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Уважаеми колеги,
Най-учтиво Ви каним на о
квалификация.
Тя ще се проведе при следните условия:Дата: 16.04.2022 г.
Място: ОУ „Христо Смирненски“
Тема: Споделяне на добри практики
Провеждащ квалификацията: Десислава Даскалова -- г.Час на провеждане: от 09.00 ч. до 14.00ч.
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за отчитане на вътрешпоипституционална квалификашия.
за учебната 2021/2022 година.

| Тема на Споделяне на добри практики
квалификационната 1. „5 идеиза творческидейности“

форма / „Как да станем по-добри учители чрез взаимно наблюдение на часовете“.
найменование на
програмата за

обучение

3. „З начина за апгажираме родителите в живота на училището“.
4. „Как да насърчимученицитеда четат“
5. „Разнообразни стратегииза по-добра работа погрупив час“
6. „4 изпитани стратегииза преподаване с междупредметни връзки“.

Организационна.
форма
на предлаганата

| квалификация

Семинар
Използвани материалиотсайт: „Заедно в час

Дата на. (16.04.2022 г.
провеждане иМясто на Ресурсенкабинет
провеждане.

Време па
провеждане в

астропомически.
часове и минути.
Работни материали

Място, където се
съхранява пакета
документация от
проведената
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Ръководител /

отговорник за.

провеждането па.
квалификациоппата|форма.

Начален час: 9:00 ч.|Краен час: 14:00 ч.
Общо времетрасис па формата: 5 ч.

О Компютърна презентация
О) Писмена разработка
ПО Работни листове.
О) Дидактически материали.
Други: виртуална среда.
Кабинет на директора

Десислава Даскалова - глави учител
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