НП ‘КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ’

ПРЕДЛАГАНИ ТЕМИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Академия НИКЕ е организация от възпитаници на програма „Заедно
в час“ с опит в системата на образованието. Вярваме, че
личностното и професионалното развитие на нашите деца днес, ще
ни донесе по-добро бъдеще утре. Убедени сме, че всички, които
работят с деца, са носители на ценности и вдъхновение, изграждат
силни личности и вярват в потенциала на всяко дете.
Всеки член на екипа участва в разнообразни образователни форуми
и проекти, за да търси доказали се педагогически практики, които
след това да сподели по време на обученията, за да допринесе за
положителна промяна в българското образование.
ИНОВАТВНИ МЕТОДИ В
ПРЕПОДАВАНЕТО

ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА
СРЕДА

Академия за победители:
Ключови стратегии за
мотивиране на учениците

Академия за лидери в
образованието: Ценности,
визия и управление на екип в
детска градина/училище

Планиране на интерактивни
уроци за учениците
Как да планираме
самоподготовката,
заниманията по интереси и
организирания отдих и спорт
по интерактивен начин?
Диференциране на
преподаването в класната
стая според нуждите на
учениците
Проекто-базирано обучение
Визуализиране на
преподавания учебен
материал – презентации,
мисловни карти и
инфографики в учебния
процес
Развиване на читателска
интелигентност сред деца и
ученици
Развиване на умение за
работа в екип у учениците
Развиване на емоционална
интелигентност у учениците

Управление на конфликти в
образователна институция
Превенция на агресията и
алгоритъм за реакция при
проява на агресивно
поведение

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА
УПРАВЛЕНИЕ

Академия за лидери в
образованието: Ценности,
визия и управление на екип в
детска градина/училище

Установяване и спазване на
правила и последствия в
класната стая

Изграждане на условия за
създаване и апробиране на
иновативни образователни
практики

Позитивно образование и
образование за характер

Управление на образователни
структури

Мотивиране на учениците за
постигане на високи учебни
резултати

Портфолиото като инструмент
за проследяване на напредъка

Активно включване на
родителите и други членове
на семейството на учениците в
училищния живот
Създаване на визия, ценности
и комуникационна стратегия
на детската градина/
училището

Създаване на визия, ценности
и комуникационна стратегия
на детската градина/
училището
Коучинг, менторство и
подкрепа на педагогически
специалисти в детската
градина/училището

Коучинг, менторство и
подкрепа на педагогически
специалисти в детската
градина/училището

Регистрирайте се за обучение на https://teachers.mon.bg!
имейл: info@akademianike.eu
телефон: 0894 468 118
сайт: www.akademianike.eu

