
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ ДЕНИ ДИДРÒ

Училище Дени Дидрò отваря врати през септември 2021 година в град Банкя за деца от подготвителна група и първи клас. 

Мисията ни е да се утвърди нов модел на образование, в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен 
метод, солидарност и приветливост, ценности и принципи. Предлагаме съвременна среда, различна от традиционното 
образование, в която децата се поощряват да търсят и откриват отговори и решения, да се обогатяват с нови знания и 
умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за хората и природата. 

В училище Дени Дидрò се отнасяме отговорно и с внимание към нашите стажанти, като им предоставяме възможност да 
работят в реална обстановка, споделяме с тях ценни практически знания и им помагаме да се потопят в работната учителска 
атмосфера.  

Какво представлява Стажантската програма в Училище Дени Дидрò?
По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с философията и принципите, които ние следваме 
в процеса на обучението, което предлагаме. Ще се запознаете с различни иновативни методи на обучение, както и какво 
означава за нас работа в екип.  

Какво очакваме от бъдещите си стажанти? 
• сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
• желание за придобиване на нови знания;
• готовност за открито общуване и изслушване на чуждото мнение;
• инициативност и активно участие в поставените задачи;
• отлични комуникативни умения и конструктивно мислене;
• добро ниво на владеене на английски език ще е предимство.

Нашето предложение:
• гъвкаво работно време;
• професионална работна атмосфера в нова и съвременно оборудвана база;
• придобиване на практически знания и умения;
• възможности за обучение и професионално развитие.

Продължителността на стажа е от 6 до 12 месеца. Времетраенето е съобразено с натовареността Ви в университета (не е 
необходимо присъствие на пълен работен ден или всеки ден от работната седмица). Стажът е платен, като стипендията е 
на база брой присъствени часове.

Ако имате желание да станете част от нашия екип, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо на  
info@denisdiderot.bg  или  contact@denisdiderot.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


