ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”

ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И
АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ ПО ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”

Комисия в състав от петима членoве, координатори от ръководния екип,
предварително определила броя точки за съответните изисквания към
кандидатите:
1. Разглежда постъпилите в МОМН необходими документи за подбор
на кандидатите за изработване на учебни планове и адаптиране на
действащи учебни програми.
2. Попълва индивидуалните формуляри за подбор на кандидатите по
предварително определения бр. точки.
3. На база сумирани брой точки изготвя общ протокол за класиране на
кандидатите.
4. За участие в окончателния подбор се допускат кандидати, получили
15 т. от максимален брой точки 20. При еднакъв брой точки превес
имат получените точки от допълнителните изисквания.
5. Класира в

низходящ ред кандидатите и изготвя окончателен

протокол за класиране.
6. Изготвя списък на избраните кандидати.
7. Представя за утвърждаване на ръководителя на проекта списъка на
избраните кандидати.
8. Изпраща уведомителни писма на одобрените кандидати.
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ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”
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Индивидуален протокол на кандидатите ( за учебен план и учебна програма)

точки
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Име, презиме, фамилия
Образование: висше, образователно-квалификационна степен “магистър”
с професионална квалификация “учител по ………”; за английски език завършена филология по английски език.

1 т.

Минимален професионален опит – 3 години в органите за управление на
системата на народната просвета или 10 години учителски стаж по
съответния учебен предмет;

1 т.

Участие в работна група за изготвяне на ДОИ за учебно съдържание.

2 т.

Участие в работна група за изготвяне на учебна програма за съответния
учебен предмет.

2 т.

Участие в работна група по упражняване на контрол по прилагане на ДОИ
за учебно съдържание.

2 т.

Участие в работна група по упражняване на контрол по прилагане на
действащата в момента учебна програма/учебен план.

2 т.

Компютърни умения - Word, Excel, Internet.

1 т.

Участие при упражняване на контрол по прилагане на ДОИ за учебно
съдържание по съответния учебен предмет на национално ниво.

2 т.

Участие при упражняване на контрол по прилагане на учебната програма
по съответния учебен предмет на национално ниво.

2 т.

Владеене на чужд език на ниво В1 от Общата Европейска езикова рамка.

2 т.

Публикации в педагогическия периодичен печат по методиката и
съдържанието на съответния учебен предмет.

3 т.
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