Столична община
София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg
ДО
КМЕТА НА ............................
ДО
ДИРЕКТОРА НА ..................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
През 2012 г. в Страсбург, Европейският парламент прие програмата на Европейския
шахматен съюз „Шах в училище”, която предвижда въвеждането на шахмата като учебен
предмет в образователните институции на страните-членки на Европейския съюз – разработване
на програми, осигуряване на пособия по шахмат, обучение и осигуряване на квалифицирани
преподаватели.
Дирекция „Превенция, интеграция спорт и туризъм” при Столична община продължава
реализирането на Проект „ Шахът – свободно общуване и интелектуално развитие” и през
2017 г. Планирани са дейности в няколко етапа: Обучителен семинар; „Фестивал на черно-белите
фигури и приятели”; Турнир на столичните училища „Златна пешка”.
Дирекцията инициира провеждането на обучение за учители предучилищна и начална
педагогика, целодневна форма на обучение, за всички педагози, имащи отношение и желание да
бъдат „посланици” на шахматната игра.
На 27 и 28 април 2017 г /четвъртък и петък / в НСА „Васил Левски” – сектор
„Шахмат” ще се проведе обучителен семинар на тема: „Атрактивни форми за въвеждащо
обучение по шахмат” при следния часови график:
• 27 април /четвъртък/ от 13.00 до 17.00 часа ;
• 28 април /петък / от 12 часа до 16.00 часа.
Целта на семинара е да обучи педагози-обучители на деца от 4 до 6 години от детските
градини и от 1 до 4 клас от столичните училища.
Възможностите за обучение включват участието само на 30 учители.
Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018
година”.
Моля за Вашето съдействие за информиране на учителите и определяне на
участниците.
Срокът за подаване на заявка–формуляр е 25 април 2017 г. по електронната поща
e-mail: pcherneva@sofia.bg, тел: 0887 928 552. Координатор – Пелагия Чернева
Приложение: 1. Заявка-формуляр за участие в семинара;
2. Програма за Семинара
С уважение,
........................................
ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
Заместник - кмет на Столична община
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Изготвил: Пелагия Чернева, гл. експерт „ПИСТ” ................... дата 05.04.2017 г.

