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Институт за прогресивно образование
Учител по Изобразително изкуство за начален етап
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Позиция на хорариум/ непълен работен ден
Вид заетост - временна, постоянна

Половин работен ден
Продължителност на работното време

Работа на хонорар
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Мисията на Института за прогресивно образование е преобразуване на българската
образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в
отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.
В съответствие с мисията си, ИПО полага усилия да осигури педагогически методи, учебно
съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България и
внедрява системата за преподаване на математика в начален курс – JUMP Math, посветена на
развитието на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от
областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял
свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно
надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването.
ИПО е инициатор и на “Диалог за бъдещето” – гражданска инициатива за определяне на
обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската
образователната система.
В съответствие с мисията си за преобразуване на образователната система за добро развитие
на България през XXI век, Институтът започва изграждане на нов модел общностни училища в
интегрирана екосистема.
Първото прогресивно начално училище би трябвало да отвори врати от септември 2016 г. в
София.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:








Дълбоко познаване на съдържанието и структурата на учебния предмет, по който се
преподава;
Умее да задава ясни и последователни във времето цели, свързани с учебното
съдържание, и да осигурява процеса за постигането им;
Познаване на базовите знания и умения, които учениците трябва да имат на всеки етап
от обучението и на специфичните затруднения в ученето. Умее да намира, адаптира
или да създава материали, подкрепящи ученето на ученицител;
Умения за планиране и организиране на обучението, използвайки различни методи и
форми за преподаване и учене, вкл. на ИКТ;
Познания за различни форми, методи и цели на проследяване на напредъка на
учениците;
Умее да преподава ясно, достъпно, емоционално, достоверно, аргументирано, с
търпение и с доверие към учениците;
Прилага принципите на цялостния подход в отношението си към учениците и към
обучението. Разбира единството на света и преподава на учениците си както знание,
така и морал, култура на общуване и на поведение.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 няма конкретни изисквания;
Образование:
 висше образование, специалност изобразително изкуство с педагогически профил;
Език/ езици:
 писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво В1;
Компютърна грамотност:
 компютърна и медийна грамотност - свободно работи с Word, Excel, интернет
приложения, мултимедия и офис техника.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Осигуряваме:
 Стартово възнаграждение над средното за съответната длъжност в страната.
 Отлична организационна среда и работа в амбициозен, прогресивен и отдаден на
каузата екип.
 Договор и коректно заплащане на всички данъци и осигуровки.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите следва да изпратят автобиография (със снимка) и мотивационно писмо на
info@progresivno.org до 15 май. Приложете препоръки, ако имате такива.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю
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