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ПОКАНА

ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”,г. РУСЕ

Уважаеми колеги,
Най-учтиво Ви канимна организираната вътрешноинституционална
квалификация.
Тя щесе проведе при следните условия:

22.01.2022 г.
го: ОУ „Христо Смирненски“

Гема: Мотивационни техники за учене
Провеждащ квалификацията: Десислава Даскалова - главен учител
Час на провеждане: от09.00 ч. до 12.00 ч.

ЗАПОЗНАТИ:

| по
Рад

Имен фамилия Заемана длъжност лицето
Т. Пламенка Ачева Ст. учител начален стап
2. |Марияна Йорданова. Ст. учител началси стап
3. |Анета Мутафова. ст. учител начален стап
4. Цветелина Абрашева“|учител цачален етап
5. Галина Петрова учител прогимназиален етап
6. "Марияна Костова. ст. учител прогимназиален етап

„7. Богдан Петров. ст. учител прогимназиален стап ш
8. Росица Филева ст. учител прогимпазиален етап.
9. |Десислава Даскалова“ (Главен учител

| 10. "Галя Теодорова: ст. ресурсен учител
1. Нели Кръстева ст. ресурсен учител

1

12. Полина Тихапова (учител в ГЦО начален етап.

13 (Искра Иванова чител в ГЦО начален стап. 1
14. (Искрена Иванова учител в ГЦОпрогимназиален

(етап
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КАРТА

за отчитанена вътрешиониституционална квалификация
за учебната 2021/2022 година

Мотивационни техники за учен
1. „Как да повишим мотивацията на учениците?“

|
2. „Как компетенцията „От мен зависи“ влияе на вниманиетона учениците?

Семипар.
Използвани материали от сай : „преподаваме Ра“

Дата на
| провеждане.
Място на
провеждане.

22.01.2022 г.
Ресурсен кабинет

Време на.

провеждане в

астрономически
часове и минути.

"Начален час: 9:00 ч.
Краспчас: 12:00 ч.|Краевчас:12:00.| Общо времетраене на формата:

Работни материали

| Място, къдетосе
съкрапява пакета
документация от
проведената
квалификация.
Ръководител /

отговорникза
провежданетона
квалификациопиата
форма
Участници - общ
брой:

С Компютърна презентация
СО Писмена разработка
О) Работни листове
СО Дилактически материали
Други: виртуална среда.
Кабинет па директора.

Десислава Даскалова - главен учител

Трите имена па участвалия педагогически
спепиалист

Длъжност

Пламсика Ачева. ст. учител
начален етап
ст. учител
начален етап

Марияна Йорданова
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Анета Мутафова ст. учител
начален стап

Цветелина Абрашева учител началсн
етап

Галина Петрова ст. учител
прогимназиален

|

стап
"Марияна Костова. ст. учител

прогимназиален
етап

Богдан Петров. ст. учител
прогимназиален.

етапРосица Филсва. ст. учител
прогимназиален
стап

Десислава Даскалова главен учител ПУ

Г ова?
Галя Теодорова Тет. ресурсеп

учител
Нели Кръстева ст. ресурсен

Оиса
Полина Тиханова. Учител в ГЦО

начален стап|Искра Иванова. учител в ГЦО
началсп стап.

Искрена Ивапова Г

учител в ГЦО
прогимназиален
етап


