Ментор "Подкрепа на училищни
екипи"
Ментор “Подкрепа на училищни екипи“ ще бъде част от екип във фондация Заедно в час,
който отговаря за създаването, изпълнението и оценката на програма “Училища за пример”.
Основната цел на програмата е да подкрепи училищата да въвеждат съвременни методи за
преподаване и ефективно училищно лидерство, за да могат учениците да постигат по-добри
резултати, да повишат благосъстоянието си и да поемат отговорност за собственото си
развитие и учене.

Ключови приоритети на позицията
●

Менторска подкрепа на училищни екипи в следните посоки:
○ професионално и личностно развитие на лидерските екипи
○ адаптиране и приложение на конкретни практики и инструменти, касаещи
лидерство в училище, училищна култура и изграждане на включваща среда,
измерване на напредък и анализ на данни

●

Посещения на класни стаи и подкрепа на преподаватели
○ провеждане на задълбочени и целенасочени разговори с цел рефлексия върху
преподавателската практика
○ подкрепа относно приложението на конкретни практики за преподаване

●

Участие в обучителни програми за учители, директори на образователни
институции и училищни екипи
○

Фасилитиране на групи по време на обучителни преживявания

●

Документиране и мониториране на резултатите, адаптиране и подобряване на подхода

●

Участие в екипни срещи и супервизии

Ключови компетентности
Стратегическо планиране и организационни умения
Умее да създава съгласуван стратегически план и да го изпълнява. Планира си времето ефективно и
спазва срокове. Умее сам да организира ресурсите, с които работи, както и да обобщава голям обем
от информация в подходящ формат.
Критическо мислене
Мисли критически за собствената си работа и взима решения на база различни перспективи и
голям обем от количествена и качествена информация.
Изграждане на взаимоотношения, комуникационни умения и умение да работи в екип
Изгражда позитивни професионални взаимоотношения с колегите си и с целевите си аудитории.
Умее да комуникира идеите си, така че да бъде разбран от различни хора. Умее да изслушва и да
дава конструктивни решения, както и да стига до групови решения.
Постоянно учене
Идентифицира зони за подобрение, взима предвид обратната връзка и перспективи на различни
заинтересовани страни. Дава конструктивна обратна връзка на колегите си и им помага да се
развиват. Постоянно търси начини за подобряване на ефективността. Рефлектира, набелязва си
следващи стъпки и ги следва.
Опит като ментор или коуч
Използва множество инструменти за рефлексия. Използва и адаптира конкретни подходи за
развитие на професионални умения и нагласи.
Силна мотивация и вяра в мисията и ценностите на “Заедно в час”;
Екипната култура в „Заедно в час“ ни помага да вършим съвместната си работа ефективно всеки
ден. Всеки успешен член на екипа припознава и демонстрира ценностите на организацията чрез
своето поведение. С тях може да се запознаете тук.
Препоръчителни компетентности
Английски език
Проучва, обобощава и споделя информация по теми от различни източници на английски език. Умее
да общува свободно на английски език в професионален контекст (писмено и говоримо).
Преподавателски опит
Има минимум 2 години преподавателски опит в училище.
Познания по конкретни теми
Интерес и опит като обучител в една или повече от следните теми: ефективно лидерство в
училище, методи за преподаване с център ученика, STEM в училище, социално-емоционални умения,
работа с деца билингви.

