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ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 

Международната федерация на преподавателите по живи езици (FIPLV), Българската асоциация 

на преподавателите по английски език и Шуменският университет „Епископ Констатнтин 

Преславски“ имат удоволствието да Ви поканят на Първия източноевропейски регионален 

конгрес на Международната федерация и на 26-та годишна международна конференция на 

Българската асоциация на преподавателите по английски език, 22-25 юни 2017 г., Варна – 

Еврропейска младежка столица 2017.  
 

Конгресът има за цел да вдъхнови и мотивира учителите да обменят опит и идеи за интересни и 

новаторски начини на преподаване и създаване на мостове мостове към бъдеща среда за учене, 

където учащите са уверени и вдъхновени да експериментират и творят. Бихме икали да Ви 

предложим възможност да споделите своя професионален опит и възгледи в пленителния свят на 

преподаването на език и езиковите изледвания. Проблематиката включва, но не се изчерпва с: 

Обучение на деца и подрастващи; Преподаване на чужди езици за специфични цели; Подготовка 
на учители и кариерно израстване; Билингвално обучение, Ролята на литературата, медиите и 
изследванияте в областта на културата при обучението по чужди езици; Глобални проблеми, 
Преподаване на предмети на чужд език; Смесен тип обучение; Приложна лингвистика; 
Изследователска дейност; Проверка и оценяване на знанията по чужди езици, Усвояване на 
първи/втори език, Преподаване на чужд/втори език, Образователна политика, Качество на 
езиковото обучение, Мултилингвализъм.  
 



Пленарни докладчици: 
 

 
 

 
 

Penny Ur 

(Oranim Academic 

College of Education) 

Diane Larsen-

Freeman 

(University  

of Michigan) 

Elka Todeva 

(SIT Graduate Institute) 

Terry Lamb 

(University of Westminster, 

London, UK) 

 

По традиция гост лектори са световно известни и уважавани експерти в областта на езиковото 

обучение, а едновременно с конференцията се провежда и изложение на водещи издателства и 

организации, специализирани в чуждоезиковото обучение.  
 

Ще бъде предложена социална програма. 
 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ– 10 Март 2017. За справки относно 

формулярите и таксите за участие, както и за хотелите, в които можете да отседнете, 

посетете сайта ни http://www.beta-iatefl.org. За допълнителна информация можете да се 

обърнете към нас чрез електронна поща на адрес beta.iatefl@gmail.com 
 

За нас ще бъде удоволствие да се срещнем във Варна. 
 

Сърдечни поздрави, 
 
Организационен комитет на конференцията 
 

 

 


