Преподавател иновативни методики за училищна
подготовка
AMAKIds е Международна Академия за развитие на интелекта за деца и ученици, представена в
повече от 28 страни в света и над 1025 школи.
Нашата мисия е да помогнем на децата да развият своя потенциал, да повишат своята креативност и
скорост на мислене с помощта на иновативни методи на обучение.
Използваме собствена патентована, образователната платформа и уникални учебни методологии,
които изграждат, поддържат и засилват мотивацията на децата да развиват своите способности и
умения.
Ако искате да бъдете вдъхновяващ преподавател, който ще помогне на децата да станат активни,
целеустремени и успешни. Щом имате подходящо образование и опит - елате да изградим заедно
бъдещето!
За Учебните ни центрове в София (райони Слатина, Надежда и Хаджи Димитър)
търсим преподаватели за почасова работа с деца от 5 до 7 години по новата ни програма:
"ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ"
Програмата е предназначена за деца в предучилищна възраст и обхваща 4 основни модула:
Букварика; Читарика; Математика и Околен свят.
Курсът допринася и за цялостното развитие на децата и улеснява адаптацията им към
образователния процес в училище, като изгражда:
•
•
•
•
•

Умение за четене; писане и смятане;
Дикция, правилна реч и речник;
Основни познания за околния свят;
Развива логическото милсене;
Постоянство, концентрация и креативност

Занимания се провеждат веднъж седмично с малки групи (до 8 деца).
Всяко занимание с група е с продължитеност до 90 мин( два уч.часа).
Заниманията през делничните дни се организират след 17:30 ч., а през почивните дни в диапазона
10:00ч. - 16:00ч.
Предимство ще ви дадат:
• Оберазование – Начална или Предучилищна Педагокика е задължително.
• Опит в преподаването, свеж подход и ведро отношение при работата с деца
• Готовност за комуникация с родители
• Самоорганизираност

Работата изисква:
• да сте мотивиран и отговорен към организирането на учебния процес;
• да вярвате, че ученето е важно и вдъхновяващо преживяване
• да имате нагласа за постоянно усъвършенстване на уменията и знанията за организиране на
образователен процес, базиран на различни методи за преподаване
Отговорности:
• Поемане на часове в групи от 6-8 деца по график
• Работа с предварително подготвени обучителни материали по модела на AMAKids
• Подготвяне на допълнителни материали
• Даване на обратна връзка на родителите
• Работа и водене на учебна документация
Ние предлагаме:
• Фирмено обучение и сертифициране по всички методики;
• Постоянна подкрепа в процеса на работа;
• Работен график свързан с вашата натовареност
• Адекватно възнаграждение
Локации: В нашате AMAKids школи в София:
• Район Слатина, жк.Гео Милев, ул.Манастирска №17А
• Район Надежда, Надежда 2, ул.Йосиф Хербст №2
• Район Хаджи Димитър
Работата е подходяща за педагози които искат да имат допълнителен доход и за студенти-последна
година. Не пропускай да кандидатстваш още днес! Изпрати своето CV!
Да изградим бъдещето заедно!
За връзка с нас:
тел.: Моб.:0898 543 272 - Таня; 0878 482 950 - Весела
slatina@amakids.bg
nadezhda@aamakids.bg
www.amakids.bg

