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ЗАЕДНО В ЧАС
Участник в Програма „Заедно в час”
Име на свободната позиция

София-град, София-област, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Плевен, Разград
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Пълно работно време
Продължителност на работното време

Работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която наема найспособните хора за преподаватели в български държавни училища, като по този начин
гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са
финансовите възможности на родителите му. Заедно в час е партньор на международната
организация Teach For All, обедняваща сродни организации в над 35 държави по света като
САЩ, Великобритания, Германия, Китай и Индия.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Заедно в час Ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български
училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически
статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират
мечтите си. Едновременно с това участниците ни развиват своите професионални и личностни
качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна
система и общество.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Нашата програма за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в
последната година от своето образование, както и към вече завършили бакалавърска степен,
отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения.
За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:
Професионален опит:
- да имате примери за постигнати добри и измерими резултати в различни
професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
Образование:
- да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование до 15
септември 2016 г.;
Език/езици:
- да владеете български език;
Други:
- да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
- да сте силно мотивирани да съдействате за преодоляването на една от най-големите
несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.
- да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Като участник в Програма Заедно в час вие получавате:
-

-

обучение по модела „Преподавай като лидер” и преминаване през цялостна програма
за развитие на личностните и професионални качества;
сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университетпартньор на организацията;
двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото
законодателство;
допълнителен финансов стимул от Заедно в час за работата към програмата;
постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в
час;
личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да Ви помага през двете
години;
контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на
контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
възможности да придобиете умения за успешна реализация в частния или обществен
сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на
университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
летен стаж или проект между двете години;
възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което
ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията,
международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни
партньори на нашата програма.
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КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатстването става през сайта www.zaednovchas.bg.
Кандидатури за участие в периода 2016-18 г. ще се приемат от септември 2015 г.
Кандидатите могат да заявят предварителен интерес към кандидатстване и да оставят свои
контакт лично на щанда на организацията.
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