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1 квалификационен кредит

Какво?

За кого е подходящо?

Обучението подпомага учителите при:
разпознаване и използването на различни стилове на учене при
учениците - активно включване в учебния процес на всички
ученици, които имат различно ниво на овладяване на учебния
материал;
диференциране на учебното съдържание според различно ниво
на сложност на задачите за учениците (Таксономия на Блум);
стратегии за едновременна работа на две и повече нива в една
класна стая с цел подпомагане напредъка на всички ученици.
Темата е част от модулна обучителна програма за постигане на оптимални
резултати при квалификацията на педагогически специалисти.
Обучението е 16-часово и след успешното преминаване през 4-те модула, ще
получите удостоверение за 1 квалификационен кредит.
Темата предоставя възможност за осмисляне на предложените инструменти в
собствен контекст и за практическо приложение на наученото по време на
обучението и в реална училищна среда.
Темата ще бъде представена от опитен обучител, който е отворен да споделя,
да предоставя помощ и подкрепа, да дава и да получава обратна връзка в
процеса на обучение.

Цена
При плащане до:

Цена на участник:

23 ноември 2018

75 лв.

30 ноември 2018

80 лв

7 декември 2018

89 лв.

учители в начален етап
учители в прогимназиален етап
учители в гимназиален етап
учители в Целодневна организация на
учебния ден

Кога и Къде?
Модул 1 (8 ч. присъствено) на 13 и 14 декември
2018 г, четвъртък и петък от 14:00 до 17:30 ч.,
гр. София
Модул 2 (3 ч. дистанционно)
Модул 3 (3 ч. дистанционно)
Модул 4 (2 ч. присъствено онлайн) според
възможностите на групата

За регистрация попълнете този формуляр.
За повече информация:
имейл: info@akademianike.eu
телефон: 0894 468 118
Обучението ще се проведе при събрала се група от
минимум 15 участници.

