ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “ДОРА ГАБЕ” В ПОЛША ОБЯВЯВА:

Записване за учебната
2021/2022

Работилници
на българска
тематика,
оганизирани
през годината от
учители и
родители

Обучение на български език в Полша
Организираме присъствени занятия във Варшава и
Краков и дистанционна форма на обучение за цяла Полша.
Програмата на обучение включва български език и литература,
география и история на България. Децата се запознават с родните
традиции и обичаи. При успешно завършване на учебната година
всеки ученик получава свидетелство за завършен клас, което му
позволява да продължи образованието си в нашето училище или във
всяко друго българско училище – в България или извън нея.

Тържества
отбелязване на
национални и
учебни
празници
съвместно с
българската
общност

Какво предлагаме?
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ЗАНИМАЛНЯ

ПОДГОТВИТЕЛНА
ГРУПА

УЧИЛИЩЕ

За деца от 3 до 5
години - присъствена
форма

От 1 до 12 клас присъствена и/или
дистанционна форма

От 5 до 6 години присъствено и онлайн
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Учебници
предоставяне на
учебници и
помагала на
всички записани
ученици

ОТ 2020 ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО “БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ДОРА ГАБЕ” ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ ЦЯЛА ПОЛША ВЕЧЕ И ОНЛА Н

Как е организирано обучението?
Занятията се провеждат всяка събота преди обяд, като в
зависимост от възрастта си децата учат от 3 до 6 учебни
часа. В онла н формата часовете са по-кратки и има
време за индивидуална работа.
В присъствената форма на обучение занятията са разпределени в две смени.
На своите ученици възлагаме кратки задачи за самоподготовка и
упражнения. През новата година, в зависимост от епидемичната обстановка,
предвиждаме подновяването на допълнителните занимания, работилници и
кръжоци, които включват занятия по български език за начинаещи и/или за
деца без познания, музика и уроци по пиано, група за народни танци,
театрални занимания.

Защо детето ми да учи български език?
Владеенето на български език, наред с езика на страната, в която живеем, дава възможност на децата да
опознаят поне две различни култури, два различни свята, да съберат дво но повече впечатления и
жизнен опит. Благодарение на езика могат да изградят чувство за принадлежност към своята родна
култура, да запазят и развият българското си самосъзнание и любовта към България.

КАК ДА ЗАПИШЕТЕ СВОЕТО ДЕТЕ?
1) Попълнете онла н формуляра на адрес doragabe.com/zapisvane за записване
или ни изпратете име л на warszawa@doragabe.com за Варшава и krakow@doragabe.com за Краков до 30.09.2021.
2) Очаква те да се свържем с Вас, за да уточним подробностите и вида
обучение.
3) Начало на учебната година 11 септември 2021 /събота/.
4) За повече информация, можете да се свържете с нас на телефони:
+48 730 645 762 (Варшава), +48 505 457 526 (Краков)
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й

 


 


й
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