На

вниманието

на

участниците

в

Националната

учителска

програма,

предназначена за учители, преподаващи учебния предмет „физика и астрономия”,
която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 21.07. до 27.07.2013 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с предстоящото провеждане на Национална учителска програма за
обучение на учители по физика и астрономия в ЦЕРН - Женева, организирана от
Министерството на образованието и науката (МОН) съвместно с образователния офис в
ЦЕРН, в периода от 21.07. до 27.07. 2013 г. Ви уведомяваме за следното:
1. За организационен координатор на Програмата е определена г-жа Свежина
Димитрова - директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник” - гр. Варна.
2. За своевременната организация на пътуването и престоя е необходимо:
2.1. В срок до 28 юни да потвърдите участието си в Програмата на следните
електронни адреси: svejina@abv.bg;e.tosheva@mon.bg; l.alexandrova@mon.bg
2.2. В срок до 10 юли да изпратите копия на задграничните си паспортите на
горепосочените електронни адреси, паспортът следва да е със срок на валидност не помалък от 6 месеца към датата на пътуването.
3. Пътуването ще се осъществи с лицензиран автобус по маршрут: Варна – Велико
Търново – София – Словения – Женева – Словения – София – Велико Търново – Варна.
3.1. Всеки един от участниците следва да подаде информация от коя спирка ще
пътува - Варна, София или Велико Търново.
3.2. Автобусът тръгва от гр. Варна –спирка ул.„Антим І“ на 19.07.2013 г . в 21:30
ч.; от гр. В.Търново - хотел „Етър“ в 01:00 ч.; гр. София от стадион „Васил Левски“ в
04:30 ч.
4. Нощувка в хотел в гр.Сежана на 20.07.2013г.
5. Посрещане в ЦЕРН - Женева от Свежина Димитрова - и Мик Стор – ЦЕРН в
20:00 ч. местно време, настаняване в хостелите на ЦЕРН (където имат6 нощувки).
6. Настаняването в хостелите ще се извърши от Свежина Димитрова и Мик Стор–
ЦЕРН на 21.07.2012г. в 20:30ч.
7. Научната квалификационната програма започва точно в 09:00ч. на 22.07.2013г.;
8. Не се допускат отсъствия или закъснения на участниците в квалификационната
програма от лекции, визити, упражнения или семинари.

9. Да се носят учебните програми по физика и астрономия, по които преподават
участниците.
10. Ориентировъчна минимална сума за храна за целия период: 150 швейцарски
франка или 100 евро. Храненето е за сметка на участниците и може да се извършва в
ресторанта на ЦЕРН или в трапезарията на хостела, в който са настанени участниците.
11. Желателно е участниците в обучението да имат Европейска здравна карта.
12. Закриването на Българската учителска програма 2013, ще бъде на 26 юли с
попълване на въпросници подготвени от МОН и ЦЕРН и получаване на образователни
материали за училищата от образователния офис на ЦЕРН.
13.Отпътуването на групата от хостелите към България ще е на 27 юли в 08:00ч,
отговорен по изпращането е г-жа Свежина Димитрова.
14. Участниците в учителската програма ще пренощуват в хотел в гр. Сежана на
27.07.2013 г..
15. Групата пристига в София на 28.07.2013 г. вечерта, след което до гр. Велико
Търново и гр. Варна.

