез друго лице или по пощата:

- важи само датата на входящия номер в деловодството на РИО - Варна;
- входящ номер и дата се регистрират само при попълнени заявления;
- заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в поканата, няма да се
разглеждат.
9. Националната програма „КВАЛИФИКАЦИЯ” на МОМН поема разходите
за пътни от София до ЦЕРН и обратно и нощувките със закуски (8 броя).
Обучението се финансира от Образователния офис на ЦЕРН.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Нямат право да участват учители, които вече са участвали в Програма за
учители в ЦЕРН.

