ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА, 17 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДАМЯН
ГРУЕВ“, КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕМА :
„ИНТЕЛИГЕНТНОТО УЧИЛИЩЕ“
ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КЛЮЧОВА
ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР
„УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“ .
Днес можем да се похвалим , че проекта ни „Интелигентното училище“,
получи оценка за качество ОТ 88,5 ТОЧКИ ПРИ МАКСИМАЛНА ВЪЗМОЖНА
ОЦЕНКА ОТ 100 ТОЧКИ.
Предлаганите курсове залегнали в проекта са 7 и в тях ще вземат участие 13
преподаватели, които ще се обучават в различни страни от ЕС.
Някои от курсовете са : Хепи скул, Обърната класна стая, Дигитални
технологии в обучението по различни предмети и проверката на знанията,
Поведение и борба срещу агресията и др.
Предстои сключване на договор с ЦРЧР за отпускане на финансова
подкрепа.
С участието си по програма Еразъм +, още веднъж доказваме , че
преподавателите от 17 училище са твърдо устремени към повишаване на
квалификацията си и са мотивирани да предоставят качествено
образование релевантно на европейските стандарти.

Да си пожелаем успех в мисията „Интелигентно УЧИлище“ !

REASON FOR BEING PROUD

17 HIGH SCHOOL "DAMYAN GRUEV" APPLIED A PROJECT PROPOSAL ON: "INTELLIGENT SCHOOL"
ERASMUS + KEY ACTION 1 "LM FOR INDIVIDUALS" SECTOR "SCHOOL EDUCATION" / February 2018 /.
Today, we can boast that our Intelligent School project received a Quality Score of 88.5 points at a
maximum of 100 points.
The courses offered in the project are 7 and will involve 13 lecturers to be trained in different EU
countries.
Some of the courses are: Happy School, Flipped Classroom, Using Digital Technologies in Learning
Various Objects and Knowledge Testing, Behavior and Aggression, etc.
A contract with the Human Resource Development Centre for granting financial support is
forthcoming.
With our participation in Erasmus +, we are once again demonstrating that 17 school teachers are
firmly committed to raising their qualifications and are motivated to provide quality education relevant
to European standards.

Let‘s wish ourselves success in the "Intelligent School" mission!

