Обява за работа - учител в Лятно Училище “Отворени Обятия”
Свободна позиция: Начален учител/Учител по български
Организация: Сдружение “Отворени Обятия”
Срок на договора: 2 месеца или 1 месец
Място: София
Срок: 4 юли - 26 август 2022 г.
Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2022 г.

Лятно Училище „Отворени Обятия“ цели да създаде безопасна, социална и развиваща
среда за децата пристигнали от Украйна в град София. В програмата се предвижда
учениците от основния и прогимназиален курс да учат интензивно български език през
летния сезон с цел да се подготвят за предстоящата учебна година в България и поплавната интеграция в училищната среда.
Идеята:
Лятно Училище „Отворени Обятия“ е насочен към бежанците бягащи от войната в
Украйна, които са настанени в град София и по-конкретно децата в училищна възраст и
техните родители с цел плавна интеграция в обществения живот. Основната идейна
концепция на инициативата е да създаде временна безопасна среда за учене и
подготовка на учениците от основния и прогимназиален курс и техните родители за
плавно интегриране в столичните училища през новата учебна година. Програмата
включва езикови курсове, допълнителни часове по основни предмети от официалната
училищна програма и извънкласни занимания свързани с изучаване на местната история,
бит и култура, както и срещи с местните жители. Проектът предвижда и установяване на
връзка между родителите и местните институции чрез информационна кампания и
редица срещи между двете страни във връзка с предстоящите приеми на децата в местни
училища.

ТЪРСИМ:
Учители и/или студенти 4 и 5 курс по филология, които да се включат в основния
мултидисциплинарен екип за целия период на лятната програма.
Търсим отговорни, инициативни, енергични, усмихнати и действащи хора, с опит в
работата с деца/ученици.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
● Преподава български език на украински ученици на възраст между 6 и 13 години.
● Участва в планирането и изготвянето на учебната програма.
● Поема и ръководи една от групите, като класен ръководител, през целия период на
програмата - месеците юли и август или за единия месец.
● Следи развитието на учениците и отделните нужди на всяко дете от своята група, с
цел да проследим прогреса на децата и установим пълноценна връзка с тях и
техните родители.
● Включва се в срещите с родителите на децата. Подготвя индивидуална обратна
връзка за всеки ученик - пред общия екип и пред родителите на децата.
● Преподава допълнителен предмет - по свой избор - на български език, на
ротационен принцип влизайки във всичките групи. С цел въвеждане на учениците в
материята, терминологията и методите от училищната система в България.

ИЗИСКВАНИЯ:
●
●
●
●
●

Опит в работата с деца, ученици, младежи.
Отлично владеене на български език.
Умения за преподаване на език.
Умения за работа в екип и инициативност
Да се включат минимум за 1 месец в проекта. С предимство са кандидатите с
възможност за пълни 2 месеца - юли и август.

КОГА: Училището ще работи юли и август месец - всеки работен ден между 9:00 и 17:00 ч.
Учителите се наемат за минимум 5 работни часа на ден, основно между 8:30 и 13:30 ч.
ЗАПЛАЩАНЕ: 800 лв на месец., по граждански договор.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 24.06.2022 г.
КАК: Разкажете ни за себе си в свободен текст или ни изпратете CV и писмо в свободен
стил на summer.school@armswideopen.bg
с

