Спеціаліст Проєкту «Фінська підтримка реформи української школи»
Базова інформація
Навчаємось разом – це чотирирічна програма співпраці, яка почалася між Україною і
Фінляндією в липні 2018 року і до якої в кінці 2018 року приєднався Європейський Союз.
Проєкт триватиме до липня 2022 року. Проєкт реалізується компанією FCG International.
Очікуваний довгостроковий вплив Фінської підтримки реформи української школи полягає
у підвищенні якості освіти в Україні, а також в тому, як громадяни України сприймають
свою систему освіти. Нещодавно додана підтримка ЄС конкретно спрямована на
поліпшення викладання української мови як другої мови серед національних меншин
згідно з Дорожньою картою імплементації Статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про
освіту». Проєкт реалізується компанією FCG International.
Фінська підтримка реформи української школи зосереджена на загальній середній освіті і
спрямована на досягнення трьох взаємопов'язаних результатів кластерів і наскрізних
елементів. Три кластери:
Підготовка вчителів – включає в себе підтримку підготовки вчителів 1-4 класів для
реалізації компетентнісної навчальної програми, а також розробку альтернативних систем
професійного розвитку, включаючи онлайнові курси і систему наставництва та
сертифікації.
Популяризація освіти – включає в себе підтримку підвищення обізнаності про реформу
освіти, формування позитивного ставлення до освіти та вчителя.
Освітнє середовище – включає в себе підтримку розробки і використання електронної
платформи для фахівців і учнів в галузі освіти, а також розробку стандартів для директорів
шкіл та виробництво навчальних матеріалів.
В даний час ми шукаємо кваліфікованого Спеціаліста Проєкту:
Спеціаліст Проєкту відповідає за здійснення і координацію діяльності Проєкту. Він / вона
підтримує планування діяльності Проєкту та координує реалізацію у співпраці з
Керівником Проєкту, радниками кластерів, зацікавленими сторонами, бенефіціарами,
експертами та партнерами.
Вимоги:
● Ступінь магістра в галузі соціальних наук / державного управління / міжнародного
розвитку та / або суміжних галузях;
● Щонайменше 4 роки відповідного досвіду роботи,
● Сильні міжособистісні і комунікативні навички, вміння налагоджувати контакти, а
також здатність будувати і підтримувати професійні відносини з різними людьми;
● Сильні організаційні навички і здатність виконувати багато завдань одночасно;
● Здатність працювати самостійно і в команді;
● Вільне володіння українською та англійською мовами, як усною, так і письмовою;
● Знання українського сектора освіти та процесів впровадження Нової української
школи.
Обов'язки та відповідальність:
● Забезпечення сталої роботи офісу Проєкту;

●
●
●
●
●
●

Координація зустрічей і поїздок;
Привітання відвідувачів та відповіді на різні запити;
Підготовка різної документації для нарад, закупівель та обліку кадрів;
Турбота про документацію Проєкту;
Усний і письмовий переклад, коли це необхідно;
За необхідності інші службові обов'язки та діяльність.

Ми є роботодавцем, який дотримується принципу рівних можливостей. Ми не
дискримінуємо за ознакою раси, релігії, кольору шкіри, статі, гендерної ідентичності,
сексуальної орієнтації, віку, фізичних або розумових вад, національного походження або
будь-якою іншою ознакою. Рішення про працевлаштування буде прийнято залежно від
кваліфікації, заслуг і потреб бізнесу.
Початок роботи – з липня 2019 року. Відповідні і кваліфіковані кандидати повинні
надіслати своє резюме, мотиваційний лист англійською мовою електронною поштою
Спеціалістці Проєкту Дарині Голосній (daryna.golosna@fcg.fi). Будь ласка, вкажіть посаду,
на яку ви претендуєте, в темі листа. Крайній термін прийому заявок – 23 червня 2019 року.
Ми зв'яжемося тільки з відібраними кандидатами.

