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ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
ОБЩИНА БУРГАС
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,
Община Бургас е иновативна община, която създава и реализира успешни програми
и инициативи в областта на училищното образование.
Водена от желанието да осигури качествен и иновативен образователен процес за
учениците от I клас, които за първи път ще пристъпят училищния праг през учебната
2019/2020 г., община Бургас разработи проект "Първокласно начало". Проектът
включва а 92 модерно обзаведени и оборудвани класни стаи за първокласниците във
всички училища в община Бургас.
Безспорно обаче съвременната образователна среда не би била пълноценна без
ролята на добрия учител в самото начало на обучението в училище. В училищата на
територията на община Бургас работят квалифицирани начални учители с познания и
опит, които умело прилагат иновативни методи на преподаване. Обменът на добри
педагогически практики на тези учители ще стимулира съвместното им сътрудничество
и споделяне на ефективни решения с практическа приложимост в областта на
началното образование, по-специално за обучението на учениците от I-ви клас.
В тази връзка община Бургас организира конференция на тема „Първокласно
начало – от идеята, през практиката към иновацията“, която ще се проведе на 14 и 15
юни 2019 г. Любезен домакин на конференцията ще бъде Бургаски свободен
университет, а пленарни доклади ще изнесат проф.дпн Галя Христозова, проф.д-р
Евелина Динева и проф.д-р Мария Алексиева. Целта на конференцията е да даде
възможност на учителите да представят добри практики при обучението на учениците в
I-ви клас, да обменят информация и опит със свои колеги и да набележат нови насоки
за модернизиране и укрепване на системите на обучение и образование в I-ви клас,
начален курс на обучение.
С оглед гореизложеното каним учителите от поверените ви училища, които
преподават или са преподавали на ученици в I-ви клас, да участват в конференцията.
Учителите могат да участват с индивидуална или колективна презентация,
индивидуален или колективен доклад или като слушатели.
Регистрация за участие в конференцията следва да се извърши в срок до 30 май
2019 г. чрез посочения линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZn9WWr0Rx5W4_a_Dj_43dxsNXuH6Yr0TNKmocoxnDqRvOw/viewform
Линкът ще бъде публикуван и на електронната страница на община Бургас, секция
„Образование“, раздел „Конференция „Първокласно начало – от идеята, през
практиката към иновацията“.
Докладите и презентациите е необходимо да се изпратят за съгласуване и
консултации в срок до 5 юни 2019 г. на следните електронни адреси:

-

Доклади и презентации за добри практики при обучението по български език в Iви клас – проф.дпн Галя Христозова, hristozova@bfu.bg;
- Доклади и презентации за добри практики при обучението по математика в I-ви
клас – проф.д-р Евелина Динева, dineva@bfu.bg;
- Доклади и презентации за добри практики при обучението по други учебни
дисциплини в I-ви клас и общи педагогически теми – malex@bfu.bg;
Представянето на докладите и презентациите следва да бъде с времетраене не
повече от 10 минути за всеки доклад/презентация. Обемът на всеки доклад трябва да
бъде не повече от 8 страници.
За допълнителни въпроси, относно организацията на конференцията, ще бъдете
уведомени своевременно.
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