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ДО
КМЕТ НА
............................................
Относно: Покана за участие в ІV-то издание на Софийска научно - практическа
конференция «Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност
на движението»
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО КМЕТ,
Столична община и Съветът по безопасност на движението на децата в София
/СБДДС/ организират Софийска научно-практическа конференция: «Иновации,
предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението».
Предстоящият форум има за цел да популяризира добрите практики,
иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище,
експерти, общественици, специалисти, ангажирани с безопасността на движението.
Софийската научно-практическа конференция е територия за обмен на идеи и социални
контакти и позволява включването и участието на деца и ученици.
Отправяме покана към директори на образователни институции /детска
градина/училище - общински, държавни и частни/, към педагози, възпитатели,
педагогически съветници, преподаватели по безопасност на движението, към деца и
ученици /групи, класове и паралелки/, към родители и общественици /родителски
активи и Училищни Настоятелства/ на територията на Столична община да представят
своите добри практики, чрез различни видове демонстрации, открит урок,
обучение, занимание, празник, кампании, организирани от училище и детска
градина. Отправяме покана и към представителите на всички заинтересовани
структури и организации да се запознаят с актуални постижения и добри практики в
областта на обучението по безопасност на движението.
Всички предложения / желания за участие ще бъдат посетени от експертна
комисия, състояща се от членове на Управителен съвет на СБДДС. Най - добрите
практики от училище и детска градина ще бъдат стимулирани с финансова награда през м. ноември / декември 2017 г.
Надяваме се, че по този начин ІV-то издание на Софийската научно –
практическа конференция ще насърчи участниците и ще бъде иновативен посредник
между всички заинтересовани страни в опазване здравето и живота на децата като
участници в пътното движение.
Крайният срок за подаване на Заявление за участие, в което се посочва:
- дата / място / час / участници / възрастова група;
- форма на представяне - демонстрации, открит урок, обучение, занимание,
празник, кампании в научно-практическата конференция до 26 май 2017 година,
17,30 ч., в деловодството на Столична община, ул. «Московска» 33.

За повече информация и необходими документи за научно – практическата
конференция може да намерите на страницата на Столична община –
https://www.sofia.bg/traffic-safety-of-children-in-sofia - Съвет по безопасност на
движението на децата в София / СБДДС /.
тел. за връзка:
02/ 9461118, 0889 911 297 - Невена Димитрова – ст. експерт дирекция «ПИСТ»
02/ 946 11 18, 0885 941 674 - Мария Георгиева – гл. експерт дирекция «ПИСТ»
Приложение:
1. Обява Конференция

С уважение,

.........................................
ЕВГЕНИ КРУСЕВ
Заместник – кмет на СО
Председател на СБДДС

