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Стажант на Заедно в час 

Заедно в час е организация, която вярва, че ключът към всяко успешно начинание са хората. За това 
ние привличаме най‐добрите млади хора към екипа си, инвестираме в тяхното обучение и развитие и ги 
подкрепяме в това да поемат отговорност за позицията си. 

Важна част от екипа на Заедно в час са нашите стажанти, които подпомагат организацията във всяко 
едно нейно направление. Разчитаме на тях и възлагаме отговорни и смислени задачи, които директно 
влияят на работата на Заедно в час. Стажантите на Заедно в час са студенти от различни специалности в 
най‐престижните български и чужди университети като: СУ, УНСС, ТУ‐София, Harvard University, Cambridge 
University, Duke University, India Institute of Technology, и др. 

 

Роля на стажанта: 

 Провеждане на интервюта с участници по програмата 

 Проучване, селектиране и превод (от английски език) на видеа и материали от класни стаи 

 Проучване и резюмиране на научни статии и публикации 

 Изготвяне на анкети/въпросници и обобщаване на резултатите 

 Оформление на документи за учителите по програма Заедно в час 

Какво очакваме от стажантите си: 

 Мотивираност и интерес към мисията на Заедно в час 

 Отговорност, професионализъм и коректност 

 Внимание към детайла и завършеност на крайните продукти 

 Желание да подобряват уменията си и да се развиват 

Какво стажантите получават от стажа си при нас: 

 Възможност да участват в един високоефективен екип 

 Възможност да използват и развиват нови умения 

 Възможност да допринесат за развитието на една организация с амбициозна и важна за 
българското общество цел 

 Участие във форуми и събития на високо ниво 

 Гъвкавост в определянето на работните часове и работното място 

 Детайлна препоръка след успешно приключване на стажа 

Изисквания: 

 Владеене на английски език (поне C1) 

 Мотивация за работа в програмата 

 Инициативност и автономност 

 Добра езикова култура 

 Желание за развитие и подобрение 

 Аналитично мислене 

 Умение за работа в екип 

 Управление на времето 

 Отлично владеене на MS office и MS Excel 

 Oпит с изготвяне и анализ на анкети  - плюс 

 Владеене на друг чужд език, освен английски - плюс 
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Условия на работа: 

 Работни часове на седмица: 15-20 

 Продължителност: до средата на юни  

 За повече информация, моля свържете се с Петко Иванов на p.ivanov@zaednovchas.bg или Иван 
Петров на i.petrov@zaednovchas.bg  
 

За Заедно в час 

Заедно в час е неправителствена организация, чиято цел е всяко дете в България да има достъп до 
качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. 
Фондацията подготвя способни и амбициозни специалисти от различни сфери за учители, които да работят 
с учениците с най-голяма нужда от подкрепа. След като преподават в държавни училища-партньори за две 
години, те могат да продължат да се развиват в училище или да се реализират като опитни обществено-
отговорни лидери в други сектори. Фондацията е част от международната мрежа Teach For All, която 
успешно работи за подобряване на достъпа до качествено образование в над 40 страни на 5 континента.  
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