ДИКПО Варна .
ДИКПО-Варна организира:
Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4
клас.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични
часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по
български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на
основно образование.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 054219
Регистрационна форма
ДИКПО-Варна организира:
Съвременни методически насоки в обучението по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични
часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на V и ІV ПКС.
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в
преподаването на математика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията
си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от
различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване.
Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в
преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени
уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за
придобиване на 5. и 4. ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и
четвърта професионално-квалификационна степен.
Ръководител на курса: ас. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 150118
Регистрационна форма
ДИКПО-Варна организира:
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични
часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
За придобиване на V ПКС от директори, детски учители и други педагогически
специалисти от сферата на предучилищното възпитание.
Анотация: Обсъждат се варианти за формиране, моделиране, систематизиране и
реализиране на позитивни условия за оптимална интеграция на децата към
спецификата на образователното съдържание и дейностите в детската градина.
Предлага се методическа рамка за описание на собствен практически педагогически
опит, съобразен със съвременните изисквания на нормативните документи.
Ръководител на курса: преп. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047618
Регистрационна форма

