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ДОПЪЛНЕНИЕ

Допълнение към поканата за изразяване на интерес за договорно нает персонал в
следните функционални групи и профили:

Страница 1
След
EPSO/CAST/P/19/2018 Персонал, полагащ грижи за деца, ФГ II
да се добави
EPSO/CAST/P/20/2018 Образователни психолози, ФГ IV
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Под

ПРИЛОЖЕНИЕ I — СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
да се добави
ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА IV Образователни психолози (деца на възраст 0—14
години)

а. Предоставяне на експертни знания в областта на образователната психология в
дневна ясла и/или занималня и оказване на помощ за подготвянето на документи,
свързани с тази функция.
б. Наблюдаване отблизо на работата на възпитателите в яслите, на персонала в
детските градини и/или на учителите/възпитателите с цел оказването на съдействие
в извършваната от тях образователна дейност.
в. Принос за текущото обучение по образователни теми с цел повишаване на
професионализма на персонала, занимаващ се с образователна дейност.
г. Ръководене на процеса на оценка на нуждите от обучение и на изпълнението /
подобряването на плана за обучения и организиране на обучения по образователни
теми.
д. Наблюдаване и проследяване на общото развитие на децата с цел осигуряването на
оптимални условия, за да се чувстват добре в дневната ясла или в занималнята.
е. Информиране на родителите за дейностите на тяхното дете на специално
организирани срещи с цел поддържането на основани на доверие и партньорство
отношения с тях.
ж. Предприемане на действия в конкретни ситуации, по искане на възпитателите в
яслата, на персонала в детската градина и/или на учителите/възпитателите, на
родител или по собствена инициатива, за подобряване на условията и гарантиране,
че децата се чувстват добре.
з. Предлагане на промени в общата организация с цел подобряване на качеството на
педагогическата дейност, на живота на децата в дневната ясла и/или занималнята и
на услугата, предоставяна на родителите.
и. Поддържане на постоянен контакт, колективен или индивидуален, с възпитателите в
яслата, персонала в детската градина и/или учителите/възпитателите с цел
осигуряването на съгласуваност между осъществяваните от тях образователни
дейности.
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й. Изготвяне на предложения за планирането на различните аспекти на общата
организация, включително подбора и закупуването на консумативи, с цел
оказването на положително влияние върху качеството на живот на децата и
подобряването на услугата, предоставяна на родителите.
к. Осигуряване на целесъобразното изпълнение на приетата образователната политика.
л. Участие, при необходимост, в координацията между детските ясли и занималните.

Всички останали принципи на тази покана ще се прилагат mutatis mutandis за
образователните психолози функционална група IV.

