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Проект  BG05M2OP001-3.020-0005, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 
ПОКАНА 

за избор на психолог за реализиране на дейност по мотивиране и задържане на лицата 
от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект 

BG05M2OP001-3.020-0005, "Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни". 
 

 
В СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево се изпълнява проект по ОП "Наука и 

образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-3.020 "ОГРАМОТЯВАНЕ НА 
ВЪЗРАСТНИ – 2", Приоритетна ос "Образователна среда за активно социално приобщаване", 
BG05M2OP001-3.020-0005, "Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни".  

 
С настоящата покана, каним психолог, да се включи  в  реализирането на дейност за  

„Мотивиране и задържане на лица от целевите групи за реинтегриране в образователната 
система“.  Дейността е важна за изпълнението на всички дейности по проекта и цели 
мотивиране за участие и задържане с цел успешно полагане на изпити на поне 123 лица 
навършили 16 години, отпаднали от системата на образованието, без основно образование или 
неграмотни. Предвижда се да се предостави възможност за психологическа подкрепа и 
консултиране на лицата в курсове по ограмотяване и/или придобиване на компетентности от 
прогимназиалния етап на основното образование. Това ще им даде шанс да бъдат ограмотени 
и да получат необходимите знания, социални и комуникативни умения за по-добра реализация 
на пазара на труда, за продължаване на образованието в по-горна степен и за придобиване на 
професионална квалификация. 

Методите с които ще се реализират дейностите по мотивиране ще бъдат съобразени с 
индивидуалните особености на включените в дейностите по проекта представители на 
целевите групи, с техния социален и психологически статус, с тяхната семейна среда и позиции 
в общността. Ще бъдат използвани персонални консултации, консултации със семейството, 
групови мотивационни срещи, представяне на „добри практики“ и успешни модели на 
образователно включване, професионално ориентиране и кариерно консултиране и др.  

Популяризирането на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността. 
Заинтересовани колеги за включване като психолог по проекта трябва да изпратят 

Автобиография с описан професионален опит включващо:  
1.Завършено образование по  специалност от професионално направление 

„Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология; 

          2. Умения за работа с уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им; 

Документа за квалификация и Автобиография трябва да се изпратят на емайл: 
sou_mikrevo@abv.bg  или да се предадат в дирекцията на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. 
Микрево в срок до 15.12.2021 г., 17:00 ч. 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: 
1.Весела Иванова Тасева -зам. директор-АД 
2.Емил Димитров Трендафилов-главен счетоводител 
2.Петър Аспарухов Христов -старши учител по английски език 
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