Община Каспичан
Проект № BG05M2OP001-3.001-0095
„ Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрeпа на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА
Община Каспичан обявява набирането на кандидати за обучители на деца в Детските градини на територията на Община Каспичан
Част от дейностите по реализацията на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и
Проект „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни „
Община Каспичан, в качеството си на бенефициент, за реализирането на проект „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M2OP001-3.001-0095.
За реализиране на общата цел на проекта да се създаде устойчив модел за създаване на подходящ социално психологически климат, който да
благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата от различни етноси, а също така и за подобряване на образователната среда, са
планирани дейности за :
• 9 групи за допълнителни обучения по български език, на деца за които българския език не е майчин – 116 деца от 3 до 7 години представители
на малцинствени общности;
• организиране на 6 групи по интереси „ Сръчни ръце” и „Играем спортуваме и спазваме правилата за безопасност „ чрез съвместни изяви
между децата от различни етноси -за взаимно опознаване и възпитанието им в дух на толерантност. Обхващане на 185 деца от 3 до 7 години от които
116 деца представители на малцинствени общности;
• организиране на 6 клуба за извънкласна дейност „Обичаме фолклора” за насърчаване на децата към съхраняване и развиване на културната
идентичност. Обхващане на 185 деца от 3 до 7 години от които 116 деца представители на малцинствени общности;
Описание на проекта: чрез реализирането на проекта ще се постави акцент върху овладяване на българския език, социализацията и
интеркултурното образование и въвличането на родителите в образователния процес. Обучение на 9 групи с направление български език, 6 групи с
обучение по фолклор и 6 групи по съвместни дейности чрез спортни прояви и сръчни ръце на деца в предучилищна възраст. Проектът ще обхване
всички населени места на територията на общината, чрез партньорите на проекта Детските градини в община Каспичан и партньор едно Сдружение с
нестопанска цел.
Проектът е с начало: 16/11/2016 г. и край: 31/12/2018 г.
Бюджетът на проекта е в размер на: 171 594.24 лв.
Европейско съфинансиране: 85%
Национално съфинансиране: 15%
Проект „ Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни ”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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За реализиране на дейностите Община Каспичан обявява набиране на кандидати за :
1. учители за обучение по български език на 116 деца от 3 до 7 години, за които българския език не е майчин в :
ДГ”Снежанка” гр. Каспичан
ДГ”Радост” с. Каспичан
ДГ”Червена шапчица” с.Косово
ДГ”Ален Мак” с.Марково
ДГ”Детелина” гр.Плиска
ДГ ”Червена шапчица” с.Зл.нива

3 групи;
1 група;
1 група;
1 група;
1 група;
2 групи.

Обучението ще се осъществява в рамките на 21 месеца считано от 01.04.2017 г. до 31.12.2018г. общо за периода по 76 часа на група.
Занятията ще се провеждат по утвърден от бенефициента- Община Каспичан учебен план разработен от учителя, по 1 час седмично.
2. Учители за провеждане на съвместни изяви между децата от различни етноси в 6 групи по интереси - „ Сръчни ръце” и
„Играем спортуваме и спазваме правилата за безопасност”. Обхващане на 185 деца от 3 до 7 години, от които 116 деца
представители на малцинствени общности в
ДГ”Снежанка” гр. Каспичан
ДГ”Радост” с. Каспичан
ДГ”Червена шапчица” с.Косово
ДГ”Ален Мак” с.Марково
ДГ”Детелина” гр.Плиска
ДГ ”Червена шапчица” с.Зл.нива

1 група;
1 група;
1 група;
1 група;
1 група;
1 група.

Обучението ще се осъществява в рамките на 21 месеца считано от 01.04.2017 г. до 31.12.2018 г. общо за периода по 76 часа на група.
Занятията ще се провеждат по утвърден от бенефициента- Община Каспичан учебен план разработен от учителя, по 1 час седмично.
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3. Учители за провеждане на обучения в 6 клуба за извънкласна дейност с децата от различни
представители на малцинствени общности в :
ДГ”Снежанка” гр. Каспичан
ДГ”Радост” с. Каспичан
ДГ”Червена шапчица” с.Косово
ДГ”Ален Мак” с.Марково
ДГ”Детелина” гр.Плиска
ДГ ”Червена шапчица” с.Зл.нива

етноси като

116 деца са

1 група;
1 група;
1 група;
1 група;
1 група;
1 група.

Обучението ще се осъществява в рамките на 21 месеца считано от 01.04.2017 г. до 31.12.2018 г. общо за периода по 76 часа на група.
Занятията ще се провеждат по утвърден от бенефициента- Община Каспичан учебен план разработен от учителя, по 1 час седмично.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ :

1. Висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, бакалавър и магистър или
средно образование;
2. Професионално направление педагогика;
3. Присъдена професионална квалификация – детски учител, детски и начален учител, педагог - учител с допълнителна
квалификация детски учител .
4. Специалност – предучилищна педагогика, предучилищна и начална педагогика.
5. Способност за работа в екип.
КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.
2.
3.
4.

Автобиография – по формуляр към настоящата обява – приложение № 1
Мотивационно писмо
Документ (копие) доказваш степен на образование и професионална квалификация;
Документ (копие) за придобит професионален опит в години.
Документи за кандидатстване за цитираните по горе позиции се приемат от 24.03.2017 г. до 17.00 ч. на 29.03.2017 г.
в сградата на Община Каспичан, ул. Мадарски конник № 91, ет. 2, стая № 201 (деловодство)
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