
Направете заявка за учител
сега

Липсват изображения?
Щракнете тук

Програмата на Заедно в час "Нов път в
преподаването" вече и в цяла

Североизточна България

 

Уважаеми директори,

В “Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре
подготвени професионалисти са най-ценният
ресурс за положителна промяна в образователната
система. Затова привличаме, внимателно
подбираме, обучаваме и развиваме уменията на
способни хора от различни сфери, готови да
подкрепят училищните екипи в ежедневната им
работа и да допринасят за това всяко дете в
България да получи качествено образование. Вече
10 години подготвяме учители, които работят за
успеха на всяко дете в класната стая. Те приемат за
лично предизвикателство чрез учителската
професия да мотивират учениците да постигат по-
добри резултати и да развиват потенциала си. 

Учителите по програмата имат готовност да
работят в училища в малки населени места, в
крайни градски квартали и с уязвими групи,
където учениците срещат затруднения с
усвояването на учебния материал, показват
незадоволителни резултати на външните
оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в
риск от отпадане от образователната система. В
същото време това са училища, в които
ръководството посреща тези предизвикателства с
готовност и въпреки трудностите търси нови
пътища към успеха на своите ученици. Училища,
чиито екипи вярват в потенциала на всяко дете и
работят ежедневно и целенасочено, за да му
помогнат да го развие.

https://ivanov.createsend1.com/t/d-e-mjdliht-l-x/
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До 22 април имате възможност да заявите
Вашето желание за партньорство и нуждата си
от учители за новата учебна година.

Тази година се фокусираме върху подготовката на
учители в начален етап, математика,
информатика, природни науки и английски език. В
заявката можете да попълните както позициите,
за които сте сигурни, че ще имате нужда от
учители по програмата, така и позиции, които все
още не са сигурни и ще бъдат потвърдени на по-
късен етап. Колкото по-рано подадете Вашата
заявка, толкова по-голяма е вероятността да има
подходящи кандидати за търсените от Вас
позиции. Възможността в училището Ви да
преподават повече от един учители по
програмата не само увеличава въздействието върху
учениците, но и прави училището по-привлекателно
за участниците в нея.

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧИТЕЛ СЕГА

Повече информация за "Заедно в час" и за
това как да станете училище партньор
можете да намерите на нашия сайт.

Ако Вие и Вашият екип сте сред хората, които
работят за положителна промяна в българското
образование и са готови да подкрепят млади и
мотивирани колеги и иновативни практики, не се
колебайте да се свържете с нас. Оставаме на
разположение при въпроси или нужда от
допълнителна информация.

Поздрави,
Деница Петришка,
Ст. специалист институционални партньорства
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Заедно в час

М: 0894 468 130 | Т: 02 988 06 88
Е: d.petrishka@zaednovchas.bg

 

Очаквания към партньорските училища:

Търсим партньори, които споделят принципите на
работа и убежденията на "Заедно в час": 

Спазват законодателството на Република
България;
Споделят виждането, че ролята на училищното
образование е да осигурява качествено
обучение на всички ученици с оптимална
подготовка за тяхната реализация в бъдеще;
Вярват, че всяко дете има потенциала да бъде
успешно;
Поставят сигурността, благосъстоянието и
успеха на децата на първо място в работата си;
Зачитат достойнството на децата, учителите и
родителите в общността;
Оказват необходимата подкрепа на колегите си
в училище;
Държат на редовната, ясна и прозрачна
двустранна комуникация;
Имат готовност да споделят добрите практики
от своето училище.

Условия на програмата:

Вие сте държавно или общинско училище,
специализирано или неспециализирано.
Вашите ученици показват незадоволителни
резултати на външни оценявания спрямо
връстниците си в страната.
Имате готовност да назначите един или повече
учители по предмет/учители в група за
целодневна организация на учебния ден за 2
години.
Може да осигурите заетост на учителя минимум
80%, но не повече от 120% спрямо държавния
норматив.
Готови сте да приемете нов колега в колектива.
Знаете, че подкрепящата среда и менторството
са от изключителна важност за влизането в
професията.



Съгласни сте учителят да посещава
надграждащи обучения по програмата (не
повече от 6 работни дни, за които учителят да
има право да използва полагаемия му се
годишен отпуск).
Имате готовност да назначите дипломиран
бакалавър, който придобива в момента своята
педагогическа квалификация.

Нашите институционални партньори:

Близо 100 училища в страната;
Министерство на образованието 
Регионалните управления по образованието; 
Синдикалните учителски и директорски
организации; 
Множество неправителствени организации;
В обучението и придобиването на
педагогическата квалификация на участниците
в програмата наши партньори са Пловдивският
университет “Паисий Хилендарски” и ВТУ "Св.
св. Кирил и Методий".

Защо да станете училище партньор:

ПОМАГАТЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
СИ: Учителите от програмата залагат на
индивидуалния подход към учениците, вярват в
потенциала на всяко дете и работят усилено, за
да му помогнат да го открие и развие. Наблягат
силно върху мотивацията за учене и помагат да
учениците да повярват в себе си. Търсят
разнообразни форми на обучение и
допълнителни възможности за децата,
включително канят активно външни гости в
часовете, за да разширяват кръгозора на
учениците си. 
ПОДСИЛВАТЕ ЕКИПА СИ: Учителите от
програмата са избрани с взискателен подбор
измежду хиляди кандидати, за да сме сигурни,
че ще притежават нужните умения и нагласи за
упорита и ефективна работа в училище.
Основните компетенции, които изискваме от
успешните кандидати, са аналитични и
комуникативни умения, мотивация, уважение,
скромност и толерантност, организираност и
планиране, умения за работа в
предизвикателна среда, за поемане на
отговорност и за постоянно учене.



 

За контакти и допълнителна информация:

Деница Петришка
Ст. специалист институционални партньорства 
Заедно в час 

0894 468 130 | 02 988 06 88 | www.zaednovchas.bg
Collider Activity Centerбул. Цариградско шосе 111В,
София 1784 

Заедно в час
Collider Activity Center, бул. Цариградско шосе 111В,
София 1784

СТАВАТЕ ЧАСТ ОТ ПОДКРЕПЯЩА
ОБЩНОСТ: “Заедно в час” работи с над 80
училища. Техните екипи, учителите и екипа на
организацията, нашите партньори от
институционалния, корпоративния и
неправителствения сектор са част от
разрастващата се общност от съмишленици с
обща кауза – качествено образование за всяко
дете в България. В нея се обменят добри
практики, споделят се проблеми и решения,
работи се по общи проекти и се
разпространяват полезни ресурси.
ПРЕДАВАТЕ ОПИТА СИ НА НОВИ ХОРА В
ОБРАЗОВАНИЕТО: Учителите от програмата на
“Заедно в час” са мотивирани наскоро
завършили студенти и професионалисти с опит
от различни сфери. Вашите познания и опит са
ценен ресурс за тяхното развитие в сферата на
образованието. Подкрепяйки ги, допринасяте за
това повече отдадени на каузата качествено
образование хора да работят в името на
учениците.
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Вие получавате този имейл, защото виждаме във ваше лице
потенциален партньор в нашата мисия за осигуряване
успеха на всяко дете!

   Препращане 

Отмяна на абонамент
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