ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО №1
Уважаеми колеги,
По повод Юбилейната десета годишнина на Международната
квалификационна школа, Руският център на Варненския свободен
университет «Черноризец Храбър» ви кани да участвате в

Квалификационен семинар за русисти
„Съвременни педагогически технологии в обучението по
руски език като чужд“
12 август 2018 г.

Целта на семинара е усъвършенстване на професионалните
компетенции на българските учители по руски език с оглед съвременните
тенденции в преподаването.
Участници
Учители по руски език от българските училища.
Такса за правоучастие
Участието в семинара е безплатно.

Основни теми в Програмата за повишаване на квалификацията





«Продуктивные инновационные технологии в обучении РКИ»
«Эдьютейнмент и игровые технологии в лингводидактике»
«Новые интернет-технологии для преподавателя РКИ»
«Актуальные вопросы, связанные с обучением русскому языку в
Болгарии»
Организатор на програмата

проф. д-р Галина Николова Шамонина – директор на Департамент
«Чуждоезиково обучение» и Руски център на ВСУ
Адрес на мероприятието
Варненски свободен университет
Руски център
гр. Варна, к.к. «Чайка», ул. «Янко Славчев» № 84
Важно
Подаване на заявки за участие- до 15 юли 2018 г.
e-mail: russiancentre@abv.bg
Настаняване
Участниците от други градове заплащат престоя си за своя сметка или
за сметка на изпращащата ги институция. Настаняването се извършва в хотел
"Персей" на преференциална цена /цената на нощувката в двойна стая е 25
лв. без закуска/. Транспортът от хотела до университета ще бъде осигурен от
ВСУ.
Получаване на Удостоверение с кредити
Участниците,

които

желаят

да

получат

Удостоверение

за

допълнително обучение с присъждане на кредити в съответствие с Наредба
№ 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и други педагогически специалисти, следва да заплатят сумата

от 40 лв. най-късно до 8 август 2018 г.

* При заплащане на посочената такса от работодател
/организация/фирма и др. е необходимо като основание да се посочат и
имената на участника, в чиято полза е извършено плащането.
Таксите се заплащат предварително по банков път на следната банкова
сметка:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева.
Основание за плащане: Удостоверение /ДЧО
За контакти:
Миглена Димитрова
тел.: 052 359 636
e-mail: russiancentre@abv.bg

„Съвременни педагогически технологии в
обучението по руски език като чужд“

МОДЕРАТОР

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА РУСИСТИ
12 август 2018 г.

проф. д-р Галина Шамонина
ВСУ

проф. д.п.н. Леонид Московкин
СПбГУ

ЛЕКТОРИ

проф. д.ф.н. Валерий Ефремов
РГПУ

д-р Стоянка Почеканска
МОН

ст.пр. Денис Букин
СПбГУ

