КОНКУРС
за
Разработване на уроци по проект „YouNG Goes Further”,
съфинансиран по Програма „Еразъм+“
Търсим предприемчиви учители готови да се включат с ентусиазъм, знания и опит в най-новият
ни проект “YouNG Goes Further“, който стартира през октомври 2018 година, съфинансиран от
програма Еразъм+ и координиран от NGi Limited (Великобритания). Проектът се осъществява от
5 организации в 5 страни: Малта, Словакия, Обединеното Кралство, България и Полша и е с
продължителност 30 месеца. Повече информация за проекта можете да прочетете на:
http://www.jabulgaria.org/article/projects/youngoes_further_
В съответствие с предствените приоритети на европейско ниво и с мисията, и целите на Джуниър
Ачийвмънт, проектът цели:
1. Да промотира обучението по предприемачество сред младите хора;
2. Да позволи на учениците да създадат собствен бизнес и да придобият предприемачески
умения и компетенции, със фокус върху меките умения;
3. Да разработи учебно съдържание, като целта е да се промотира ученето чрез опит във
всичките му варианти.
Партньорските организации в проекта ще разработят учебен модел и съдържание, с активности
за внедряване на предприемачеството в предмети като математика, български език, изкуство,
технологии и др., а метода на преподаване ще бъде с фокус върху учене чрез правене и учене
чрез преживяване, което е в основата на обучението по предприемачество.
За целта обявяваме КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ, които искат да се включат в проекта в няколко
направления:
1. Разработване на учебно съдържание по история, география, литература,
информационни технологии и английски език в прогимназиален етап, като се
използват методите на експерименталното учение – ученето чрез правене и
преживяване, което е в основата на обучението по предприемачество. Разработването
ще се случва в с JA България.
2. Участие в международни обучения и конференции на проекта.
КРИТЕРИИ за избор:
1. Разработен и изпратен, един методически оформен и логически подготвен урок по
предмет по избор от изброените, преди крайния срок според приложената бланка.
2. Английски език, сертификат за ниво минимум B1;
3. Проактивност и предпреимчивост.
Молим всички, които биха искали да участват да се свържат с нас най-късно до 8 януари 2019
година, като изпратят своите документите за участие на kirilka.angelova@jabulgaria.org
С пожелание за прекрасни празници,
JA Bulgaria team

