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Професионален форум на образованието
Стажант
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена: платена

Временна
Вид заетост - временна

Няма конкретно изискване
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Професионален форум за образованието" е създадено през 2002 г. от група
педагози, като продължение на екипа, реализирал в периода 1990-2002 г. първото иновативно
чартърно училище в България – 151 СОУПИ. Дейността на сдружението е фокусирана в
областта на формалното и неформалното образование, ие насочена към подпомагане на
образователни институции, НПО и неформални общности чрез обучения, коучинг, съвместни
проекти, популяризиране на добри практики и постижения, създаване на партньорски мрежи и
др. На сайта на Сдружението http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu можете да се
запознаете както с нашата история, така и с актуалните ни дейности.
Някои от най-актуалните ни проекти са:
Градски куест „Обичам София и спорта”. Това е проект, финансиран от Дирекция ПИСТ
на Столична община. Първият ни куест „Обичам София”, който проведохме през юни 2015 г. с
подкрепата на програма „Европа” на Столична община и Фонда за иновации в културата,
премина с голям успех, така че решихме да продължим инициативата. Новото издание на
куеста ще се състои на 18 или на 25 юни 2016 г. Очаквайте повече информация на фейсбук
страницата на сдружението
Международни младежки обмени по програма Еразъм +.
Фейсбук група „Помогни на училище”. През м. март 2016 създадохме тази група за
взаимопомощ между училища и други образователни институции, търсещи услуги или
предмети, и от друга страна хора и фирми, които могат да предложат услуги или вещи
безвъзмездно. Целта на групата е да помогне на институциите да намерят това, от което имат
нужда, при това напълно безплатно.
Конкурс‐Стартъп за Училищни модели 2016. Това е инициатива на сдружението,
подкрепена от МОН, във връзка с 25‐годишнината от създаването на първото чартърно
училище в България по авторски модел – 151 СОУПИ, София (1990 г.). Конкурсът е за екипи,
които имат иновативни идеи за българското училище. Той стартира на 24.03.2016 г., а първият
му етап завършва на 24.06.2016 г.
Лятна Педагогическа Академия 2016. От 2009 г. всяко лято Сдружението организира
поредица от 6-дневни семинари, в които всяка година участват над 300 педагози от всички
видове и степени образователни институции (училища, детски градини, ресурсни центрове,
ОДК и ЦРД и т.н.), както и хора, които работят с деца и младежи - представители на читалища,
музеи, библиотеки, НПО, общини, медии, родители. Това лято Академията ще протече от 17
юли до 21 август 2016 г. в Слънчев бряг. Повече информация ще публикуваме на сайта на
Академията http://p-acad.4stupki.com/ форум за образованието», който ще следи тя да се
използва по предназначение. Каним всички да се присъединят към нашата група Помогни на
училище и заедно да направим добри неща!
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
 комуникация по мейл и телефон с хората, които ще вземат участие в Лятна
педагогическа
 разпространение на информация чрез социалните мрежи;
 водене на отчетност чрез попълване на списъци, таблици и формуляри;
 подготовка и тиражиране на хартиени и електронни материали и др.
Заключителният етап от работата е участие в част от самата Лятна педагогическа академия,
която ще се проведе в периода 17 юли – 21 август 2016 г. в Слънчев бряг.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- няма конкретни изисквания;
Образование:
- няма конкретни изисквания;
Език/ езици:
- няма конкретни изисквания;
Компютърна грамотност:
- няма конкретни изисквания;
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Сдружение „Професионален форум за образованието“ предлага на комуникативни млади хора,
интересуващи се от проблемите на образованието, да участват като стажанти в организирането
на ежегодната Лятна педагогическа академия на Сдружението.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако проявявате интерес към тази възможност, ще Ви помолим да ни изпратите кратко
мотивационно писмо и CV на български език на o_forum@abv.bg. Ако харесаме Вашето
представяне, ще Ви поканим на интервю в офиса на Сдружението.
Препоръчваме Ви преди да ни пишете, да разгледате нашите страници :
http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu - сдружение „Професионален форум за
образованието”
http://p-acad.4stupki.com/ - Педагогическа Академия
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