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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  организатор учебна дейност за реализиране на дейност  по организация и 

провеждане на курсове по ограмотяване 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 организатор учебна дейност, да се включи  в  

реализирането на дейност за  „Организация и провеждане на курсове по ограмотяване на 

лицата от целевите групи за реинтегриране в образователната система“.  Дейността е важна за 

изпълнението при. организиране и провеждане на курсове за ограмотяване, оценяване и 

сертифициране на резултатите от проведените курсове. 

Организацията на обученията ще бъде в изпълнена от организатор образователни дейности и 

ще включва: 

1.Подаване на заявления за включване в курсове за ограмотяване на лицата. 

2. Формиране на групите от максимум 15 лица. 

3.Осигуряване на учебници , материали и учебни помагала на обучаемите. 

4.Организиране на дейността по провеждане на обучението от квалифицирани  

преподаватели. 

5.Изготвяне на график за провеждане на учебните занятия, който да бъде съобразен с 

ангажираността на преподавателите и наличността на свободни помещения в училище.  

6.Подпомага  учителите в ежедневната организация на учебния процес. 

7.Организира провеждането на изпити непосредствено след завършването на всеки един 

клас.  
      8.Организира сертифицирането на резултатите от проведените курсове. 

      9.Участва в  процеса за валидиране на резултати от обучение на лица от целевите групи. 

 

Заинтересовани колеги за включване като организатор образователни дейности по 

проекта трябва да изпратят Автобиография с описан професионален опит включващо:  

 

   1.Завършено висше образование.  

  2.Опит в сферата на образованието. 

  3.Умения за работа в екип. 

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 15.01.2022 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 

3.Петър Аспарухов Христов -старши учител по английски език 
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