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ДО
КМЕТА НА РАЙОН .............................................
ДО
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ/ ДЕТСКА ГРАДИНА ..............................
УВАЖАЕМИ/A ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, съвместно с
Българска федерация „Лека атлетика” организират обучителен семинар на тема: „Детска
атлетика - нови форми за представяне основите на леката атлетика сред деца от 6 до 12
години.”
Семинарът е насочен към учители по физическо възпитание и спорт, преподаващи на
деца/ученици от 6 до 12 години и всички, които имат желание да се занимават с детска атлетика.
Целта на обучението е да запознае учителите със съвременни методи на преподаване,
използване на иновативни средства, които да провокират интереса на малките атлети към
системни занимания и здравословен начин на живот.
Програмата на семинара включва цикъл от лекции, учебно-методически и
практически занимания. Успешно завършилите курса на обучение ще получат сертификат на
ИААФ на официална церемония, в която ще участват известни български лекоатлети.
Вторият ден на семинара /19 май/ включва и участие на деца и ученици, които ще получат
грамота от ИААФ.
Очакванията на Столична община и БФ „Лека атлетика” са, след обучението
учителите да предадат своите знания и умения на възпитаниците си от съответното
училище/детска градина и готовност за участие в представителен форум на „Детската
атлетика”.
Програма на семинара:
18 май /четвъртък/– от 12.30 до 17.00 часа – сградата на фитнес център „Бокар”, трамвай N 7,
спирка МОЛ „България” – лекции за запознаване с философията на програмата, правила на
различните упражнения и организация на заниманията по програма „Детска атлетика”.
Изпробване на специализираните уреди от Програмата.
19 май /петък/ - 12.00 до 16.00 часа – стадион „Раковски”/игрище с изкуствена трева/ или
гостуване във Вашето училище по Ваша покана - Практически занимания с 40-50 деца на
възраст от 6 до 12 години /препоръчително е спортно облекло за семинара/.
Моля за Вашето съдействие за осигуряване присъствието на учителите по
физическо възпитание и спорт от училището за участие в семинара. По Ваша преценка
и желание ще включим в демонстрациите / на 19 май/ и Ваши ученици .
Моля, в срок до 16 май 2017 г. да изпратите заявки за участието им на e-mail:
„Превенция, интеграция, спорт и туризъм” – координатор за Столична община Пелагия
Чернева - тел/факс: 981 07 44; 0887 928 552 ; e-mail: pcherneva@sofia.bg
Приложение съгласно текста: Програма за семинара и Заявка.
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