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Ние Заедно
Учител за Лятна академия за умения на 21 век
Име на свободната позиция

София
населено място

платена
Платена / неплатена

временна
Вид заетост - временна, постоянна

Половин работен ден
Продължителност на работното време

Работа на хорариум
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Ние заедно е организация, чиято остновна мисия е да създаде общност от информирани и
ангажирани родители и учители, които с помощта на професионалисти и експерти от областта
на образованието развиват умения за успех и учене у своите деца и ги подготвят за това да
бъдат успешни личности в XXI-ви век.
Ние заедно:
Подкрепяме родителите, учители и общност да придобият умения за успех и да развият
потенциала за учене на децата си.
Подкрепяме родители, учители и общност в мисията за качествено и достъпно
образование за всички деца.
Помогаме за това с общи усилия да дадем значение на думата “успех, подкрепяйки
родители, училищна общност и експерти да бъдат ангажирани, информира и
проактивни в посока реазлизиране на пълния потенциал на всяко дете.
Даваме полезни, лесни и и приложими на практика стратегии за родители, учители и
обучители.
Ние заедно ще постигнем целите си, като действаме в следните направления:
Онлайн Ресурси: публикации и видеа с практически съвети за родители, учители и
обучители
Академия за Успех за Деца и Родители: обучния за родители и съвместни активности за
деца и родители през свободното време
Лятна Академия за Умения на 21 век
Интерактивна апликация/ платформа, развиваща социалните умения чрез съвместни
игри и дейсности за деца, родители, училищна общнност и професионалисти.
Можете да се запознаете с екипа на Ние заедно и да намерите подробна информация за
оранизацията на http://www.niezaedno.com/.
-
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
 Планиране на учебни модули, развиващи умения на 21 век за деца от предучилищна
група до 12 клас.
 Преподаване и развиване на умения за 21 век в учебни модули от 25 юли до 12 август в
рамките на петчасов работен ден.
 Проследяване на напредъка на учениците и регулярна комуникация с родителите и

учителския екип.


Грижа за когнитивното, емоционално и физическо здраве на децата по време на
лятната академия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Стаж като учител, преподавател или обучител минимум една година.
Образование:
 Висше, като педагогическата правоспособност е плюс.
Език/ езици:
 Англисйки език, ниво минимум B2.
Компютърна грамотност:
 Няма конкретни изисквания.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Ти си учител или обучител?
Искаш да доразвиеш своите лидерски умения?
Приемаш за свои ценностите
постоянно учене,
фокус върху резултатите,
професионализъм,
ефективно сътрудничество,
предприемачески дух и
уважение и скромност?
Искаш да посветиш три седмици от лятото си на работа с деца и развитието на умения на 21
век?
И търсиш платена работа за периода 25 юли - 12 август?
Следобедната Лятна Академия за умения на 21-ви век “НИЕ Заедно” е твоето място!*
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако проявяваш интерес, моля, израти CV с тема- Учител за Лятна Академия за Умения на
21 век „Ние Заедно“ на Радост Бойчева на r.boycheva@zaednovchas.bg
Поздрави,
Екип “НИЕ заедно”
Никол Истилиянова n.istiliyanova@zaednovchas.bg
Олга Нинова- Траянова o.ninova@zaednovchas.bg
Радост Бойчева r.boycheva@zaednovchas.bg
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