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ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
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УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата и детските
градини
2. Мениджмънт на класа в дигиталната класна стая
3. Електронен дневник – решение за ефективна комуникация между учители, родители и
ученици
4. Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена
образователна среда
5. Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и
постиженията на децата и учениците
6. Ефективно управление на хетерогенната детска група/класна стая чрез дизайн мислене
7. Работа в хетерогенна класна стая/детска група. Педагогически методи и подходи за
индивидуализирано обучение
8. Интерактивни методи за преподаване с драма игра за деца и ученици със СОП
9. Психологическа оценка и терапевтична програма на деца и ученици с разстройство от
аутистичния спектър
10. Творчески занимания с рисуване и движение за развитие на индивидуалните
способности на деца и ученици
11. Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща
образователна среда
12. Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и
училище
13. Медийна грамотност в чуждоезиковото обучение. Успешно ползване на онлайн
приложения в класната стая
14. Игрите в обучението по география и икономика - интерактивна учебна технология за
формиране на знания, умения и компетентности
15. Методически аспекти на литературната тематика
16. Роля на алгоритмите в процеса на формиране и развитие на ключови компетентности
17. Диагностика и развиване на умения за пространствена ориентация у учениците 1.-4.
клас
18. Развиване на множествена интелигентност и формиране на ключови компетентности
чрез обучението по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап с оглед на новите учебни
програми
19. Създаване на творческа нагласа у учениците в часовете по математика

20. Подходът на обърнатата класна стая
21. Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция
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Всички обучителни програми по предучилищно и училищно образование са одобрени и вписани в
Информационния регистър на МОН и се провеждат в частично присъствена или в присъствена форма
на обучение с хорариум от 16 академични часа (1 квалификационен кредит).
При избор в частично присъствена форма, обучението се провежда от 8 академични часа присъствено
обучение комбинирано с 8 академични часа дистанционно обучение.

Ние се грижим за Вашата квалификация!
За повече информация, заявка за обучение и изготвяне на индивидуална
оферта, моля свържете се с нас:
Телефон: 02/ 974 17 81
Електронен адрес: academy@raabebg.com

