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ПОКАНА 

за избор на начални учители за реализиране на дейност по организиране и 

провеждане на курсове за ограмотяване по проект 

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

 

Уважаеми колеги, 

 

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 начални учители от  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, да 

се включат  в  реализирането на дейност „Организиране и провеждане на курсове за 

ограмотяване“. Целта на тази дейност е да се проведат курсове за ограмотяване, с което да се 

подпомогне на лицата над 16 години живущи в община Струмяни да придобият базови 

знания/умения и начална степен на образование. Благодарение на това те ще формират основата 

за по-нататъшно продължаване на образованието и по-ефективно трудово и социално 

включване. Курсовете по орграмотяване ще стартират в началото на учебната 2021/2022г. В 

курсовете ще вземат участие 45 лица (разделени в 3 групи по 15 човека), които ще бъдат 

идентифицрани и мотивирани за активно участие. Предвижда се общата продължителност на 

обучението за трите групи обучаеми да бъде 5 месеца. Съобразно изискванията на МОН за 

организиране и провеждане на обучителни курсове за възрастни, ще бъдат изготвени учебни 

програми, които ще включат задължителния брой часове по всеки от четирите задължителни за 

изучаване предмети - "Български език и литература", "Математика", "Човекът и 

природата", "Човекът и обществото". 

При избора на екип за обучение на лицата от целевата група ще бъдат избрани шест 

начални учителя, всеки от които ще води  обучение по учебен предмет  в една от групите на 

обучаваните лица. Часовете ще бъдат провеждани съобразно предварително изготвен график 

(съобразен с натовареността на учителите),  като училището ще осигури необходимите условия 

(зали, технически средства) за това, без да се пречи на нормалните учебни занятия на 

останалите ученици. Освен това занятията ще се провеждат като блок часове - два учебни часа 

по 30 миуни, последвани от 10 минути пауза/почивка. 

 

Заинтересованите колеги за включване като начални учители по проекта трябва да 

изпратят кратко Автобиография, с описание на професионалния опит включващо:  

1. Завършено висше образование, специалност „Начална училищна педагогика“, 

квалификация – начален учител; 

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

3. Опит в преподаването на възрастни. 

 

С предимство при кандидатстването за работните места са  работещите на трудов договор в 

СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Микрево  и завършили курс по андрагогика. 
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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 15.01.2021 г., 17:00 ч. 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: 

1.Весела Иванова Тасева -зам. директор-АД 

2.Петър Аспарухов Христов -старши учител по английски език 

3. Емил Димитров Трендафилов -главен счетоводител 
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