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КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ЗА УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВИ ОТ ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Създаване на мотивираща образователна среда в училищния клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по различни учебни предмети
Анотация: В курса се обсъжда същността и видовете мотивация за учене и се анализират следните
направления в създаването на мотивираща образователна среда в училищния клас: създаване на
благоприятни условия за учебна изява на учениците, провеждане на привлекателен процес на обучение,
изграждане на продуктивни за обучението взаимоотношения между учителии ученици.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Стратегии за учебно мотивиране на учениците
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне /гр. Шумен, по места/
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическото умение за учебно мотивиране на
учениците (или за реализиране на мотивиращо обучение), който се състои от четири компонента,
представляващи дидактически стратегии за мотивиране – „успехи и неуспехи”, „методи на обучение”,
„хуманни взаимоотношения” и „рационални аргументи”. Анализира се структурата на дидактическите
стратегии. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Технология за формулиране на измерими цели на обучението
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се предлага технология за формулиране на измерими цели на обучението. В основата
на технологията лежи разбиране за измерима цел на обучението, според което измерима цел е тази, която
съдържа в своята формулировка отговор на въпроса „Как учениците доказват, че целта на обучението е
постигната?“ Разграничават се репродуктивни и творчески цели на обучението. Изяснява се връзката
между системата от цели на обучението и системата от критерии и показатели за контрол и оценка на
учебните постижения на учениците.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Училищна политика за приобщаващо образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: Курсът е подходящ за цели педагогически колегии.
Анотация: Дефинират се проблемни области в училищните политики за приобщаващо образование и се
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търсят конкретни решения за развитие на училището като приобщаваща общност. Участниците ще се
запознаят с училищни програми за личностно и социално развитие на учениците, които са ориентирани
към прилагане на стратегии и техники за позитивно самовъзприемане, ефективно общуване, отстояване
на права, решаване на конфликти, водене на преговори, вземане на решения, работа в екип, превенция на
рисковото поведение. Учителите ще получат подкрепа за конструиране на свои програми и модели за
обучение, предназначени за избираемите учебни часове, работа по проекти и др.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Превенция на отпадането от училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии, директори на училища, педагогически съветници,
класни ръководители, учители от различни специалности и училищни степени
Анотация: Изследва се влиянието на бедността върху представянето на учениците в училище и се
анализират факторите за успех в работата с ученици от семейства в неравностойно социално положение.
Съдържанието на курса предлага стратегии за превенция на отпадането от училище: повишаване на
учебно-познавателната мотивация на учениците, прилагане на интерактивни стратегии в обучението,
работа с родителите и обществеността, развитие на училищната база и др.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Ученето – как (не) се случва в училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: Курсът е подходящ както за цели педагогически колегии, така и за начинаещи учители,
учители - наставници, възпитатели и други педагогически специалисти, работещи с деца в училищна
възраст.
Анотация: Курсът предлага възможности за рефлексия върху социално-педагогическите и
психологически условия за учене в училище. По какви различни начини се учат децата? Какви са
личностните особености на съвременните деца и как това се отразява върху начините им за учене? Как
влияят педагогическите и непедагогически взаимодействия в училищната среда върху развитието на
уменията за учене? Кои професионално-педагогически практики благоприятстват или затормозяват
процеса на учене?
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Ученето като игра
Организационна форма: тематичен курс/майсторски клас
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, цели педагогическиколегии,
както и за кандидатстват за I и II ПКС.
Анотация: Участниците ще имат възможност на основата на съвременни идеи в образованието да
разработват интегративни модели и програми за обучение, разкривайки различни проявления на
игровата същност на ученето. В духа на играта учителите ще представят своя опит и ще получат
подкрепа в търсенето на нови модели за обучение, чрез които да се постига по-висока интегративност и
интерактивност, позитивно общуване между учители и ученици и работа в изследователска общност.
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Резултатите от работата на учителите в майсторския клас могат да бъдат публикувани в специално
издание. Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Решаване на проблеми във взаимоотношенията между учители и ученици
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за класни ръководители и за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се предлага методика за решаване на проблеми във взаимоотношенията междуучители
и ученици, включваща два етапа: диагностика на личността и стратегии за въздействие и
взаимодействие с личността. Диагностиката се извършва чрез методите наблюдение и беседа, с помощта
на които учителят установява съществените за възникването на проблемите индивидуални особености
на личността. Стратегиите за въздействие и взаимодействие с личността са основани на словесни
акценти в диалога с учениците, на поставянето на развиващи задачи и на игрови методи за развитие на
различни качества и умения. Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Модели за позитивно общуване между учители и ученици
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности и целипедагогически колегии
Анотация: Участниците ще тренират умения за разпознаване на агресивна и неагресивна комуникация,
ще развиват умения за ефективно общуване и разрешаване на междуличностни проблеми в училище.
Резултатите от обучението ще послужат за реализиране на училищни дейности и модели на
професионално-педагогическо поведение, насочени към превенция на агресивността в училище.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Как да учим учениците да общуват позитивно
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, възпитатели, класни ръководители, педагогически съветници,
педагогически колегии
Анотация: Тренингът цели да запознае учителите с модели за позитивно общуване, добили популярност
в съвременната психолого-педагогическа теория и практика, както и да повиши тяхната професионална
компетентност да обслужват потребностите на личностното и социално развитие на учениците.
Участниците ще имат възможност да упражнят уменията си за идентифициране на различни затруднения
на младите хора в процеса на общуването им с техните връстници, родители и учители. Ще бъдат
предложени упражнения, чрез които учителите могат да учат учениците да се изразяват по подходящ
начин: да показват чувства и да изискват уважение към тях; да казват „Не” при упражняване на натиск и
да приемат откази; да отправят молби и да отказват на отправени към тях молби; да заявяват нужди и
да уважават нуждите на другите; да проявяват емпатия.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
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Мениджмънт на дисциплината в класната стая
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учителски колективи
Анотация: Участниците получават информация за историята и теориите за училищната
дисциплина, стадиите на морално развитие на детето и формите на проблемно поведение. Разглеждат се
насоките на мениджмънт на дисциплината в училище – превантивни и интервенционни стратегии и
техники. Участниците се въвеждат в теорията и практиката на 6 популярни съвременни дисциплинарни
системи.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Училище без дисциплиниране – как да го постигнем?
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по всички учебни предмети
Анотация: Тренингът провокира учителите да проблематизират митове, свързани с налагането на
дисциплина в училище и предлага овладяване на стратегии за преодоляване на училищната агресия и
развитие на училищната общност.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Акценти в диалога с ученици с агресивно поведение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически
съветници
Анотация: В курса се предлагат социални и психологически обяснения на агресивното поведение на
учениците. Обосновава се продуктивен за обучението модел на взаимоотношения между учители и
ученици, наречен „уважение и взискателност“. Извеждат се акценти в диалога с ученици с агресивно
поведение въз основа на следните принципи на взаимоотношения: свобода,толерантност, справедливост,
доверие, дисциплина, отговорност.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Агресията в училище
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учителски колективи
Анотация: Семинарът запознава участниците с агресията, агресивността и агресивното действие и
поведение; факторите, влияещи на агресивното поведение. Разглеждат се класификациите на
агресивността и теориите, които я обясняват. Разкриват се особеностите на деца, склонни към агресия и
типологията на агресивното поведение на учениците. Специално внимание се отделя на тормоза и
насилието в училище, на превенцията, управлението и корекцията на агресивното поведение.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
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Превенция на агресивното поведение и работа с деца с агресивно поведение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии, учители, възпитатели, класни ръководители,
педагогически съветници
Анотация: Съдържанието на курса се основава на работата на съвременни изследователи в сферата на
превенцията и интервенцията на агресивното поведение. Обучението е насочено към развитие на
компетентността на учителите да разпознават агресивното поведение на учениците, да анализират
източниците на агресивност, да се справят в ситуации на агресивно поведение. Предлага се голямо
разнообразие от практически подходи, методи, техники и материали за индивидуална и групова работа с
деца с агресивно поведение, както и за работа с техните семейства. Резултатите от обучението ще
послужат за реализиране на училищни дейности и модели на професионално-педагогическо поведение,
насочени към превенция на агресивността вучилище или детската градина.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата и юношите
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически
съветници, психолози, социални работници
Анотация: Курсът запознава участниците с основни теоретични постановки и педагогически стратегии
за превенция на отклонения в поведението, свързани с хиперактивност и дефицит на вниманието,
поведение с противопоставяне и предизвикателство, агресивно поведението и емоционални
разстройства с начало типично за детството и юношеството и неуточнено психичноразстройство.
Разглежда се системата от рискови и протективни условия и фактори от соматичен, психичен, семеен,
училищен и общосоциален вид. Представят се стандартизирани диагностични инструментариуми и
методики за превантивна и корекционно-възпитателна дейност. Извеждат се стратегии за
взаимодействие между специалисти и институции за превенция на отклоненията в поведението и
емоциите на децата и юношите.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Теория и практика на конфликтите
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се изяснява същността и структурата на конфликтите. Анализират се факторите за
определяне на ситуациите като конфликтни. Демонстрират се и се характеризират стиловете за
разрешаване на конфликтни ситуации. Разсъждава се върху правилата за водене на преговори.
Представят се теории за агресивното поведение на личността и механизми за взаимно разбиране между
хората.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
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Конфликтите в училище
Първи модул: Умения за разрешаване на конфликти
Втори модул: Умения за справяне с проблемно поведение
Трети модул: Умения за водене на преговори и постигане на съгласие
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Участниците могат да изберат един или повече модули.
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии, учители от различни специалности и училищнистепени,
директори, педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от извънучилищните
институции за работа с деца и др.
Анотация: Изследва се същността на конфликтите в училищна среда, разкриват се различни проявления
на агресията в поведението на човека. Овладяват се конкретни стратегии за разрешаване на
междуличностни конфликти и за снижаване на агресията в училище. Участниците ще усъвършенстват
своите умения за разрешаване на конфликти, справяне в ситуации на проблемно поведение на ученици и
родители и ще развиват умения за водене на преговори и постигане на съгласие между участниците в
конфликта.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Възпитанието в процеса на обучение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на възпитателните умения на учителите, който се
състои от пет компонента – умение за целеполагане във възпитанието, словесна форма за възпитателни
взаимодействия, възпитателни ситуации, възпитаващо поведение, възпитателна организация на
социалната и материалната среда. Предлага се система от възпитателни цели, обсъждат се акценти във
възпитателния диалог с учениците, анализират се възпитателни ситуации и се коментират
целесъобразни варианти за възпитателна организация на социалната и материалната среда. В края на
курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоенитезнания.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически съветници
Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС от педагогически съветници.
Обсъждат се и се предлагат методи за психологическа диагностика на индивидуални особености на
учениците - обучаемост, мотивация за учене, умение за общуване, характерологични особености.
Разглеждат се правилата за индивидуално и групово консултиране - предразполагане, изслушване,
тълкуване, решение, позитивно отношение. Анализират се аспекти на практическите възпитателни
взаимодействия.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
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Индивидуализация и диференциация на обучението
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне /гр. Шумен, по места/
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическото умение за индивидуализация и
диференциация на обучението, който се състои от два компонента – умение за диагностика на
индивидуалните особености на учениците и умение за прилагане на стратегии за диференциране на
обучението. Характеризират се съществени за обучението индивидуални особености на учениците,
определят се показатели за тяхната диагностика, разглеждат се стратегии за диференциране на
обучението в зависимост от равнището на обучаемост, от равнището на мотивацията за учене и
индивидуалните стилове на учене на учениците. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и
самооценка на усвоените знания.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Индивидуални особености на учениците. Стилове на учене и познание
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учителски колективи
Анотация: В курса се разглежда теорията и практиката на индивидуализацията и диференциацията на
обучението. Акцентът е върху най-важните за обучението индивидуални особености на учениците,
свързани със стиловете на учене и познание. Разглеждат се методи за диагностика на индивидуалния
стил и за работа с различните категории ученици.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Обучение чрез решаване на проблеми
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се обосновава и демонстрира технология на обучение чрез решаване на учебни
проблеми. Учебният проблем се разбира като теоретична или практическа трудност, решаването на
която чрез собствена изследователска дейност придвижва ученика от незнание към знание. Анализират
се и се упражняват етапите, през които преминава решаването на един учебен проблем, а именно:
идентификация на проблема, формулиране на хипотези, проверка на хипотезите. Аргументира се
възгледът, че обучението чрез решаване на учебни проблеми развива творческите умения на учениците.
Това е така, защото в широкия смисъл на думата творчеството е процес на откриване чрез самостоятелно
генерирана не идеи на нови за субекта знания.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта уучениците
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учителски колективи
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Анотация: Участниците получават информация за насоките на работа с ученици с различни стилове на
учене и познание. Разглеждат се основите на критическото мислене. Разглеждат се множество техники за
стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците. Специално внимание се
отделя на работата с надарени и изявени деца и ученици.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Контрол и оценка на учебните постижения на учениците
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на контролно-оценъчните умения на учителите,
който се състои от три компонента – умение за целеполагане в обучението, умение за прилагане на
форми и методи за контрол и оценка на учебните постижения и умение за прилагане на стратегии за
контрол и оценка на учебните постижения. Предлагат се технологии за операционализация на
репродуктивните и творческите цели на обучението. Разглеждат се методите, чрез които се реализират
четирите основни форми за контрол и оценка: устно изпитване, писмено изпитване, практическо
изпитване, електронно изпитване. Анализират се следните стратегии за контрол и оценка: формална и
неформална, формираща, резултативна и процесуална, репродуктивна и творческа. В края на курса се
предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Портфолиото на ученика – метод за контрол и оценка на учебните постижения
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети.
Анотация: В курса се разглеждат същността и структурата на портфолиото на ученика. Анализират се
следните четири задължителни структурни елементи на портфолиото: цели на обучението, система от
критерии и показатели за контрол и оценка на учебните постижения на учениците, документи за
учебните постижения на учениците, психолого-педагогическа характеристика на учениците. Предлага се
технология за разработване на система от измерими цели на обучението и на система от критерии и
показатели за контрол и оценка на учебните постижения.
Ръководители на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Създаване на професионално портфолио на педагогическите специалисти велектронен вид
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети
Анотация: Курсът е предназначен за обучаеми, които желаят да се запознаят със съдържанието и
електронната форма на професионално учителско портфолио. В съдържанието се включват следните
педагогически умения: целеполагане, мотивиране, взаимоотношения, индивидуализация и
диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал,
контролно-оценъчни умения, възпитателни умения. Курсистите усвояват инструменти от
информационните технологии, които представят портфолиото в електронна форма. Резултат от курса е
самостоятелно създадено професионално портфолио в електронен вид.
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Ръководители на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев, доц. д-р Пенка Кожухарова
Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - програми имодели за обучение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически колегии, за учители от различни специалности. Курсът е
подходящ за иновативни училища.
Анотация: Анализира се държавният образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование и интегративните възможности на учебните предмети. Обсъждат се
различни възможности за работа с ученици в избираемите часове и се предлагат интердисциплинарни
програми и модели за обучение, разработени и експериментирани в българското училище и одобрени от
МОН. Участниците ще се запознаят с програма за интеркултурно образование(„Програма за развитие на
междукултурен опит на учениците“–
„РаМО”), представена в методическо ръководство и помагало за самостоятелна работа на ученика;
програма за развитие на личностните и социални умения на учениците от VII-IX клас (учебно помагало
„Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър”), програма за обучение по правата на детето
(методическо ръководство „Модели за обучение по правата на детето”), програма за сексуално
образование (методическо ръководство „Развитие на умения за междуполово разбирателство“, VI-IХ
клас), програма за превенция на наркоманиите (методическо ръководство „Модели за обучение по
превенция на наркоманиите“, V-VII клас) и други модели, разработени от водещите на курса.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Игри за развитие на познавателни, социални и емоционални умения научениците
Организационна форма: професионално-педагогически тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от различни специалности и цели педагогически колегии
Анотация: Участниците ще се запознаят с подвижни, дидактически и ролеви игри и ще коментират
техните възможностите за социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата. Ще се
дискутира мястото на игрите в училищния живот и в процеса на обучение. Курсът проблематизира
нагласи и предразсъдъци, свързани с недооценяване на ролята на игрите и емоциите в живота на хората
и възпитанието на децата. Предлагат се идеи за развитие на емоционалната интелигентност на деца от
различни възрастови групи. Участниците ще получат учебни материали с игри.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Проектно базирано обучение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане : по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии, за учители от различни специалности
Анотация: Семинарът предлага възможност за осмисляне на обучението по различни учебни
дисциплини в средното училище от гледна точка на принципите и методологията на проектно
базираното обучение. Учителите ще имат възможност да се запознаят с примерни модели за обучение и
да разработят свои идеи за обучение в преподаваните от тях дисциплини.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
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Педагогическите умения на учителите
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от двете степени на средното образование
Анотация: Обосновават се теоретични модели и се провеждат упражнения за развитие на следните осем
съществени и специфични педагогически умения: умение за целеполагане, умение за мотивиране на
учениците, умение за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на
обучение, умение за индивидуализация и диференциация на обучението, умение за достъпно
преподаване, умение за систематизиране на учебния материал, контролно-оценъчни умения и
възпитателни умения.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Интерактивност и интегративност в обучението
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, цели педагогическиколегии
Анотация: Съдържанието на семинара предлага стратегии за усъвършенстване на образователния
процес в училище чрез развитие на възможностите за интегративност и интерактивност в обучението.
Участниците ще усъвършенстват дидактико-психологическите си познания за конструиране на
образователни модели (програми и технологии), основаващи се на принципите за интегративност и
интерактивност в обучението.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Интерактивни методи на обучение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в основно и средно училище
Анотация: Курсът e насочен към запознаване на участниците с теоретичната основа на съвременната
постмодерна дидактика – конструктивизъм, конективизъм и с теоретичната основа на обучението в
интерактивен режим. Разглеждат се стратегиите и техниките на активно обучение и техниките на
активизиране на учениците. Разглеждат се интерактивните методи – ситуационни, дискусионни опитни
(емпирични) методи.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Професионално-педагогически умения в интерактивното училище
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии, директори и учители от различни специалности и
училищни степени
Анотация: Участниците в обучението ще изследват как идеята за интерактивно училище влияе върху
характеристиките на професионално-педагогическия труд и променя изискванията към уменията на
учителя. Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
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Часът на класа като специално време за срещи на учителя с неговите ученици
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии
Анотация: Часът на класа е специалното време за срещи на учениците и техния класенръководител (а
не резервно време за „спуснато“ учебно съдържание). Как тези срещи могат да протичат вълнуващо,
полезно и градивно по пътя на превръщането на класа в общност? Как класният ръководител може
да улесни процеса на взаимно приемане, позитивно общуване и общностно развитие в класа? Може
ли часът на класа да реши проблеми на класа, свързани с дисциплината и междуличностните
конфликти? Как учителят да се справи за малко време с множеството проблеми на класа? Това са
част от въпросите, на които се търсят отговори,предлагат се идеи, които учителите могат да развиват
и прилагат в работата със своите класове.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Интеркултурно образование и работа в мултиетническа среда
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически колегии, учители от различни специалности и училищни степени,
педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от извънучилищните институции за
работа с деца, които работят с деца от различни етнически общности
Анотация: Курсът ориентира участниците в методологията на интеркултурното образование и предлага
образователни модели за развитие на уменията на учениците за междукултурно разбирателство.
Участниците ще се запознаят с „Програма за развитие на междукултурен опит на учениците от начална
училищна възраст - РаМО” (представена в методическо ръководство и пособие за самостоятелна работа
на ученика с автори: М. Минчева-Ризова и Ил. Ризов), ще развият своята чувствителност към
проблематиката на интеркултурното образование и ще усъвършенстват уменията си за конструиране на
обучение, ориентирано към личностните и социални умения на учениците.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Развитие на умения за междуполово разбирателство - програма за сексуалнообразование
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически съветници, класни ръководители, учители от различни специалности
и специалисти от извънучилищните центрове за работа с деца
Анотация: Анализират се проблемите на половата идентификация, половите различия и стереотипите
на междуполово възприемане на учениците. Предлага се цялостна програма и технология на обучение за
развитие на уменията на младите хора за междуполово разбирателство. Участниците ще преосмислят
някои от своите нагласи, свързани с възприемането на другия пол и ще тренират личните си умения за
междуполово разбирателство. Ще се запознаят с оригинални модели за обучение по междуполово
разбирателство и ще открият нови възможности за работа със своите ученици.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
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Развитие на личностните ресурси и междуличностните взаимодействия впедагогическата колегия
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогическите колегии на училища и детски градини
Анотация: Участниците ще овладяват техники и нагласи за преодоляване на професионалнопедагогическия стрес, ще развиват увереност и ще супервизират взаимодействията си в педагогическата
колегия.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Развитие на творческите способности на учениците
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети, педагогически съветници, психолози
Анотация: Целта на курса е да запознае участниците с основните параметри на творчеството придецата и
юношите и с образователни технологии за работа с надарени ученици. Разгледани са водещи теоретични
постановки за същността и природа на креативността, условията и факторите за нейното развитие.
Представена е спецификата на личностните характеристики на надарените деца и юноши:. Изучаването
на дисциплината допълва компетентността на участниците за диагностика на творческите способности,
развитие на критичното и творческо мислене и поведение. Обучаемите се запознават с методологически
въпроси и програми за надарени деца и ученици, използваните педагогически технологии, ролята на
диференциацията, индивидуализацията и проблемното обучение в творческо развитие на учениците.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване напознанието
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, които желаят да използват основните принципи за въздействие със
средствата на изкуството при деца от 3-10-годишна възраст
Анотация: Целта на курса е да формира у педагозите нагласи и умения за възпитание на децата чрез
изкуство. Поставя се акцент върху разкриване на основните функции на изкуството, на
взаимодействието между изкуство, култура и обществено възпитание, на въображението в творческото
развитие на личността, на илюзорния свят на изкуството като средство за формиране на оптимистични
нагласи, на механизмите за поддържане на интереса на децата къмизкуството: литература, театър, музика,
танц, живопис, архитектура.
Ръководител на курса: доц. д-р Евгения Иванова, проф. д-р Живко Жечев
Развитие на взаимодействията в училищната общност (ученици, родители иучители)
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за професионално-педагогически колегии; за родители; за представители на
местната общност и ученици
Анотация: Семинарът предлага основни принципи и модели за изграждане на училищна общност от
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равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Участниците ще развиват умения заотстояване
на своите интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане.
Резултатите от семинара могат да послужат като стимул за развитие на взаимодействието между
родители, учители и ученици в изграждането на устойчива училищна общност, способна да договаря
местна училищна политика.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Работа на училището със семейството
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в основно и средно училище (курсът е подходящ за кандидати за IIПКС)
Анотация: Курсът e насочен към запознаване на участниците с актуалната теория и практика на
взаимодействието на училището и семейството. Обсъждат се стратегии на педагогическа и социална
работа със семейството и учениците. Запознават се с диагностичен инструментариум за диагностика на
родителските нагласи спрямо училището. Получават насоки за работа със семейство на ниво училище.
Получават насоки за работа със семейство на ниво ученически клас.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Родителите и образователната институция – между взаимните очаквания и споделената
отговорност
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии; за съвместни семинари на учители и родители; детски
учители, учители - наставници, възпитатели и други педагогически специалисти.
Анотация: Курсът подлага на анализ проблемите на взаимодействие между образователната институция
и семейството по посока на промените, от които се нуждаят детските заведения, за да се повишат
стандартите за отглеждане, образование и възпитание на децата. По какъв начин родителите стават
агенти на промяната и как местната политика на учебното заведение може да съдейства за
удовлетворяване на техните интереси? Кои са трудните разговори между учители и родители и могат ли
те да се превърнат в конструктивен диалог? Участниците в курса ще се запознаят с основни принципи и
модел за изграждане на общност от равнопоставени партньори: деца, родители и учители. Ще развиват
умения за отстояване на своите интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Училище за родители - социално-образователна програма за семейството
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по различни учебни предмети, класни ръководители, педагогически
съветници, психолози, социални работници
Анотация: Курсът запознава участниците с основни теоретични постановки за същността на семейното
възпитание и модели на взаимодействие между училището и семейството. Представена е методика за
провеждане на тренинг по програма „Училище за родители”. Концепцията на програмата е обоснована
от разбирането за привличане на родителите като партньори на училището и другите институции на
възпитание и образование. Съдържанието на програмата е определено от три основни теоретични
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направления: системен подход към семейството, психологическо развитие на неговите членове и семейна
педагогика. Програмата си поставя за цел да синтезира знанията и разшири културата на родителите за
възпитателната функция на семейството и да повиши мотивацията им към осигуряване на по-добро
образование за техните деца. В програмата са включени четири модула: семейство и брак; детето;
родителството; взаимодействие между семейството и училището. Във всеки модул са разработени теми,
които се представят пред родителите под формата на групова работа, беседи, образователни блокове,
ролеви игри, наблюдения, тестови задачи, споделяне на опит.
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Методика на обучение по безопасност на движението по пътищата
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от детските градини, от основна образователна степен І-ІV клас иосновна
образователна степен – прогимназиален V-VІІІ клас на СОУ и специални училища
Анотация: Курсът на обучение включва запознаване със съвременните предпоставки за пътнотранспортните катастрофи и участието на малките ученици в тях. Запознаване с принципите, методите,
формите и средствата по подготовката на учениците от І – VІІІ клас по безопасност на движението.
Разглеждат се конкретни ситуации от ежедневието на децата и поведението им в тях. Курсът завършва
със защита на курсов проект.
Ръководител на курса: проф. д-р Росен Алексиев
Обучение за работа на училищни комисии по безопасност на движението попътищата
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически кадри, които ще участват в училищни комисии по безопасност на
движението по пътищата
Анотация: На осн. т. 3 от реш. № 542/07.06.2005 г. на МС във всяка ДГ и училище трябва да се създаде и
функционира училищна комисия /УК/ по БДП. Курсът осигурява подготовка в насока УК да бъде орган
в помощ на ръководството на ДГ и училището по организацията и контрола по БДП; да организира и
осигурява необходимите условия за осъществяване на възпитателно- образователния процес по БДП във
всяка ДГ и училище на базата на държавните нормативни документи. Курсът завършва с изпит.
Ръководител на курса: проф. д-р Росен Алексиев
Управление на стреса
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от двете степени на средното образование
Анотация: В курса се изяснява същността и психическия механизъм на стреса, характеризират се
степените на стресова реакция. Разглежда се биохимията и физиологията на стреса и се определя
предразположеността към стрес в зависимост от типа личност. Предлагат се следните стратегии за
противодействие на стреса: релаксация и контролирано дишане, мислене с цел решаване на проблема,
избягване на неефективни форми на мислене и поведение, стратегия за постепенно излагане на
страховия стимул.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
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Тайм-мениджмънт на учителя.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учителски колективи
Анотация: Участниците получават информация за теориите за стреса и за основните стресори,
симптоми и ефекти. Разглеждат се достъпни методи за диагностика на стреса. Специално внимание се
отделя на стреса и бърнаут-синдрома при директорите. Разглеждат се стратегии за справяне със стреса и
основите на управлението на времето на директора и учителя.
Ръководител на курса: проф. д-р Светлозар Вацов
Тренинг за изграждане на увереност в себе си
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити:1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за различни специалисти в сферата на образованието, които желаят да усъвършенстват
уменията си за личностна и професионална увереност, за цели педагогически колегии
Анотация: Тренингът провокира участниците към анализ на поведенчески стилове и нагласи, които
водят до неблагополучия в междуличностните взаимоотношения. Предлагат се стратегии и техники за
развиване на нагласи за позитивно самовъзприемане и трениране на умения за отстояване на своите
права. Участниците ще получат пакет материали, ще рефлектират върху конкретни идеи за работа с
ученически групи по проблемите на личностното и социалното развитие, ще развиват личните си умения
за утвърждаващо (асертивно) поведение.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Методика на диагностичното изследване в училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности
Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното
изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите
характеристики на изследването – цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението.
Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната
информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването.
Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи – наблюдение, анкетен
метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ
на резултатите от изследването.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Методика на иновационното изследване в училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за кандидати за І ПКС по всички специалности
Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното
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изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите
характеристики на изследването – цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението.
Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната
информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването.
Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи – наблюдение, анкетен
метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ
на резултатите от изследването.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Организация на диагностичното изследване
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори, детски и начални учители (курсът е подходящ за кандидати за I иII ПКС)
Анотация: Семинарът запознава участниците с диагностичния процес в педагогиката и
изследователския инструментариум, прилаган в училище. Тази информация ще им помогне да изградят
у себе си умения за самостоятелен критичен анализ на достиженията на педагогическата наука и за
проектиране и практическа реализация на собствена научно-изследователска дейност: дипломни работи,
опитна и изследователска работа на учителя. Обучаемият ще се запознае с най-съществените
методологически въпроси на педагогическите изследвания (методологически основи на педагогическото
изследване: методологически принципи и норми в педагогиката; диагностичният процес - същност,
функции, особености, видове, етапи; проектиране на изследването - концепция, процедура, методика,
организация; формиране на извадка и групи за изследването, измерване, провеждане на изследването;
анализ и обяснение на резултатите; разработване на научен труд) и за главните диагностични методи в
педагогиката (обсервационни, анкетни, социометрични, тестови методи, педагогически експеримент,
рейтинг, контент-анализ, бюджет на времето, качествени изследователски методи).
Ръководител на курса: доц. д-р Пенка Кожухарова
Учителят като изследовател
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени и други специалисти в
образованието, кандидати за I и II ПКС
Анотация: Участниците ще се запознаят с изискванията за разработване на дипломни работи за I и II
ПКС, както и с методиката на диагностичното и експериментално изследване. Предоставя се
изследователски инструментариум в зависимост от конкретните изследователски цели на участниците.
Ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Портфолиото на педагогическите специалисти – структура, съдържание,философия.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически специалисти /директори, заместник-директори, ръководители на
направление „ИКТ”, учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни
учители, логопеди и др./
Анотация: Законът за предучилищното и училищното образование поставя изискване пред
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педагогическия специалист да съставя професионално портфолио, което да включва разработени
материали, доказващи активното му участие в реализирането на политиката на образователната
институция, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му
израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. Професионалното портфолио
подпомага атестирането и самооценяването. Целта на предлагания курс е да даде практически насоки на
участниците, като ги запознае с функциите, структурата, съдържанието и философията на
професионалното портфолио.
Ръководител на курса: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
Атестирането и професионалното развитие на педагогическите специалисти
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически специалисти /директори, заместник-директори, ръководители на
направление „ИКТ”, учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни
учители, логопеди и др./
Анотация: Участниците в курса се запознават с характеристиките на професионалните профили и с
възможностите за професионално развитие на педагогическите специалисти. Акцентира се върху
атестирането като процес на оценяване на съответствието на дейността на педагозите с професионалния
им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на
образователната институция. Разглеждат се етапите в процеса на атестиране, критериите и показателите
за самооценяване и оценяване, скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнение на
критериите по областите на професионална компетентност, както и скалата за определяне на крайната
оценка от процеса на атестиране.
Ръководител на курса: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
Емоционалната интелигентност-ключ към успешната професионална изява напедагозите
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически специалисти /директори, заместник-директори, ръководители на
направление „ИКТ”, учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни
учители, логопеди и др./
Анотация: Обучението по емоционална интелигентност цели да предостави информация за същността и
значението на емоционалната интелигентност; да повиши емоционалната компетентност на участниците
чрез овладяване на техники за разпознаване, конструктивно изразяване и управление на емоциите; да
подпомогне професионалната дейност на педагозите при осъществяване на емоционалното образование
на децата и учениците в образователните институции.
Водещ на тренинга: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
Ефективните комуникации в образователната институция – условие за усъвършенстване на
педагогическото общуване
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически специалисти /директори, заместник-директори, ръководители на
направление „ИКТ”, учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни
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учители, логопеди и др./
Анотация: Огромната роля на педагогическото общуване за ефективността на процеса на обучение,
възпитание и социализация поражда необходимостта да се развиват и усъвършенстват комуникативните
умения на педагогическите специалисти. Тези умения са съществена част от професионалната
компетентност на педагозите. Те им осигуряват ефективно взаимодействие с децата/учениците и
техните родители, достъпност на обучението, развитие на мотивацията за учене, те са в основата на
авторитета им. Обучението за развитие на комуникативните умения на педагозите включва седем
модула, на които се предлага устна и писмена информация, обсъждат се въпроси и се провеждат
упражнения, свързани със същността на комуникативните умения и тяхната важност в съвременния
процес на обучение, възпитание и социализация.
Водещ на тренинга: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори и заместник-директори
Анотация: Под управленско моделиране на професионалното поведение на учителите в курса се разбира
създаване от ръководството на училището на ясна представа за желаното професионално поведение на
учителите. От тази гледна точка професионалното поведение придобива характеристиките на
управленска цел. Структурата на целта включва следните осем съществени и специфични педагогически
умения на учителите: целеполагане, учебно мотивиране, взаимоотношения между учители и ученици,
индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния
материал, контрол и оценка научебните постижения, възпитание. Същността на уменията се анализира в
контекста на връзката „управленско изискване – управленски контрол на изпълнението – управленски
анализ на изпълнението“.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Николай Колишев
Управленската документация в училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование
Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС по Управление на образованието.
Предлагат се ефективни технологии за изготвяне на основни управленски документи - годишен план на
училището, план за контролната дейност. Специално внимание се отделя на контрола и оценката на
професионалната дейност на учителите като съществен пРУОритет в управлението на училището.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори и заместник-директори на училища, за учители от различниспециалности
и училищни степени (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)
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Анотация: Съдържанието на курса идентифицира типични затруднения при оценяването на урока и
предлага подходи за тяхното преодоляване. Участниците ще получат пакет инструктивни материали с
конкретни процедури за оценяване на урока и ще придобият опит за тяхното прилагане в своята
професионална дейност.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов; гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Оценяване на професионално-педагогическите умения на учителя
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори и учители (курсът е подходящ за кандидати за II ПКС)
Анотация: Съдържанието на курса идентифицира типични затруднения при оценяването на
професионално-педагогическите умения на учителя и предлага подходи за тяхното преодоляване.
Участниците ще получат пакет инструктивни материали с конкретни процедури за оценяване на
професионалната дейност на учителя и ще придобият опит за тяхното прилагане.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов; гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Оценяване на училището и планиране на училищното развитие
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за професионално-педагогически колегии, директори на училища и учители
Анотация: Семинарът предлага на участниците възможности за оценяване на училището от гледна
точка на съвременните стандарти за добро училищно образование. Участниците ще се запознаят с модел
за планиране на училищното развитие и с концепция за развитие на училищната общност.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов; гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Задържане в училище и превенция на отпадане от училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители,учители
от различни специалности и училищни степени
Анотация: Съдържанието на курса предлага стратегии за превенция на отпадането от училище:
повишаване на учебно-познавателната мотивация на учениците, прилагане на интерактивни стратегии в
обучението, работа с родителите и обществеността, развитие на училищната база и др.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов; гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Управленските компетентности на училищния директор
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори, заместник-директори и педагогически специалисти от детскиградини
и различни видове училища
Анотация: За успешното изпълнение на основните си задължения и за реализиране на правата си
директорът се нуждае от специфична подготовка, тъй като дейностите, които ръководи, наблюдава,
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контролира и оценява, са твърде разнопосочни. За да се изгради като истински съвременен
образователен мениджър, той трябва да познава различни управленски методологии,стратегии и подходи
и да владее технологии и техники за управление на образователната институция, която оглавява.
Ръководител на курса: проф. д-р Светлозар Вацов
Превенция на отпадането от училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии, директори на училища, педагогически съветници,
класни ръководители, учители от различни специалности и училищни степени
Анотация: Изследва се влиянието на бедността върху представянето на учениците в училище и се
анализират факторите за успех в работата с ученици от семейства в неравностойно социално положение.
Съдържанието на курса предлага стратегии за превенция на отпадането от училище: повишаване на
учебно-познавателната мотивация на учениците, прилагане на интерактивни стратегии в обучението,
работа с родителите и обществеността, развитие на училищната база и др.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Училищна политика за приобщаващо образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: Курсът е подходящ за цели педагогически колегии.
Анотация: Дефинират се проблемни области в училищните политики за приобщаващо образование и се
търсят конкретни решения за развитие на училището като приобщаваща общност. Участниците ще се
запознаят с училищни програми за личностно и социално развитие на учениците, които са ориентирани
към прилагане на стратегии и техники за позитивно самовъзприемане, ефективно общуване, отстояване
на права, решаване на конфликти, водене на преговори, вземане на решения, работа в екип, превенция на
рисковото поведение. Учителите ще получат подкрепа за конструиране на свои програми и модели за
обучение, предназначени за избираемите учебни часове, работа по проекти и др.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов; гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Родителите и образователната институция – между взаимните очаквания и споделената
отговорност
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии; за съвместни семинари на учители и родители;учители
- наставници, възпитатели и други педагогически специалисти.
Анотация: Курсът подлага на анализ проблемите на взаимодействие между образователната институция
и семейството по посока на промените, от които се нуждаят детските заведения, за да се повишат
стандартите за отглеждане, образование и възпитание на децата. По какъв начин родителите стават
агенти на промяната и как местната политика на учебното заведение може да съдейства за
удовлетворяване на техните интереси? Кои са трудните разговори между учители и родители и могат ли
те да се превърнат в конструктивен диалог?
Участниците в курса ще се запознаят с основни принципи и модел за изграждане на общност от
равнопоставени партньори: деца, родители и учители. Ще развиват умения за отстояване на своите
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интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова; гл. ас. д-р Илиян Ризов
Тренинг за изграждане на увереност в себе си
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за различни специалисти в сферата на образованието, които желаят да усъвършенстват
уменията си за личностна и професионална увереност, за цели педагогически колегии
Анотация: Тренингът провокира участниците към анализ на поведенчески стилове и нагласи, които
водят до неблагополучия в междуличностните взаимоотношения. Предлагат се стратегии и техники за
развиване на нагласи за позитивно самовъзприемане и трениране на умения за отстояване на своите
права. Участниците ще получат пакет материали, ще рефлектират върху конкретни идеи за работа с
ученически групи по проблемите на личностното и социалното развитие, ще развиват личните си умения
за утвърждаващо (асертивно) поведение.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова; гл. ас. д-р Илиян Ризов
Законът за предучилищното и училищното образование - предизвикателства и възможности пред
управлението
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори, заместник-директори и педагогически специалисти от детскиградини
и различни видове училища
Анотация: Нормативната уредба, свързана с образованието, се намира в непрекъсната динамика, която
понякога затруднява образователните администратори и най-вече директорите, които осъществяват на
практика политиките в хода на училищния мениджмънт. Законът за предучилищното и училищното
образование има претенцията да осигури нормативната база за провеждането на мащабни реформи по
отношение на структурата и функционирането на образователната система.
Ръководител на курса: проф. д-р Светлозар Вацов
Маркетинг, PR и реклама в образователната институция
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за специалисти с ръководни функции /директори, заместник-директори, ръководители
на направление „ИКТ”, главни учители, ескперти от РУО, специалисти в общинскиадминистрации и др./
Анотация: Образователният маркетинг е комплекс от дейности, чрез които се осигуряват адекватни на
изискванията на образователния пазар образователни услуги в условията на все по- увеличаваща се
конкуренция. В рамките на курса вниманието на участниците се насочва към теоретичните и практикоприложните аспекти на образователния маркетинг: маркетингът като процес на управление,
маркетинговата среда в образованието, характеристика на маркетинговата информация, особености на
маркетинговия микс, видове маркетингови стратегии, функции на маркетинговите комуникации /в т.ч. и
на рекламата/, същност на PR-културата, изграждане на обществено мнение и имидж на образователната
институция.
Ръководител на курса: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
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Портфолиото на директора – структура, съдържание, философия.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: директори и заместник-директори
Анотация: Законът за предучилищното и училищното образование поставя изискване пред
педагогическия специалист, в т.ч. и директора и заместник-директора на училището/детската градина да
съставя професионално портфолио, което да включва разработени материали, доказващи активното му
участие в реализирането на политиката на образователната институция, професионалните му изяви,
професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с
децата и/или учениците. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването.
Целта на предлагания курс е да даде практически насоки на участниците, като ги запознае с функциите,
структурата, съдържанието и философиятана професионалното портфолио.
Ръководител на курса: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
Атестирането и професионалното развитие на директорите на образователнитеинституции
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори и заместник-директори
Анотация: Участниците в курса се запознават с характеристиките на професионалните профили и с
възможностите за професионално развитие на директорите/заместник-директорите. Акцентира се върху
атестирането като процес на оценяване на съответствието на дейността на ръководните специалисти с
професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие
на образователната институция. Разглеждат се етапите в процеса на атестиране, критериите и
показателите за самооценяване и оценяване, скалата за определяне на достигнатата степен на
изпълнение на критериите по областите на професионална компетентност, както и скалата за определяне
на крайната оценка от процеса на атестиране.
Ръководител на курса: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
Организационна култура и организационно развитие в образователнатаинституция
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за специалисти с ръководни функции /директори, заместник-директори, ръководители
на направление „ИКТ”, главни учители, ескперти от РУО, специалисти в общинскиадминистрации и др./
Анотация: Предлаганото обучение поставя акцент върху индивидуалното и груповото поведение в
училищната организация, върху организационната промяна, организационната култура и
организационното развитие на образователната институция. Обучението цели да подпомогне
достигането на желаното поведение на хората в организацията, да надгради организационната култура
на участниците-ръководни специалисти, като обогати теоретичните им знания и подобри уменията им да
решават самостоятелно реални поведенчески задачи, да откриват причините за проблемите, да
изграждат хармонични междуличностни взаимоотношения.
Ръководител на курса: д-р Александрина Величкова, доктор по управление на образованието
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СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Методически насоки за формиране на графични умения като компонент на училищна готовност
при деца с интелектуална недостатъчност в предучилищна и начална училищна възраст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски и начални учители от масови и специални училища
Анотация: Целта на курса е запознаване с особеностите и развитието на фината моторика при деца с
интелектуална недостатъчност в онтогенетичен план по отношение на тяхната училищна готовност.
Обръща се внимание на трудностите при усвояване на графичните умения и различните опити за
тяхното превъзмогване. Тази проблематика се разглежда най-вече в методико – технологичен план.
Предлагат се тест за училищна готовност, тест за диагностика на фина моторика, тест за оценка на
графична компетентност и насоки за усвояване на графичните правила при писане на букви, както и
алтернативна методика за ограмотяване в помощното училище.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Интегрираното обучение – цели, задачи, съдържание и смисъл в работата с деца с интелектуална
недостатъчност
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски и начални учители от масови и специални училища
Анотация: Целта на курса е да запознае учителите с основните форми и насоки на работата с
интегрираните в общообразователните класове ученици със специални образователни потребности с
проблеми в развитието. Предполага обсъждането на взаимодействията им с ресурсните учители от
позициите на нормативните изисквания и особеностите на интегрираните ученици с интелектуална
недостатъчност. Тематиката е свързана с методически, организационни и съдържателни аспекти на
интегрираното обучение. Разглеждат се различни варианти на взаимодействията между учителите и
възможности за включване в процеса на родители, ученици от масовите класове и форми на извънкласна
организация на обучението. Възможни са обсъждания на собствен опит на учителите в процесите на
приобщаващото образование.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Корекционни методи за въздействие и компетенции за работа с деца със специални образователни
потребности
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски и начални учители от общообразователни и специални училища
Анотация: Целта на курса е да запознае учителите с основните типове психически дизонтогении и
видовете обучителни трудности, според тяхната етиопатогенеза. Обръща се внимание на най- често
срещаните симптоми и на затрудненията при ограмотяване - овладяване на четенето и писането. В
съдържанието на програмата е предвидено разглеждане на корекцията като основен принцип на
специалната педагогика. Последователно се изясняват въпроси, свързани с корекционното обучение,
корекционното възпитание и корекционното развитие. От тази гледна точка се разглеждат и основните
нормативни документи, свързани с интегрираното обучение – Наредба №1/23.01.2009 г. (доп. 04.08.2016
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г.) за обучението на деца и ученици със СОП и/или с хронични заболявания; Закон за предучилищното и
училищно образование (2015 г.); Правилник за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП от 19.09.2006 г., както и основните
дейности на ресурсния център за подпомагане на интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици
със СОП. Предлагат се конкретни насоки за изработване на индивидуални образователни програми по
учебни предмети за ученици, които не покриват ДОИ. Възможни са коментари и обсъждания по
конкретни казусиот практиката.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Градивна или деструктивна детска агресия
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от детски градини, начални учители и специални педагози
Анотация: Семинарът разглежда проблеми, свързани с детската агресия – нежелана от никого
деструктивна агресия. Акцентира се върху причините за детската агресия, поведението на агресивното
дете в различните възрастови категории. Предлагат се модели на учителско поведение при
взаимодействие с агресивни деца и препоръки за провеждане на консултации с родители на проблемни
деца, деца със СОП, с ХАДВ и деца с поведенчески дефицити.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Техники за справяне с проблемно поведение на деца със специалниобразователни потребности
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители и начални учители, психолози и логопеди
Анотация: Целта на курса е да се повиши компетенциите на работещите с деца със специални
образователни потребности в детски градини и училища за педагогическо и психологическо
въздействие. Участниците се запознават с типовете деца със СОП, с причините за детската нервност и
упорство, състоянията на афект, несигурна емоционална привързаност като дефицит.Дава се възможност
курсистите да участват в дискусии и да изказват лични становища и изразяватмнения.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители, начални учители, логопеди, психолози и специални педагози.
Анотация: Курсистите се запознават със спецификата на синдром ХАДВ, с особеностите на поведение
на хиперактивното дете. Предлагат се техники за въздействие при работа с хиперактивно дете –
индивидуално или в група. Специално внимание се отделя на триадата родител – учител – дете за
качествено въздействие и модулиране на проблемното поведение.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
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Техники за справяне със стреса
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за специалисти, работещи с деца (детски градини, училища, ресурсни центрове, дневни
центрове, специални училища и др.)
Анотация: Курсът включва теоретичен и практически модул. Участниците се запознават със
съдържанието на понятието „стрес”, с психични реакции при стрес, с видовете стрес – физиологичен и
психичен стрес, с Бърнаут състояния. В практическата част се предлагат стратегии за справяне със
стреса, с методиката Брейнджим при деца и възрастни.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Интегрирано образование на децата със специални образователни потребности в предучилищна
възраст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители и специалисти в сферата на предучилищното образование
Анотация: Целта на курса е да се запознаят учителите с различните категории деца със специални
образователни потребности. Разглеждат се основните етиологични фактори и типовете дизонтогения.
Представят се особеностите във физическото и психическото развитие на децата с различни нарушения в
развитието и методически похвати за корекционна работа с тях.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Психологически и социални аспекти при взаимодействието с деца със специални образователни
потребности
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски и начални учители
Анотация: Целта на тематичния курс е да бъдат предоставени насоки и специфични акценти, отнасящи
се до пълноценно социално включване на децата със специални потребности в детското общество.
Предлагат се подходи за оценка на персоналния и на социалния статус на децата. Специално внимание
се обръща на състоянията на фрустрация. Анализират се типовете фрустрационни реакции. Представят
се проективни методи за изследване на личността и подходиза идентификация, оценка и интервенции при
тенденции и психологически механизми, свързани със състояния на задръжка, регрес и кризи в детското
личностно развитие.
Ръководител на курса: доц. д-р Пламен Петков
Специфични нарушения на способността на учене – диагностика и корекционниподходи
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски и начални учители
Анотация: Тематичният курс представя критерии за дефиниране и диагностициране на специфични
нарушения на способността за учене. Разглежда се етиологията на специфичните нарушения на
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академичните умения – четене, писане и смятане. Анализират се неврофизиологичните механизми при
протичането на тези процеси Представят се различни класификации на нарушенията на четенето и
писането, както и критерии за тяхното диагностициране. Предлагат се конкретни задачи, упражнения и
материали, приложими в корекционните програми.
Ръководител на курса: доц. д-р Пламен Петков
Курс за подготовка на писмена разработка за придобиване на II ПКС поСпециална педагогика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически кадри, кандидати за придобиване на ІІ професионалноквалификационна степен в областта на Специалната педагогика
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите с изискванията за разработване на писмената
разработка по проблемите на корекционното образование и възпитание на децата и учениците със
специални образователни потребности; с нейната структура; с организацията на педагогическия
експеримент.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Подготвителен курс за подготовка на писмена разработка за придобиване на I ПКС по Специална
педагогика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически кадри, които желаят да си повишат квалификационнатастепен.
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите с изискванията за разработване на писмената
разработка по проблемите на корекционното образование и възпитание на децата и учениците със
специални образователни потребности; с нейната структура; с организацията на педагогическия
експеримент.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Николова
Деца с нарушения на вниманието – основни акценти и подходи на въздействие
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Място на провеждане: по договаряне
Време на провеждане: по договаряне
Предназначение: за детски, начални и прогимназиални учители
Анотация: Тематичният курс представя информация за дефиниране и диагностициране на два различни
вида нарушения на вниманието – (1) синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и (2)
забавена скорост на когнитивните процеси. Посочват се основните характеристики и специфики на
нарушенията, както и влиянието им върху различните аспекти на личностното развитие и
самоактуализация.. Представя се рейтингова скала за идентифицирането и даигностиката на тези
нарушения. Разглеждат се основни акценти и подходи при работата с деца с дефицит на вниманието.
Ръководител на курса: доц. д-р Пламен Петков
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Дислексия
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Място на провеждане: по договаряне
Време на провеждане: по договаряне
Предназначение: за начални учители
Анотация: Представя се класификация на различни видове и форми на нарушения на четенето.Също
така нарушенията на четенето се разглеждат в контекста на специфичните и неспецифичните нарушения
на способността за учене. Анализират се механизмите и особеностите на функциите, от които зависи
развитието на академичните умения и различните дефицити в тяхното развитие. Посочват се
диагностични маркери за идентифициране и диференциране на тези дефицити, както и методи за
изследване на академичните умения. Предлагат се насоки и подходи за въздействие с цел редуциране и
преодоляване на нарушения вчетенето и академичните умения като цяло.
Ръководител на курса: доц. д-р Пламен Петков
Оценка на фрустрационни реакции при работа с деца със специални образователнипотребности
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Място на провеждане: по договаряне
Време на провеждане: по договаряне
Предназначение: за детски, начални и прогимназиални учители
Анотация: Основен акцент се поставя върху поведенческите реакции на деца със специални
образователни потребности и влиянието на състояния на фрустрация върху тяхното развитие.
Разглеждат се различните ситуации, в които попадат децата и особено внимание се обръща върху
критичните ситуации. Прави се оценка на нагласите и потребностите на децата. Разглеждат се фазите и
механизмите, на базата на които протичат интеракциите между специалисти и потребители (обучавани).
Описват се подробно различните видове фрустрационни реакции и последствията от тях. Обръща се
внимание на фасилитирането на средата и подходите на специалистите в отговор на трудностите, които
децата със СОП имат или би могло да имат в учебната среда.
Ръководител на курса: доц. д-р Пламен Петков
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Атестирането на педагогическите специалисти – същност, процес, дейност
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за детски учители и други педагогически специалисти в областта на
предучилищното възпитание и образование
Анотация: В основната насоченост на курса е поставен процеса на атестиране – същност, дейности,
период на провеждане, изисквания и изключения, измервани области на компетентност. Отделя се
внимание на взаимовръзката между компетентностите, определящи професионалния профил на
педагогическия специалист, измерваните области на компетентности критериите по тях при атестиране
на педагогическия специалист. По време на обучението се коментират и начините на планиране,
организиране, координиране, управление и контрол на дейностите, свързани с повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти съобразно нормативните изисквания.
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Формиране на езикова култура при децата в предучилищна възраст
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Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за детски учители и други педагогически специалисти в областта на
предучилищното възпитание и образование
Анотация: Разглеждат се игрови похвати за формиране на рецептивните и репродуктивните умения на
децата (да разбират това, което чуват, и да го преразказват). Предлагат се подходи за усложняване на
езиковите задачи в игрите според възрастта и възможностите на децата, за да съставят сами кратки
текстове (да описват играчки и предмети; да разказват случки и др.).
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Педагогическото взаимодействие в разновъзрастови групи
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за детски учители и други педагогически специалисти в областта на предучилищното
възпитание и образование
Анотация: Анализират се психолого-педагогическите особености на смесената група. Предлага се
оптимизиране на възпитателния процес по български език в основните и в допълнителните форми на
педагогическо взаимодействие в разновъзрастовата група чрез:
съобразяване на игрите със спецификата на възрастовите подгрупи, отчитане на познавателнияопит и
индивидуалните възможности на всяко дете в тях.
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищнавъзраст (подходящ за
V ПКС)
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за придобиване на V ПКС от директори, детски учители и други педагогически
специалисти от сферата на предучилищното възпитание. Анотация: Обсъждат се варианти за
формиране, моделиране, систематизиране и реализиране на позитивни условия за оптимална интеграция
на децата към спецификата на образователното съдържание и дейностите в детската градина. Предлага
се методическа рамка за описание на собствен практически педагогически опит, съобразен със
съвременните изисквания на нормативните документи и изисквания.
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Ефективност на педагогическото взаимодействие сдецата от предучилищна възраст (подходящ за
ІV ПКС)
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за придобиване на ІV ПКС от директори, детски учители и други педагогически
специалисти от сферата на предучилищното възпитание.
Анотация: Курът поставя акцент върху интерактивните методи на възпитание и познавателно
взаимодействие. На дискусия се поставят прилагането на играта като метод и средство и приложението
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ситуационни методи – метод на конкретната ситуация, казус, симулация, игра, ролева игра, дискусионни
методи – анкета, беседа, мозъчна атака, дискусия, обсъждане, дебати,опитни (емпирични) методи –
метод на проектите за придобиване на компетентности от децата.
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Портфолиото – инструмент за оценка и самооценка на педагогическияспециалист
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за детски учители и други педагогически специалисти в областта на
предучилищното възпитание и образование
Анотация: Представя се технология за изработване на директорското и учителското портфолио,
съобразно процесуално-дейностната и мениджърска работа на директора и организационнофункционалната и педагогическа дейност на детския учител. Демонстрират се различни възможности, с
които портфолиото придобива уникален и автентичен професионален облик, съобразно индивидуалния
стил на директора/учителя, личностната му философия имотивираността му за изработване на
портфолиото.
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Портфолиото на деца от предучилищна възраст
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по места и по договаряне
Предназначение: за детски учители и други педагогически специалисти в областта на
предучилищното възпитание и образование
Анотация: Представя се значението на детското портфолио и се коментират неговите функции:
съдържателна, мотивираща, рефлексивна, проследяваща детското развитие.
Разглежда се технологията на подготовката и създаването му и се презентира примерната
муструктура.
Ръководител на курса: преп. д-р Иванка Павлова
Електронни ресурси в помощ на детския учител по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители
Анотация: Курсът е предназначен за учители по предучилищна педагогика, които ще
използватмултимедийни иновации в работата си. Курсът дава знания, умения и методически насоки
засъздаване на мултимедийно помагало в среда Microsoft PowerPoint. Учителите овладяватумения за
използване на основните инструменти на софтуера, работят с готови продукти,придобиват умения за
нов подход при разработването на ситуация. Разработват се примернидидактически материали.
Запознаване са авторско помагало по музика ‘’Къщата на музиката“.
Ръководител на курса: д-р Владимир Лечев
Приложение на иновационните образователни технологии в детската градина
Организационна
форма: тематиченкурс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
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Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители
Анотация: В курса се представя спецификата на иновационните образователни технологии и тяхната
ефективност и особеностите в приложението им при възпитанието и обучението на децата от
предучилищна възраст. Участниците получат квалификационни кредити съобразно Чл. 49. (1) във
връзка с атестацията им Чл. 49. (5).
Ръководител на курса: преп. д-р Ирина Стоянова
Ритмическо възпитание за педагози
Организационна форма: тематичен и практически курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: началото на месец септември/последователни съботи
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители и учители в детската градина; за учители по Музикав
детската градина, начален и прогимназиален етап,
Анотация: В курса се разглежда мястото и ролята на ритъма и движението като фактор за разбирането,
от една страна на музикално-изразните средства и жанровостта в музиката, а от друга – за осъзнаване на
процесите и явленията в света изобщо. Игрите и упражненията дават възможност на децата да
възприемат света като неделимост и да търсят връзки и зависимости
между елементите му, а на учителите да направят работата по всеки учебен предмет поефективна и
цялостна.
Ръководител на курса: доц. д-р Люба Златкова
Интегриране на децата със специални образователни потребности.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители и специалисти в сферата на предучилищното образование
Анотация: Целта на курса е да се запознаят учителите с различните категории деца със специални
образователни потребности. Разглеждат се основните фактори за тяхната социализация и реализацията
на интегративни технологии.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Агресията на децата от предучилищна възраст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори, учители и специалисти в сферата на предучилищнотообразование
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се задълбочат
техните познания за агресията, причините за нейното възникване и стратегиите за преодоляването й.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Дигиталният свят в детската градина и началното училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални и детски учители
39 | P a g e
Краткосрочни курсове за учебната 2021/2022 г. – Център за продължаващо образование – Шумен, 2021 г.

Анотация: Курсистите ще участват в демонстрация на уроци и педагогически ситуации с различни
дигитални устройства, които разнообразяват дидактическите средства. Ще работят с нови софтуерни
инструменти, ще получат методически насоки, ще разработват дидактически материали с предложените
средства - роботизирани пчеличка (Bee-Bot и Constructa-Bot); дигитални инструменти (цифров
микроскоп, документ-камера, мобилни устройства в класната стая, интерактивна бяла дъска);
инструменти за самостоятелно учене; добавена реалност и др.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Наталия Павлова
Учене чрез игра
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители и специалисти в сферата на предучилищното образование
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите с функциите на играта в процеса на обучение; с
различните видове игри и тяхното място в обучението. На курса се представя модел на учене чрез игра
по образователното направление "Околен свят". Курсистите имат възможност да наблюдават
педагогическа ситуация в базова детска градина.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежана Въчева
Иновации в организацията, съдържанието и управлението на предучилищното
образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Предназначение: за директори на детски градини, за детски учители
Анотация: Целта на курса е да се усъвършенстват и разширят компетенциите на участниците
заиновациите в предучилищното образование у нас, въведени с новия образователен закон и редица
нормативни документи. Курсистите ще имат възможност да се запознаят с иновационните подходи за
организирането на развиваща среда в ОДЗ "Делфинче", гр. Варна.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата отпредучилищнавъзраст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионалноквалификационна степен
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със
съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на
педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните
проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Педагогически технологии в работата с деца от предучилищна възраст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
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Предназначение: за детски учители
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите със съвременните и традиционните педагогически
технологии; да формира умения у тях да ги прилагат в своята практика и повиши професионалните им
компетенции.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Подготовка и готовност на децата за училище
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори, учители и специалисти в сферата на предучилищното възпитание, които
желаят да повишат професионалната си квалификация. Подходящ за кандидати за придобиване на V
професионално-квалификационна степен.
Анотация: Целта на курса е да се запознаят курсистите с общата, психологическа и специална
подготовка и готовност на децата за училище. Предмет на обсъждане са въпросите, свързани със
задължителната предучилищна подготовка
и с програмата за подготвителната група / клас, приемствеността между детската градина иучилище.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Обучението по ритмика и танци в ДГ – методика и практика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители
Анотация: Курсът включва теоретична и практическа част. В теоретическата част
се
разглеждат основните понятия и терминологията от дисциплината.
Практическите занимания имат за цел да се разучат и усъвършенстват популярните български хора и
ръченици от различните етнографски области на България. Разучават се танци в различни тактове,
съвременни танцови движения и най-характерните латино-танци.
Ръководители на курса: проф. д-р Стефан Базелков и гл. ас. д-р Теодора Игнатова
Помощник-възпитателят в детската градина
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за помощник-възпитатели в предучилищните заведения
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите с функциите на помощник-възпитателя в детската
градина; с особеностите на възпитанието на децата от предучилищна възраст; с организацията на
педагогическия процес в предучилищните възпитателни заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Екологичното образование в детската градина
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1Време
на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за директори, учители и специалисти в сферата на предучилищнотообразование, които
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желаят да повишат професионалната си квалификация
Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите с основите на съвременното екологично образование
и да даде практически указания за създаването на развиваща среда в детската градина и за обогатяване
на неговото съдържание. Участниците в курса се запознават и с педагогически технологии, които могат
да се използват в работата с децата, като се акцентира на метода на проектите, проблемното обучение и
съвременните информационни технологии.
Ръководител на курса: проф. д-р Снежанка Въчева
Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители; за цели педагогически колегии
Анотация: Участниците ще се запознаят с подвижни, дидактически и ролеви игри и ще
коментират техните възможностите за социалното и познавателното развитие на децата. Ще се дискутира
мястото на игрите в отделните режимни моменти на детската градина.
Ръководителна курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители; за цели педагогически колегии
Анотация: В отговор на необходимостта от провеждане на интерактивно обучение, ориентирано към
развитие на личностните и социални умения на децата, курсът предлага технология за създаване на
интерактивни модели, съобразени с ДОИ за предучилищна подготовка. Учителите ще имат възможност
да развиват умения за конструиране на свои интерактивни модели.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Подпомагане на развитието на детето в детската градина
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне /гр. Шумен, по места/
Предназначение: за помощник-възпитатели и друг непедагогически персонал от детскитеградини
Анотация: Курсът запознава участниците с основни потребности на физиологичното и психо- социално
развитие на децата в предучилищна възраст и отговорностите на непедагогическия персонал, който има
отношение към тяхното удовлетворяване в детската градина. Дискутиратсе правилата за организиране на
дневния режим и цялостната възпитателно-образователната дейност в контекста на правата на децата.
Обсъждат се проблеми на взаимодействието между педагогическия и непедагогическия персонал, както
и между непедагогическия персонал и родителите.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Проблеми на предучилищното обучение и възпитание на децата в смесени повъзраст групи
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
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Предназначение: за цели педагогически колегии
Анотация: Съдържанието на семинара е насочено към различни аспекти от работата на учителите в
смесени групи, съобразно социокултурните характеристики на средата. Участниците ще бъдат
подпомогнати да формулират същностни проблеми на обучението в смесени групи и да търсят
позитивни решения. По желание на учителите обучението може да продължи в работни екипи за
разработване на модели за работа със смесени групи.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Развитие на креативността и творческото мислене в детската градина
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители и педагогически колегии от детски градини, които предлагат
иновативни подходи и методи за работа
Анотация: Курсът има за цел да запознае учителите с особеностите на детските възприятия и отношение
към света, както и с педагогическите възможности за съхраняване и развитие на природната
любознателност на децата. Можем ли да помогнем на децата да говорят и слушат с внимание; да
споделят какво мислят; дасе учат на добра преценка; да обясняват своето поведение и поведението на
другите; да не се притесняват да задават въпросите, на които търсят отговори? Как да интегрираме
игрови подходи, методи и изразни средства, за да развиваме интегрирано познавателните, емоционални
и социални умения на децата. Участниците в курса ще имат възможност да се запознаят с методика на
обучение, предлагана врамките на учебна програма „Философия за деца“, предназначена за детската
градина.
Ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Интеркултурно образование и работа в мултиетническа среда
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане : по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители; за цели педагогически колегии
Анотация: Съдържанието на курса е ориентирано към спецификата на педагогическата дейност в
мултиетническа среда. Анализират се причините за познавателното и социално изоставане на деца от
маргинализирани общности и се разкриват основните фактори за успех в работата на детската градина с
тях. Участниците ще развият своята чувствителност към проблематиката на интеркултурното
образование и ще се запознаят с образователни модели за развитие на уменията на децата за
междукултурно разбирателство.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Превенция на агресивното поведение и работа с деца с агресивно поведение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители; за цели педагогически колегии
Анотация: Съдържанието на курса се основава на работата на съвременни изследователи в сферата на
превенцията и интервенцията на агресивното поведение. Обучението е насочено към развитие на
компетентността на детските учители да разпознават агресивното поведение надецата, да анализират
източниците на агресивност, да се справят в ситуации на агресивно поведение. Предлага се голямо
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разнообразие от практически подходи, методи, техники и материали за индивидуална и групова работа с
деца с агресивно поведение, както и за работа с техните семейства. Резултатите от обучението ще
послужат за реализиране на дейности и модели на професионално-педагогическо поведение, насочени
към превенция на агресивността в детската градина.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Как да общуваме с децата Организационна
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически колегии, детски учители, помощник – възпитатели Анотация:
Тренингът е насочен към развиване на уменията на учителите да общуват позитивнос децата.
Участниците в обучението се запознават с основни стилове на поведение и идеи за ненасилствена
комуникация. Имат възможност да рефлектират върху начините, по които упражняват своя учителски
авторитет. Изследват препятствията пред общуването с децата в практически ситуации. Резултатите от
обучението предполагат повишаване на личностнатасамокритичност и нарастване на професионално –
педагогическата отговорност впроцеса на общуване с децата.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Родителите и детската градина – между взаимните очаквания исподеленатаотговорност
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии; за съвместни семинари на учители и родители; детски
учители, учители - наставници, възпитатели и други педагогически специалисти, работещи с деца в
предучилищна възраст.
Анотация: Курсът подлага на анализ проблемите на взаимодействие между детската градина и
семейството по посока на промените, от които се нуждаят детските заведения, за да се повишат
стандартите за отглеждане, образование и възпитание на децата. По какъв начин родителите стават
агенти на промяната и как местната политика на детската градина може да съдейства за удовлетворяване
на техните интереси? Кои са трудните разговори между учители и родители и могат ли те да се
превърнат в конструктивен диалог? Участниците в курса ще се запознаят с основни принципи и модел
за изграждане на общност отравнопоставени партньори: деца, родители и учители. Ще развиват умения
за отстояване насвоите интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане.
Ръководители на курса: гл.ас. д-р Илиян Ризов
Работа с родители и развиване на възпитателния потенциал на семейството
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители
Анотация: Предмет на съдържанието на курса са проблемите във взаимодействиетосемейство
– детска градина. Идентифицират се типични затруднения при работата с родителите и се предлагат
подходи за тяхното преодоляване. Участниците ще развият своите професионално- педагогически
умения за диагностициране на възпитателния потенциал на семейството и ще се запознаят със семейноориентирани модели на работа в детската градина.

Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
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Детето в мрежата от възпитателни предразсъдъци
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за съвместни семинари на учители и родители, за цели педагогически колегии,за
начинаещи учители, учители - наставници, възпитатели и други педагогически специалисти, работещи с
деца в училищна и предучилищна възраст.
Анотация: Анализират се митове и предразсъдъци, свързани с детството и възпитанието на децата,
които участват във формирането на широко разпространени професионални и непрофесионални
педагогически представи за добро възпитание. Участниците ще изследват как традиционни
възпитателни нагласи влияят върху съвременните модели на семейно възпитание и как те се отразяват в
обучението и образователната система. Ще бъдат представени алтернативни гледни точки, теории и
реализации, които предлагат разрешения натрадиционни педагогически проблеми.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Детска градина, ориентирана към правата на детето
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за цели педагогически колегии. Курсът е подходящ за иновативнидетскиградини.
Анотация: От позицията на международни правни документи и стандарти за качествена грижа в ранна
детска възраст се анализират актуални проблеми, пред които са изправени педагогическите колегии в
детските градини. Анализират се основни компоненти от дейността (режим, хранене, обучение, игри) на
детските градини във връзка с основни потребности и права на децата. Участниците в курса ще получат
информация за модели на работа, свързани с по-добрата вътрешно-организационна и педагогическа
защита на децата. Ще имат възможност да планират важни приоритети в развитието на детското
заведение, съобразно правата на детето.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Детският учителят като изследовател
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за кандидати за I и II ПКС
Анотация: Участниците ще се запознаят с изискванията за разработване на дипломни работи за I и II
ПКС, както и с методиката на диагностичното и експериментално изследване. Предоставя се
изследователски инструментариум в зависимост от конкретните изследователски цели на участниците.
Ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области вБългария
Организационна форма: практикум
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: учители преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията. Анотация: На
практикума учителите ще се запознаят със специфичните особености както на поместените в
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програмите български народни песни, хора и танци, така и с други характерни зафолклорните области,
като ги разучат. Това ще им даде възможност да бъдат по-уверени в преподаването им, като изпълняват
песните и демонстрират танците при разучаването им с децата. Ще могат да ги използват в пряката си
работа не само в ситуациите, но и при подготовка на фолклорни празници и тържества.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Изучаване на български народни танци – регионални особености иразнообразие
Организационна форма: практикум
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията.
Анотация: На практикума учителите ще се запознаят със специфичните особености както на
поместените в програмите български народни хора и танци, така и с други характерни за фолклорните
области, като ги разучат. Това ще им даде възможност да бъдат по-уверени в преподаването им, като
демонстрират танците и ги разучават с децата. Ще могат да ги използват не само в ситуациите, но и при
подготовка на фолклорни празници и тържества.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Музикотерапия
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители преподаващи в детска градина
Анотация: На тематичния курс учителите ще се запознаят с историческите корени и обхвата на
музикотерапията, както и нейното приложение и мястото в основните музикални дейности.Ще се усвоят
разнообразни техники за изпълнение. Ще бъдат разучени български народни хора, които са възможна
терапия при различни заболявания. Усвоеното ще даде възможност надетските учители да бъдат поуверени в използването на музикотерапия при обучението на децата.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Интерактивни методи в обучението по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители по музика и детски учители
Анотация: В контекста на Новия закон за предучилищното и училищно образование, в основата на
който е играта, на курса учителите ще се запознаят с интерактивни методи на обучение по музика, както
и изразяване резултатите от това обучение - портфолиото. Това ще даде възможност на учителите да
осмислят мястото на играта в обучението на подрастващите,
както и да диагностицират резултатите от това обучение.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Атрактивни и игрови подходи в детската градина при обучението по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
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Предназначение: за учители по музика и детски учители
Анотация: Чрез този курс се цели учителите по музика, преподаващи в детски градини, както идетските
учители, да се запознаят със системата за музикално възпитание на известния композитор и музикален
педагог проф. Карл Орф. Тя е насочена към развитие на творческите способности на децата. На тези
лекции и ателиета учителите ще се запознаят с възможности за развитие на музикалния слух и
основните музикални способности на децата. Ще участват в основните музикални дейности –
изпълнение и възприемане на музика и особено детско музикално творчество, пречупени през призмата
на българската система за музикално възпитание. Ще се проследят и възможности при
взаимодействието на музика и други образователни направления, както и невербална комуникация, с
цел повишаване ефективносттана учебния процес.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Работата по български език и литература в смесена група – отговорност ипредизвикателство
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време напровеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители
Анотация: Представя се модел за работа по български език и литература в смесена група
(разновъзрастова и разноетническа). Експлицираните образователни практики са иновативни,
мотивиращи и реализуеми в реална педагогическа ситуация. Обект на коментар са система от задачи за
изучаване на всички ядра от образователното съдържание с оглед на състава на групата.
Ръководител на курса: доц. д-р Ганка Янкова
Забележка: Теми, подходящи за квалификация на детски учители и други педагогически специалисти в
областта на предучилищното образование, има и в раздели:
Теми за квалификация на учителски колективи; Специална педагогика; Информатика и информационни
технологии.
НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Профил на иновативния начален учител
Организационна форма: майсторски клас
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: Квалификационната форма дава възможност за представяне на педагогическите постижения
на началните учители, споделяне на положителен професионаленопит, обсъждане на актуални тенденции
и прилагане на иновативни технологии и практики
Ръководител: доц. д-р Виолета Кюркчийска
Обучението по български език и литература в I – IV клас в електронна среда от разстояние
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: В курса се представят възможностите за работа в електронна среда в дистанционен режим на
общуване за реализиране целите на обучението по български език и литература. Предлагат се
методически решения за работа с облачните инструменти на Googleи Microsoft
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Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска, гл. ас. д-р Ивелин Иванов
Обучението по български език и литература в I – IV клас в контекста на приобщаващото
образование
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и
литература в контекста на приобщаващото образование. Предлагат се методически решения за обща
подкрепа и се разглеждат възможностите за диференцирана работа в часоветепо български език и
литература с ученици, които имат различни възможности и потенциал.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
Формиране на ключови компетентности в обучението по български език и литература в I – IV в
клас чрез използване на информационни технологии
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: В курса се представя потенциалът на информационните и комуникационни технологии
(образователни софтуерни решения) за целите на обучението по български език и литература в контекста
на компетентностния подход. Илюстрират се технологични аспекти на приложение на ИКТ в часовете по
български език и литература.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
Упражненията в обучението по български език в I – IV клас
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академична часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: В курса се разглеждат видовете упражнения – основен похват за работа в часоветепо
български език в начален етап на основна образователна степен. Представя се технологията на
създаването им и възможностите за формиране на компетентностите в областта на българския език.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
Ученическите текстове в I – IV клас
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне /гр. Шумен, по места/
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебнотосъдържание
по български език в I – IV клас. Характеризират се всички жанрове, изучавани в I–IV и се проследяват
етапите на подготовка, писане и редактиране на всеки от тях.Теоретичните аспекти на проблема се
презентират с примерни разработки.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
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Реализация на професионалните умения на учителя в урока
Организационна форма: подготвителен
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне /през пролетната ваканция - април 2022, юни 2022 и юли 2022/
Място на провеждане: ДИКПО – Варна, Педагогически факултет на ШУ ”Епископ Константин
Преславски” – Шумен, Колеж – Добрич и по договаряне
Предназначение: за начални учители, кандидати за V ПКС
Анотация: Курсът предлага подготовка по изпитната програма за придобиване на V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска; доц. д-р Калина Алексиева
Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в началенетап на основна
образователна степен
Организационна форма: подготвителен
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне /през пролетната ваканция – април 2022, юни 2022 и юли 2022/
Място на провеждане: ДИКПО – Варна, Педагогически факултет на ШУ ”Епископ Константин
Преславски” – Шумен, Колеж – Добрич и по договаряне
Предназначение: за начални учители, кандидати за IV ПКС
Анотация: Курсът предлага подготовка по изпитната програма за придобиване на ІV ПКС
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска; доц. д-р Калина Алексиева
Интерактивни методи в обучението по музика
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за начални учители преподаващи всички учебни дисциплини,включително имузика
Анотация: В контекста на новите постановки за преподаване, в основата на който е играта, на курса
учителите ще се запознаят с интерактивни методи на обучение по музика, както и изразяване
резултатите от това обучение - портфолиото. Това ще даде възможност на началнитеучители да
осмислят мястото на играта в обучението на подрастващите, както и да диагностицират резултатите от
това обучение.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Музикотерапия
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за начални учители, преподаващи всички учебни дисциплини,включително имузика.
Анотация: На тематичния курс учителите ще се запознаят с историческите корени и обхвата на
музикотерапията, както и нейното приложение и мястото в основните музикални дейности. Ще се
усвоят разнообразни техники за изпълнение. Ще бъдат разучени български народни хора, които са
възможна терапия при различни заболявания. Усвоеното ще даде възможност наначалните учители да
бъдат по-уверени в използването на музикотерапия приобучението на децата.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
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Изучаване на български народни танци – регионални особености иразнообразие
Организационна форма: практикум
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за начални учители преподаващи всички учебни дисциплини, начинаещи
вхореографията.
Анотация: На практикума началните учители ще се запознаят със специфичните особености както на
поместените в програмите български народни хора и танци, така и с други характерни за фолклорните
области, като ги разучат. Това ще им даде възможност да бъдат по-уверени в преподаването им, като
демонстрират танците и ги разучават с учениците. Ще могат да ги използват в пряката си работа с
учениците не само в урочната, но и в извънурочна и извънкласна работа, а така също и при подготовка на
фолклорни празници и тържества.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области вБългария
Организационна форма: практикум
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за начални учители, преподаващи всички учебни дисциплини включително имузика,
начинаещи в хореографията.
Анотация: На практикума учителите ще се запознаят със специфичните особености както напоместените
в програмите български народни песни, хора и танци, така и с други характерни за фолклорните области,
като ги разучат. Това ще им даде възможност да бъдат по-уверенив преподаването им, като изпълняват
песните и демонстрират танците при разучаването им с учениците. Ще могат да ги използват не само в
урочната си работа, но и при подготовка нафолклорни празници и тържества.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Интерактивни и игрови модели за развитие на личностни и социални умения в начална
училищна възраст
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители и други специалисти в сферата на образованието
Анотация: Участниците в семинара ще се запознаят с интерактивни модели за развитие на личностни и
социални умения в началното училище (методическо ръководство за началния учител) и ще
усъвършенстват дидактико-психологическите си познания за конструиране на собствени образователни
модели (програми и технологии), основаващи се на принципите заинтерактивност и интегративност в
обучението. Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Идеи за работа по правата на детето в началното училище
Организационна форма: семинар
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители
Анотация: Разкриват се особеностите на работата по правата на детето в началното училище.Предлагат
се програми и дейности за първоначално ориентиране на децата в техните права. Участниците ще
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развиват умения за диагностициране на проблеми в социалното развитие на децата и ще акумулират
опит за усъвършенстване на възпитателната работа.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева – Ризова
Интеркултурно образование и работа в мултиетническа среда
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време за провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за педагогически колегии, учители от различни специалности и училищни степени,
педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от извънучилищните институции за работа
с деца, които работят с деца от различни етнически общности
Анотация: Курсът ориентира участниците в методологията на интеркултурното образование и предлага
образователни модели за развитие на уменията на учениците за междукултурно разбирателство.
Участниците ще се запознаят с „Програма за развитие на междукултурен опит на учениците от начална
училищна възраст - РаМО” (представена в методическо ръководство и пособие за самостоятелна работа
на ученика с автори: М. Минчева-Ризова и Ил. Ризов), ще развият своята чувствителност към
проблематиката на интеркултурното образование и ще усъвършенстват уменията си за конструиране на
обучение, ориентирано към личностните и социални умения на учениците.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов
Как да общуваме с учениците
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, педагогически колегии Анотация:
Тренингът е насочен към развитие на уменията на учителите да общуват позитивно с учениците.
Участниците в обучението се запознават с основни стилове на поведение и идеи заненасилствена
комуникация. Имат възможност да рефлектират върху начините, по които упражняват своя учителски
авторитет. Изследват препятствията пред общуването с учениците впрактически ситуации. Резултатите
от обучението предполагат завишаване на личностната самокритичност и нарастване на професионално
–педагогическата отговорност в процеса на общуване с децата.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Особености в развитието на децата от начална училищна възраст иусвояване наролята „ученик“
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: Курсът е подходящ за начални учители, както и за възпитатели и други педагогически
специалисти, работещи с деца в начална училищна възраст.
Анотация: Съдържането на курса актуализира познанията на участниците в обучението, отнасящи се до
задачите на психо-социалното развитие на 7-11 годишните деца и проблемитена тяхната адаптация в
училище. Каква е приобщаващата сила на училището? Как началният учител може да улесни детето в
усвояването на ролята „ученик“ и да подкрепи процеса на неговото личностно развитие? С какво
днешните 7-11 годишни деца (не) са по- различни от своите връстници преди десет илидвадесет години?
Защо всеки следващ випуск става все по-труден за работа? Това са част от въпросите, на които ще се
търсят отговори и ще се предлагат идеи за улесняване на адаптациятана най-малките ученици, за
превенция наотпадането им от училище и за развитие на техния потенциал.
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Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
Иновации в обучението по околен свят
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за начални учители
Анотация: В курса се представя и анализира новата
учебнипрограми). Предлагат се подходящи форми, методи и
обучението по околен свят с цел повишаване познавателния
природната и обществената среда.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежана Лазарова

Брой квалификационни кредити: 1

документация по околен свят (ДОС,
средства, които могат да се използват в
интерес на учениците при запознаване с

Организация и ефективност на учебния процес по физическо възпитание испорт в 1.- 4. клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне /гр. Шумен, по места/
Предназначение: за начални учители
Анотация: Курсът разглежда организацията и управлението по предмета „Физическо възпитание и
спорт” и прави анализ на десет годишния период от въвеждането на ДОИ и стандарти. Курсът осигурява
подготовка за V ПКС.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Надежда Йорданова
Методически аспекти на обучението по спортни игри в началния етап на основна
образователна степен – баскетбол и футбол
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители
Анотация: Курсът се състои от две части – теоретична и практическа. В първата част се прави анализ на
спортно-подготовителните и спортните игри баскетбол и футбол. Доказано е, че тези спортни игри са
най-популярните сред учениците. Разглеждат се основните принципи и методи на обучение в началния
етап на основна образователна степен.
Практически се отработва методическата последователност при обучението в елементите на спортните
игри, както и индивидуални тактически действия и отборни взаимодействия.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
Обучението по ритмика и танци в училище – методика и практика
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по физическо възпитание, учители в началния етап на основна
образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо
възпитание и спорт
Анотация: Курсът включва теоретична и практическа част. В теоретическата част се разглежда
допълнителното ядро „танци” в СОУ и необходимите стандарти, които трябва да се постигнат.
Разглеждат се основните понятия и терминологията от дисциплината.
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Практическите занимания имат за цел да се разучат и усъвършенстват популярните български хора и
ръченици от различните етнографски области на България. Разучават се танци в различни тактове: 2/4,
5/8, 7/8, 7/16, 9/8, 11/16, 13/16 и смесени тактови размери. Разучават се и съвременни танцови движения
и най-характерните латино-танци.
Ръководители на курса: проф. д-р Стефан Базелков, гл. ас. д-р Теодора Игнатова
Методически аспекти на обучението по баскетбол в началния етап на основна образователна
степен.
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета “Физическо възпитание и спорт”
Анотация: Курсът се състои от две части – теоретична и практическа. В първата част се прави анализ на
спортно-подготвителните игри за баскетбол. Разглеждат се съдържание, характернитеособености и
тенденциите в развитието на спортната игра баскетбол. Доказано е че баскетболната игра е една от
най-популярните игри сред учениците. Разглеждат се основните принципни положения и
методически особености на обучение в началния етап наоснован образователна степен.
Практически се отработва методическата последователност при обучението в елементите на играта,
както и индивидуални тактически действия и отборни взаимодействия. Учителите се запознават
практически със иновативен модел за интензифициране на обучението по баскетболна учениците от
началния етап на основна образователна степен.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
Методически аспекти на обучението по футбол в началния етап на основнаобразователна степен.
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета “Физическо възпитание испорт”
Анотация: Курсът се състои от две части – теоретична и практическа. В първата част се прави анализ на
спортно-подготвителните игри за футбол. Разглеждат се съдържание, характерните особености и
тенденциите в развитието на футболната игра. „Цар футбол“ безспорно е най- любимата игра на
учениците от всички степени и етапи.
Разглеждат се основните принципни положения и методически особености на обучение в началния етап
на основан образователна степен. Разработват се казуси за стимулиране на двигателната активност на
учениците при разучаването на основните двигателни действия отфутболната игра.
Практически се отработва методическата последователност при обучението в елементите на играта,
както и индивидуални тактически действия, груповите и отборни взаимодействия. Учителите се
запознават практически с интегриран за обучение по спортни игри и иновативен модел за
интензифицирано на обучение по футбол на учениците от началнияетапна основна образователна степен.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
Образователни практики за работа върху грешките в писмените текстове на учениците от
начален образователен етап
Организационна форма: въвеждащ курс
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
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Предназначение: за учители в начален образователен етап
Анотация: Безспорна е детерминираността на темата на курса от тревожните факти, свързани с/със
не/знаенето на българския език. Коментират се причините за допусканите със засилена фреквентност
грешки в писмените текстове на учениците, предлага се типология на езиковите грешки (включително и
текстовите) и се обосновават образователни практики за повишаване наезиковата подготовка на децата
(методически решения за предпазване от грешки и варианти за редактиране на грешки). Целта на курса е
повишаване на компетентността на учителите при работа с дефицитите на учениците при „практикуване“
набългарски език.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
Тестовете и компетентностното родноезиково обучение в началенобразователенетап
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в начален образователен
етап
Анотация: Курсът има теоретическа и практическа насоченост. В теоретичен план се представят
характеристики на тестовете като диагностичен инструмент за измерване и оценяване на
компетентностите на учениците по български език и литература. В практическиплан се предвижда работа
върху етапи и модели за изготвяне на тестове и тестови спецификации; съдържание и структура на
тестове по български език и литература; варианти за интерпретиране на резултати от тестови проверки в
контекста на компетентностното родноезиково обучение в начален образователен етап.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
Ритмическо възпитание за педагози
Организационна форма: тематичен и практически курс
Продължителност: 32 часа
Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: началото на месец септември/последователни съботи
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители и учители в детската градина; за учители по Музика в детската
градина, начален и прогимназиален етап.
Анотация: В курса се разглежда мястото и ролята на ритъма и движението като фактор за разбирането,
от една страна на музикално-изразните средства и жанровостта в музиката, а от друга – за осъзнаване на
процесите и явленията в света изобщо. Игрите и упражненията дават възможност на децата да възприемат
света като неделимост и да търсят връзки и зависимостимежду елементите му, а на учителите да направят
работата по всеки учебен предмет по- ефективна и цялостна.
Ръководител на курса: доц. д-р Люба Златкова
Интерактивни технологии в обучението по музика в 1.-4. клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители, преподаващи Технологии и предприемачество
Анотация: Съдържанието на квалификационната форма е насочено към подпомагане на учителите за
въвеждане на учебното съдържание в училищната практика. Познаване и прилагане на интерактивни
методи и форми на обучение. Изготвяне на примерни модели засамостоятелно мултитимедийно помагало
в среда Microsoft PowerPoint. Запознаване са авторско помагало по музика ‘’Къщата на музиката’’.
Ръководител на курса: д-р Владимир Лечев
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Извънкласни и извънучилищни дейности за работа с инструмента устна хармоника.
Организационна форма: практикум
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: заначални учители, преподаващи всички учебни дисциплини,включително и музика
Анотация: форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите постижения с
инструмент и възможност за интегриране в часовете по музика. Възможности за звукоизвличане с
инструмента.
Ръководител на курса: д-р Владимир Лечев
Предприемачеството като иновация в технологичното обучение в І – ІV клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, преподаващи Технологии и предприемачество в началния етап
наосновната образователна степен.
Анотация: Квалификационният курс е насочен към обогатяване на педагогическата компетентност на
учителите съобразно актуалните тенденции, заложени в учебните програми по Технологии и
предприемачество в І – ІV клас.
В тематичните направления на курса се предвижда:
 изясняване на съдържателните аспекти на „предприемаческата култура”;
 форми, методи и подходи за провокиране на инициативност и предприемчивост у
учениците.Очаквани резултати от квалификацията на учителите:
 да познават и боравят с точен понятиен апарат, свързан със специфичната терминология
вактуалните учебни програми;
 да се запознаят със същността на проектното обучение и възможностите за реализацията му
вучебния процес;
 да обогатят познанията си за интерактивните методи на преподаване и да ги съчетават
поподходящ начин с традиционните;
 да предлагат методически решения в контекста на предприемаческата култура.
Ръководител на курса: проф. д-р Йорданка Пейчева
Медийната грамотност в реалната и виртуална класна стая
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от системата на основното и средно училищно образование.
Анотация: Курсът представя образователният потенциал на медийната грамотност, актуална в
динамичната медийна среда на 21-ти век. В курсът са включени са методики за преподаване на медийна
грамотност в различни образователни степени.
В теоретически и практически план се предлагат насоки за учителите за формиране на медийната
грамотност у учениците, концептуализирани за обучение в реална и виртуална среда
Ръководител на курса: доц. д-р Лилия Лозанова
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Ключови компетентности и обучение по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка в областта на компетентностния
подход. Коментират се и се анализират различни технологии, методи и конкретни форми на работа
според интерпретирането на учебното съдържание в учебните комплекти по музика, според
особеностите на извънучилищни занимания с музика. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и
компетентности, свързани както с учебния процес, така и с извънурочни дейности.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
Интерактивност в обучението по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът разглежда теоретични и практически аспекти на интерактивността в обучението по
музика. Предлагат се и се анализират различни технологии, методи и конкретни форми на работа,
основаващи се на принципите на интерактивност, както за урочната, така и за извънкласната работа на
музикалния педагог.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
Дигитална компетентност на учителя по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка в областта на дигиталните технологии
в музиката. Разглеждат се варианти на специфично използване на специализиран софтуер (Sibelius,
Musescore, Windows Movie Maker и др.), приложения и онлайн платформи от учителя по музика.
Коментират се конкретни форми на работа според интерпретирането научебното съдържание в учебните
комплекти по музика. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и компетентности за изготвяне на
съвременни интерактивни материали със звук, картина, видео, както за учебния процес, така и за
извънкласни форми на работа.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
Интерпретиране на учебно съдържание по музика за начален етап наобразование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на образование, за учители по музика в СУ
Анотация: Курсът разглежда теоретични и практически аспекти на съвременно обучение по музика в
началното училище. Коментират се изисквания в учебните програми и учебно съдържание по музика.
Анализират се възможности за интерпретацията им според учебните комплекти по музика за началното
училище. Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
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Приложение на мобилни и онлайн софтуерни продукти за обработка на аудио
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Музикалната информация в съвременния свят. Мобилни и онлайн продукти и музикално
обучение; практическа работа за използване на някои програмни продукти в обучението по музика.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Русков
Саунд дизайн и използването му в обучението по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка в областта на съвременни дигитални
технологии в музиката. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и компетентности за основите
на саунд дизайна – дейност, в основата на която е звукът. Разглеждат се възможности и решения за
използването му в музикално-образователната практика. Коментират се конкретни форми на работа
според интерпретирането на учебно съдържание.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Русков
Популярна музика и култура
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование, за учители от други
направления
Анотация: Популярната музика и култура в световната музикална история и съвременност. Фолклор и
популярна музика. Актуални концепции и послания. Значение и място в музикално- образователния
процес, в цялостното развитие и формиране на личността на ученика.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Русков
Изграждане на ценостни ориентации у учениците чрез обучението по религия
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити:1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация, по философия, начални учители, кандидати за
повишаване на професионално-квалификационна степен
Анотация: Възпитанието е същностна, иманентна характеристика на човека. Семейството е първата
възпитателна среда за детето. Възпитателният процес продължава в училището и обществото. Много
трудно е да се посочат всички възпитателно-образователни фактори и да се определи тяхното значение
за духовността на човека. За формирането на личността значение има интелектуалното и нравственото
възпитание. Не може да не се отдели нужното внимание и на религиозното възпитание. Като компонент
на културата на обществото, то е естествен генеративен фактор за духовността на човека, изразена не
само в ценностната му система, но и в поведенческите му отношения. Самият процес на обучение е
предпоставка за изграждане у учениците на ценностни компетенции. Те дават възможност за
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самоидентифицирането на ученика като личност. Чрез ценностните ориентации се постига изграждане
на социални компетентности и възможността на личността за правилна ориентация в конкретни
социални ситуации. Религиозното възпитание винаги е неизменно свързано с формирането на
нравствеността у подрастващите. По принцип оформянето на ценностните компетенции зависи от
целият процес на училищното обучение. Но обучението по предмета Религия поставя силен акцент
върху духовните примери и очертава нравствените парадигми във взаимоотношенията родител-ученикучител. Целта на предложеният курс е да представи основните моменти на обучението по Религия като
се постави акцент върху изграждането на аксиологични ориентации у учениците за нравствено
поведение в социума.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Галя Йорданова
Приложни аспекти на обучението по религия в началното образование
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен
Анотация: В курса се представят възможностите за практическо приложение на знанията и уменията
придобити в обучението по религия в начална степен. Предлага се алгоритъм запровеждане на различни
тренинги в часовете по религия при ученици от І-ІV клас.
Основна цел на курса е повишаване на равнището на професионална компетентност педагогическата и
методическата подготовка за работа в часовете по религия, създаване на мотивация за самоактуализация
на учителите в началното образование.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Галя Йорданова
Забележка: Теми, подходящи за квалификация на начални учители и други педагогически специалисти
в областта на началното образование, има и в раздели: Теми за квалификация на учителски колективи;
Специална педагогика; Информатика и информационни технологии.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Съвременни аспекти на обучението по български език
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература, кандидатстващи за V и IV ПКС.
Анотация: В курса се представят съвременните тенденции в обучението по български език.
Очертават се характеристиките на урока-основна форма на педагогическо общуване.
Ръководител на курса: доц. д-р Ганка Янкова
Съвременни аспекти на методиката на обучение по български език илитература
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители по български език и литература, кандидатстващи за V и IV ПКС.
Анотация: Предлагат се теоретични и методически модели, използвани в училищната практика
Ръководител на курса: проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева
58 | P a g e
Краткосрочни курсове за учебната 2021/2022 г. – Център за продължаващо образование – Шумен, 2021 г.

Урокът по български език (от различна гледна точка)
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература
Анотация: В курса се представят характеристиките на съвременния урок по БЕ и вариативността на
урочната структура. Предвиденият практикум включва разработване и анализ на уроци
/различни по вид, по раздели, по класове и т.н./
Ръководител на курса: доц. д-р Ганка Янкова
Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми соглед на НВО и ДЗИ
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература
Анотация: Курсът е с практико-приложен характер и представя образователни практики за
овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на по- добрата подготвеност на учениците във
връзка с външното оценяване (ДЗИ и след 7. клас).
Ръководител на курса: доц. д-р Ганка Янкова
Компетентностното родноезиково обучение в прогимназиален етап – обучение ви чрез текст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в V – VII клас.
Анотация: Курсът представя и осмисля
текста в разнообразната му структурираност
(съдържателна и формална) и функционалност.
Акцентът се поставя върху основни критерии за избор на текстове при родноезиковото образование.
Предлагат се и се анализират разнообразни практически подходи, интерактивни методи и похвати за
формиране на текстова/комуникативна компетентност на учениците.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
Ученическите писмени текстове в прогимназиален етап на основнаобразователна степен
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в V – VII клас
Анотация: В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебното съдържание
по български език и литература. Характеризират се всички жанрове и се проследяват етапите на
подготовка, писане и редактиране на всеки от тях. Акцентът е върху практическите подходи и
интерактивните модели. Затова лаконично изведените теоретични аспекти на проблема се репрезентират
с примерни технологични модели (алгоритми за преход от чернова към белова на текст, за редактиране и
отработване на грешки).
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
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Интерпретация на художествения текст
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература
Анотация: Обект на коментар е интерпретацията като технология за разчитане на смисъла в
художествените текстове и основен метод в преподаването/усвояването на литературните творби в
средното училище. Представя се система за работа по проблема, която предпоставя интерпретацията
като следствие от творческата природа на литературата; разграничават се значенията и функциите на
анализа и интерпретацията в етапите на четенето и разчитането (разбирането) на художествените
текстове; изяснява се ролята на жанра като инвариантен модел на художествената многозначност и се
илюстрират неговите епически, лирически, драматически вариативни проявления. Акцентуват се
интерпретативните техники, разграничаващи епическото от лирическото като светоотношение и
изразяване в художествените творби. Предлагат се идеи за етапите в работата по проблема, предвидени
са практически упражнения, подготвящи създаването
на интерпретативен текст.
Ръководител на курса: доц. д-р Теменужка Тенева
Интерактивни техники в обучението по литература
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература
Анотация: Темата на курса е провокирана от необходимостта обучението по литература да се случва в
съответствие със социалните и личностните нагласи на днешните ученици от интернет поколението, а
това означава и подготовката на бъдещите учители да бъде адекватна на тези потребности. Лекционните
курсове по педагогика съдържат общи постановки за ролята на интерактивността в образователния
дискурс, но всяка учебна дисциплина предполага реализирането ѝ съобразно със спецификата на
изучавания обект. Литературното творчество е интерактивно в своята природа – то е невъзможно без съучастието на читателя в рецепцията на художествените текстове. Но с настъплението на визуалните
езици в света на виртуалността и медиите четенето на литература остава в периферията на културната
комуникация и се превръща в образователен проблем. Което налага и актуализацията на методиката,
насочена към оживяването на общуването с художествените текстове в училище, в университета. В тази
посока е и целта на факултативния курс за специалностите, подготвящи бъдещите учители по
литература.
Ръководител на курса: доц. д-р Теменужка Тенева
Любовната тема в българската литература
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература
Анотация: Курсът проследява произведенията с любовна тематика, преподавани в гимназиалния курс на
българското училище. Проследяват се герои и сюжети, както и трансформацията на темата в
литературно-исторически план. Предлагат се анализи на отделни творби, изучавани в уроците по
литература. Подобен ракурс би обогатил практиките на преподаване и анализиране на изучаемите
творби.
Ръководител на курса: проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева
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Работата по български език и литература в слят клас в контекста на съвременните
компетентностни образователни модели
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в прогимназиален етап
Анотация: Лаконично в теоретичен план се представят проблемите при работа по български език и
литература в смесен клас. Представя се конкретен модел за работа върху раздела „Текст и общуване“ в
смесен клас в прогимназиален етап. Анализират се варианти на образователни практики, обобщава се
степента им на иновативност и реализуемост в училищната практика, възможността им да мотивират
учениците от различни възрастови групи към активност и резултатност.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
Роля на алгоритмите в процеса на развитие на комуникативната компетентност на учениците от
прогимназиален етап
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в V – VII клас
Анотация: Курсът е с практико-приложна насоченост. Анализират се преобладаващите в
алтернативните учебници по български език за прогимназиален етап алгоритмични схеми. Обосновава
се целесъобразността от използване на алгоритми за развитие на комуникативната компетентност на
учениците. Представят се образователни практики за подготовка, създаване и редактиране на
репродуктивни текстове. Предлагат се конкретни алгоритми за анализ на текст, създаване на
репродуктивен текст, редактиране на собствен текст при прехода от чернова към белова. Обосновава се
ролята на алгоритмите в дейностите по усвояване на комуникативни техники, езиковедски термини и
езикови практики.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
Тестовете и компетентностното родноезиково обучение в прогимназиаленобразователен етап
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в прогимназиален
образователен етап
Анотация: Курсът има теоретическа и практическа насоченост. В теоретичен план се представят
характеристики на тестовете като диагностичен инструмент за измерване и оценяване на
компетентностите на учениците по български език и литература. В практически план се предвижда
работа върху етапи и модели за изготвяне на тестове и тестови спецификации; съдържание и структура
на тестове по български език и литература; варианти за интерпретиране на резултати от тестови
проверки в контекста на компетентностното родноезиково обучение в прогимназиален образователен
етап.
Ръководител на курса: доц. д-р Снежанка Георгиева
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Специфика на урока по английски език в начална степен на обучение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по английски език в начална степен
Анотация: Курсът изяснява специфичните особености при преподаването на английски език в 1.4. клас. Обръща се внимание както на някои основни положения при преподаването на лексиката и
граматичните структури, така и на развиването на уменията за четене, слушане, писане и говорене.
Дискутира се използването на игри, песни, стихчета и приказки и проектна работа в преподаването.
Разработват се единични уроци или серия от уроци от учебници за начална степен.
Ръководител на курса: доц. д-р Ирина Иванова
Интегрирано обучение – чужд език и неезиков предмет/и в основнатаобразователна степен
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: ДИКПО – Варна или по места
Предназначение: за учители по чужд език
Анотация: Участниците ще бъдат запознати със същността и предимствата на интегрираното обучение
на ниво А2 от ЕРЧЕ. Ще бъдат представени и експериментирани възможности (с примери от английски
език) за преподаване. Ще бъде обсъдена методическата полза и мястото на интегрираното обучение в
новите учебни програми.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
Портфолио на учителя по чужд език
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по чужд език от всички образователни степени
Анотация: Учителите се запознават с целите и принципите на съставяне на портфолиото като средство
за мотивация и усъвършенстване на професионалните умения на учителя по чужд език. Разглеждат се
отделните части на портфолиото. Ще бъдат представени и сравнени варианти на
„философия на преподаването”, изработени примерни варианти на портфолио и обсъдени техните
възможности.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
Езиково портфолио на ученика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по чужд език от всички образователни степени
Анотация: Учителите се запознават с целите и принципите на съставяне на портфолиото като средство
за мотивация и само/оценка по чужд език. Разглеждат се отделните части на портфолиото на базата на
конкретни примери. Ще бъдат изработени примерни варианти на портфолио за отделен клас според
учебната програма. Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
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Специфика на урока по английски език.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по английски език от всички степени.
Анотация: Курсът изяснява специфичните особености при преподаването на английски език. Обръща се
внимание както на някои основни положения при преподаването на лексиката и граматичните
структури, така и на развиването на уменията за четене, слушане, писане и говорене. Дискутира се
използването на различни видове комуникативни дейности. Предлагат се разработки на различни видове
уроци. Курсът е подходящ за подготовка за V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Ирина Иванова
Teaching the English Modules: “Oral Communication”, “Written Communication”, “Culture and
Intercultural Communication”
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
/Развиване на компетентностите на учениците в говоримата и писмената реч; развиване на
компетентностите им за междукултурно общуване/
Предназначение: за учители по английски език в гимназиален етап
Анотация: Курсът цели запознаване на участниците с особеностите и проблемите в модулното обучение
по английски език. Разглеждат се възможностите за оптимално преподаване на три модула: „Устно
общуване“, „Писмено общуване“, „Култура и междукултурно общуване“. Обръща се внимание на
взаимовръзките между трите модула като част от комуникативната компетентност на учениците.
Коментира се развиването на комуникативните стратегии и обучението чрез задачи (task-based learning).
Предлагат се критерии и начини за проверка и оценка на говорните и комуникативните умения на
учениците в трите модула. Предвижда се обсъждане и разработка на дидактически материали за
обучаемите.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Христо Боев
Teaching the English module: “Language through Literature”
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
/Развиване на компетентностите на учениците за възприемане на литературен текст и
възможностите за повишаване на комуникационните им умения чрез литературата/
Предназначение: за учители по английски език в гимназиален етап
Анотация: Курсът цели запознаване на участниците с особеностите и проблемите в модулното обучение
по английски език, като тема е модулът“ Езикът чрез литературата“. Разглеждат се възможностите за
оптимално преподаване на модула. Обръща се внимание на използването на литературата като част от
комуникативната компетентност на учениците. Коментира се
развиването на комуникативните стратегии и обучението чрез задачи (task-based learning). Предлагат се
критерии и начини за проверка и оценка на говорните и комуникативните умения на учениците в този
модул. Предвижда се обсъждане и разработка на дидактически материали заобучаемите.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Христо Боев
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НЕМСКИ ЕЗИК
Нови аспекти в учебните програми по чужд език в началната и основната училищна степен:
учебно съдържание, стратегии на учене, ключови компетентности
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: ДИКПО – Варна и по договаряне
Предназначение: за учители, преподаващи чужд език в началната и основната степен на българското
училище
Анотация: Предвижда се запознаване, обсъждане и анализиране на новите учебни програми и на
задължителната училищна документация. Поставя се акцент върху новите аспекти в учебното
съдържание като теми, стратегии на учене, ключови компетентности. Предлагат се подходящи подходи
и техники за ефективното им усвояване. Разработват се в групи годишното разпределение и
дидактически материали, рефлектира се върху предимствата на екипната работа. Подготвителен курс за
кандидати за придобиване за IV и V ПКС. Курсът е подходящ за учители, които преподават немски език
във всички училищни степени на българското училище
Ръководител на курса: доц. д-р Иванка Камбурова
ФРЕНСКИ ЕЗИК
Френски език. Теория и практика на съвременното обучение по френски каточужд език
Организационна форма: инструктивен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, които преподават френски език във всички училищни степени и желаят да
защитят ІV и V ПКС
Анотация: Участниците ще бъдат запознати с темите и изискванията за изпита. Ще бъдат развити
примерни въпроси и направени примерни разработки на уроци. Ще бъдат предложени начини за
дидактизиране на автентични материали съобразно нивото, в което преподават. Ще бъдат обсъдени
критериите за оценяване на разработките на курсистите.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
Езиково портфолио на ученика
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по чужд език от всички образователни степени
Анотация: Учителите се запознават с целите и принципите на съставяне на портфолиото катосредство за
мотивация и самооценка по чужд език. Разглеждат се отделните части на портфолиото на базата на
конкретни примери (от начален етап). Ще бъдат изработени примерни варианти на портфолио за
отделен клас според целите на учебната програма и сравнени с Европейското езиково портфолио.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
Портфолио на учителя по чужд език
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Време на провеждане: по договаряне

Брой квалификационни кредити: 1
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Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по чужд език от всички образователни степени
Анотация: Учителите се запознават с целите и принципите на съставяне на портфолиото катосредство за
мотивация и усъвършенстване на професионалните умения на учителя по чужд език. Разглеждат се
отделните части на портфолиото. Ще бъдат представени и сравнени варианти на „философия на
преподаването” и изработени примерни варианти на портфолио.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
Интегрирано обучение – чужд език и неезиков предмет/и в основнатаобразователна степен
Организационна форма: тренинг
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по чужд език
Анотация: Участниците ще бъдат запознати със същността и предимствата на интегрираното обучение
на ниво А2 от ЕРЧЕ. Ще бъдат представени и експериментирани възможности (с примери от английски и
френски език) за преподаване. Ще бъде обсъдена методическата полза и мястото на интегрираното
обучение в новите учебни програми.
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
РУСКИ ЕЗИК
Активни процеси в развитието на руския език и стратегиите в чуждоезиковото обучение
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: За учители по руски език във всички степени
Анотация: Курсът е насочен към запознаване на учителите по руски език с активните процеси в
развитието на руския език, лексикални иновации, а също така и с педагогически стратегии ииновационни
технологии в обучението по руски език като чужд.
Ръководител на курса: проф. д-р Елена Стоянова
Някои основни въпроси на методиката на преподаване на руски език като чужд на съвременния
етап
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: За учители по руски език
Анотация: В началото на новия век цел на обучението по чужди езици вече не може да бъде само
предаването на лингвистични знания, умения и навици и енциклопедичното усвояване на страноведска
информация, която е сбор от географски и исторически явления и понятия. Централно място в
педагогическия процес трябва да заеме формирането на способността за участие интеркултурна
комуникация. Налице е и интензивното използване на иновационни технологии за усъвършенстване на
учебния процес по руски език в средното училище.
Ръководител на курса: доц. д-р Ирена Костадинова
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ИСТОРИЯ
Балканските народи: история, контакти, взаимодействия на съвременнияетап
Организационна форма: семинар с международно участие
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Време на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители, преподаващи в V-XII клас; подготовка за ПКС
Анотация: Подлагат се на анализ проблеми, третиращи историята на балканските народи. Отделя се
особено внимание на съвременната история, на контактите и взаимоотношенията на държавите от
Балканския полуостров. Подлагат се на преоценка различни гледни точки за политиката на балканските
страни през периода 30-90-те години на XX век.
Ръководител на курса: проф. д.и.н. Веселин Великов
Средновековното българско наследство в обучението по история ицивилизация
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация
Анотация: Курсът предвижда детайлно и задълбочено представяне на паметниците на средновековното
българско наследство и тяхната роля в обучението по история днес. Разглеждане на архитектурата и
изкуството на столичните центрове Плиска, Велики Преслав, Преспа и Охрид. Методи и подходи за
онагледяването им с цел повишаване интереса на учениците и тяхната активност в учебния процес.
Ръководител на курса: доц. д-р Константин Константинов
Изграждане на ценостни ориентации у учениците чрез обучението по религия
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация, по философия, начални учители, кандидати за
повишаване на професионално-квалификационна степен
Анотация: Възпитанието е същностна, иманентна характеристика на човека. Семейството е първата
възпитателна среда за детето. Възпитателният процес продължава в училището и обществото. Много
трудно е да се посочат всички възпитателно-образователни фактори и да се определи тяхното значение
за духовността на човека. За формирането на личността значение има интелектуалното и нравственото
възпитание. Не може да не се отдели нужното внимание и на религиозното възпитание. Като компонент
на културата на обществото, то е естествен генеративен фактор за духовността на човека, изразена не
само в ценностната му система, но и в поведенческите му отношения. Самият процес на обучение е
предпоставка за изграждане у учениците на ценностни компетенции. Те дават възможност за
самоидентифицирането на ученика като личност. Чрез ценностните ориентации се постига изграждане
на социални компетентности и възможността на личността за правилна ориентация в конкретни
социални ситуации. Религиозното възпитание винаги е неизменно свързано с формирането на
нравствеността у подрастващите. По принцип оформянето на ценностните компетенции зависи от
целият процес на училищното обучение. Но обучението по предмета Религия поставя силен акцент
върху духовните примери и очертава нравствените парадигми във взаимоотношенията родител-ученикучител. Целта на предложеният курс е да представи основните моменти на обучението по Религия като
се постави акцент върху изграждането на аксиологични ориентации у учениците за нравствено
поведение в социума. Ръководител на курса: гл. ас. д-р Галя Йорданова
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Политическа история на България 1944 -1989 г.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация
Анотация: Този курс цели да се потърси отговор на въпросите как се налага тоталитарната система в
България, по какъв начин БКП упражнява своята власт, защо системата се проваля в края на 80-те
години и какво е нейното влияние върху обществено-политическото развитие на страната в края на ХХ и
началото на ХХІ век. В хода на занятията се анализира взаимодействието между различни вътрешни и
международни фактори върху развитието на България. Специално внимание се отделя на съвременните
тенденции в историографията.
Ръководител на курса: доц. д-р Васил Параскевов
Държавни знаци и символи на средновековна България
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация
Анотация: Тематичния курс е посветен на държавните знаци и символи на средновековната българска
държава – печати, монети и др. На учителите се предоставя възможност да добият информация и
основни умения за работа с този специфичен изворов материал, който има сериозно присъствие в
учебниците по история и цивилизация.
Ръководител на курса: доц. д-р Тодор Тодоров
МУЗИКА
Изучаване на български народни танци – регионални особености иразнообразие
Организационна форма: практикум
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители по музика, начинаещи в хореографията.
Анотация: На практикума учителите по музика ще се запознаят със специфичните особености както на
поместените в програмите български народни хора и танци, така и с други характерни за фолклорните
области, като ги разучат. Това ще им даде възможност да бъдат по-уверени в преподаването им, като
демонстрират танците и ги разучават с учениците. Ще могат да ги използват в пряката си урочна и
извънкласна работа, а също и при подготовка на фолклорни празници и тържества.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Музикотерапия
Организационна форма: тематичен курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за учители по музика
Анотация: На тематичния курс учителите по музика ще се запознаят с историческите корени и обхвата
на музикотерапията, както и нейното приложение и мястото ѝ в основните музикални дейности. Ще се
усвоят разнообразни техники за изпълнение. Ще бъдат разучени български народни хора, които са
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възможна терапия при различни заболявания. Усвоеното ще даде възможност на учителите по музика да
бъдат по-уверени в използването на музикотерапия при обучението на учениците.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Учителят по музика – възпитава и обучава.
Организационна форма: въвеждащ курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне
Предназначение: за музикални ръководители в детски градини и музикални педагози, преподаващи
музика в среден и горен курс на СУ.
Анотация: Курсът дава възможност на участниците да се запознаят с възможностите и изискванията за
повишаване на своите професионално-творчески възможности с цел придобиване на V и IV
професионално-квалификационна степен.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира
Организационна форма: въвеждащ курс
Продължителност: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за музикални ръководители в детски градини и музикални педагози, преподаващи
музика в среден и горен курс на СУ.
Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване на
диагностична процедура и творческа разработка за придобиване на II и I професионално –
квалификационна степен.
Ръководител на курса: проф. д-р Севдалина Димитрова
Извънкласни и извънучилищни дейности за работа с инструмента устнахармоника.
Организационна форма: практикум
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: заначални учители, преподаващи всички учебни дисциплини, включително и музика
Анотация: форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите постижения с
инструмент и възможност за интегриране в часовете по музика. Възможности за звукоизвличане с
инструмента.
Ръководител на курса: д-р Владимир Лечев
Ритмическо възпитание за педагози
Организационна форма: тематичен и практически курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: началото на месец септември/последователни съботи
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители и учители в детската градина; за учители по Музика в
детската градина, начален и прогимназиален етап,
Анотация: В курса се разглежда мястото и ролята на ритъма и движението като фактор за разбирането,
от една страна на музикално-изразните средства и жанровостта в музиката, а от друга – за осъзнаване на
процесите и явленията в света изобщо. Игрите и упражненията дават възможност на децата да
възприемат света като неделимост и да търсят връзки и зависимости между елементите му, а на
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учителите да направят работата по всеки учебен предмет по-ефективнаи цялостна.
Ръководител на курса: доц. д-р Люба Златкова
Ключови компетентности и обучение по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка в областта на компетентностния
подход. Коментират се и се анализират различни технологии, методи и конкретни форми на работа
според интерпретирането на учебното съдържание в учебните комплекти по музика, според
особеностите на извънучилищни занимания с музика. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и
компетентности, свързани както с учебния процес, така и с извънурочни дейности.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
Интерактивност в обучението по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът разглежда теоретични и практически аспекти на интерактивността в обучението по
музика. Предлагат се и се анализират различни технологии, методи и конкретни форми на работа,
основаващи се на принципите на интерактивност, както за урочната, така и за извънкласната работа на
музикалния педагог.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
Дигитална компетентност на учителя по музика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по музика, за учители в начален етап на образование
Анотация: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка в областта на дигиталните технологии
в музиката. Разглеждат се варианти на специфично използване на специализиран софтуер (Sibelius,
Musescore, Windows Movie Maker и др.), приложения и онлайн платформи от учителя по музика.
Коментират се конкретни форми на работа според интерпретирането на учебното съдържание в
учебните комплекти по музика. Развиват се и се усъвършенстват знания, умения и компетентности за
изготвяне на съвременни интерактивни материали със звук, картина,видео, както за учебния процес, така
и за извънкласни форми на работа.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова

Интерпретиране на учебно съдържание по музика за начален етап наобразование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап на образование, за учители по музика в СУ
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Анотация: Курсът разглежда теоретични и практически аспекти на съвременно обучение по музика в
началното училище. Коментират се изисквания в учебните програми и учебно съдържание по музика.
Анализират се възможности за интерпретацията им според учебните комплекти по музика за началното
училище.
Ръководител на курса: доц. д-р Янна Рускова
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Изобразителното изкуство при деца със специални образователнипотребности
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители, учители по изобразително изкуство, арттерапевти,ресурсни учители.
Подходящ за кандидати за придобиване и повишаване на ПКС.
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците със същността и ролята на изобразителното
изкуство за развитие на изобразително-творческите способности, качествата на личността и на
познавателните психични процеси на децата и учениците със специални образователни потребности.
Засегнати са въпроси свързани с възпитателните, терапевтичните и корекционните аспекти на
изобразителната дейност. Повишава се качеството и ефективността на участниците в курса по
отношение на тяхната изобразително-педагогическаподготовка.
Ръководител на курса: проф. д-р Димитър Балкански
Арттерапия чрез изобразително изкуство
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители, учители по изобразително изкуство, арттерапевти.
Анотация: Курсът има за цел да запознае участниците със същността, особеностите и приложението на
арттерапията в обучението по изобразително изкуство, чрез различни подходи и техники. Изясняват се и
формите за организиране и прилагане на арттерапията в учебно-възпитателния процес по изобразително
изкуство. Повишава се качеството и ефективността на участниците в курса по отношение на тяхната
изобразително-педагогическаподготовка.
Ръководител на курса: проф. д-р Димитър Балкански
Диагностика на резултатите от изобразителната дейност на децата
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители, кандидати за повишаване на професионално–квалификационната си
степен
Анотация: Квалификационният курс е насочен към подпомагане на детските учители при провеждане на
диагностични процедури и при изследователско-експериментална дейност чрез обучението по
изобразителни дейности. Развиват се компетенции за практическо осъществяване на диагностични
изследвания и представяне на изобразителните резултати в табличен вид. Създават се умения и знания у
участниците в курса за осъществяване на
диагностика на изобразителната дейност на децата.
Ръководител на курса: проф. д-р Димитър Балкански
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Декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразителноизкуство
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за детски учители и учители по изобразително изкуство, кандидати за повишаване на
професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Курсът има за цел да запознае учителите със същността и ролята на декоративноприложните
изкуства за формиране на знания и умения у тях за: стилизацията като художествен процес; изразните
им средства; различните декоративни композиции и видовете декоративно-приложни изкуства;
декоративно-приложните дейности в обучението по изобразително изкуство и др. Повишава се
качеството и ефективността на участниците по отношение на приложението на декоративно-приложните
изкуства в обучението по изобразително изкуство.
Ръководител на курса: проф. д-р Димитър Балкански
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Организация и управление на физическото възпитание в училище – ДОИ и стандарти за предмета
“Физическо възпитание и спорт”
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по физическо възпитание и спорт, които желаят да придобият
професионално-квалификационна степен
Анотация: Актуализирано разработване на въпросите по програма за V професионалноквалификационна степен. Разглеждане на държавните образователни изисквания и стандарти за
културнообразователната област “Физическа култура и спорт” и за учебния предмет “Физическо
възпитание и спорт”.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Надежда Йорданова
Теоретични и методико-практически аспекти на научно-изследователската работа за придобиване
на ПКС в сферата на физическата култура, физическото възпитание и спорта
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от детските градини, от основна образователна степен 1. – 4. клас,5 - 8 клас и
9 - 11 клас на СОУ и професионалните гимназии
Анотация: В курса се разглеждат актуални въпроси от методологичен и методико- практически аспект
на научно-изследователската работа в сферата на физическата култура, физическото възпитание и
спорта. Тематичният курс е съобразен приоритетно с конкретните изисквания за разработване на
писмени работи за различните ПКС. Обучението включва и научно-практическа работа за статистическа
обработка и представяне на данни чрез използване на опростени технологии. Предвижда се обсъждане и
на списък с примерни теми за писмени разработки в зависимост педагогическата квалификация на
учителите
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
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Подвижни и спортно-подготвителни игри в урочните и извънурочнитеформи на работа
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по предмета „Физическо възпитание и спорт”
Анотация: Курсът дава знания, умения и методически насоки при реализиране на занятия и уроци с
подвижни и спортно-подготвителни игри. Разработват се примерни уроци.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Надежда Йорданова
Обучението по ритмика и танци в СУ – методика и практика
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по физическо възпитание, учители в началния етап на основна
образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо
възпитание и спорт
Анотация: Курсът включва теоретична и практическа част. В теоретическата част се разглежда
допълнителното ядро „танци” в СОУ и необходимите стандарти които трябва да се
постигнат. Разглеждат се основните понятия и терминологията от дисциплината. Практическите
занимания имат за цел да се разучат и усъвършенстват популярните български хора и ръченици от
различните етнографски области на България. Разучават се танци в различни тактове: 2/4, 5/8, 7/8,
7/16, 9/8, 11/16, 13/16 и смесени тактови размери. Разучават се и съвременни танцови движения и найхарактерните латино-танци.
Ръководители на курса: проф. д-р Стефан Базелков, гл. ас. д-р Теодора Игнатова
Обучението по хандбал в СУ – практика и методика
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета “Физическо възпитаниеи спорт”
Анотация: Курсът включва теоретична и практическа части. В теоретичната част се разглеждат въпроси
за същността на играта, класификация и характеристика на техниката, както и основните принципи в
нападение и защита. Проследява се методичната последователност при обучението в различните етапи и
степени на СОУ.
В практическата част се отработват основните технически елементи в тяхната логическа
последователност. На практика се разучават основните тактически схеми на игра в нападениеи защита.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
Теория, методика и практика на интегративните възможности в модулното обучение по физическо
възпитание и спорт
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета “Физическо възпитаниеи спорт”
Анотация: В курса се разглеждат теоретичните и психологически основи на интегративното обучение.
Разкрива се ролята на самосъзнанието при реализиране на интегративното обучение за психофизическото
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и двигателното развитие на децата. Практическото прилагане на интегративното обучение за
интензифициране на психофизическата готовност на учениците в съответствие задачите поставени от
Държавните образователни изисквания и стандарти.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
Нетрадиционни спортове в училище – начален курс по „Удбол“
Организационна форма: въвеждащ курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от началния етап, учители по предмета “Физическо възпитание и спорт”,
както и учители, които имат допирателни точки със спортните занимания и физическото възпитание.
Анотация: Курсът по удбол включва теоретичен материал, който цели запознаване с общите принципи и
специфичните особености на играта. Дават се знания за същността и философията на състезанието по
удбол. Разглеждат се основните понятия от терминологията и спецификацията на екипировката по
удбол.
Практическите занимания имат за цел да придобият умения за боравене с екипировкатакакто и
построяване на пътеки за състезание по удбол.
Ръководител на курса: проф. д-р Стефан Базелков
МАТЕМАТИКА
Съвременни методически насоки в преподаването на математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по математика
Анотация: Курсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на
математика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически
понятия, да анализират ДОС и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока
активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния
подход в преподаването. Учителите щеполучат като резултат от курса примерно разработени уроци и
раздели с подробни инструкциипо начинана провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС.
Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално- квалификационна
степен.
Ръководител на курса: д-р С. Георгиева
Реализиране на мотивиращо обучение по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по математика
Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическото умение за учебно мотивиране на
учениците (или за реализиране на мотивиращо обучение), който се състои от четири компонента,
представляващи дидактически стратегии за мотивиране – „успехи и неуспехи”, „методи на обучение”,
„хуманни взаимоотношения” и „рационални аргументи”. Анализира се структурата на дидактическите
стратегии. На курсистите се предлагат конкретни примери за осъществяване на тези стратегии в
обучението по математика - интерактивни методи на обучение, практически задачи, математически
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игри, разрешаване на проблеми, ученическо портфолио и др.. В края на курса учителите ще имат
дидактически средства за прилагане в учебния процес по математика за повишаване на мотивацията за
учене на учениците.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Постигане на творчески цели в обучението по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по математика
Анотация: Курсът е предназначен за учители по математика, които искат да повишат умението си да
постигат творчески цели в обучението по математика.
В съдържанието на курса се предлага педагогическа технология за реализиране на проблемно- творчески
модел на обучение по математика. Постигането на творчески цели в предложения модел се осъществява
чрез решаване на учебни проблеми. Създават се учебни проблеми от тринива на трудност за реализиране
на различни дидактически цели - въвеждане на нови знания, затвърдяване на знания и умения,
обобщение и контрол и оценка.
В края на курса учителите ще могат да „режисират“ учебен процес по математика, в който се постигат
не само репродуктивни, а и творчески цели.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Създаване и използване на електронни ресурси в обучението по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Анотация: Учителите придобиват умения да създават електронни дидактически материали, необходими
за обучението по математика, чрез различни софтуерни средства. Предлагат се онлайн платформи, в
които могат да се създават ресурси по различни учебни предмети, както и да се използват споделени
библиотеки с готови материали. На курсистите се дават методически насоки за използването им в
обучението по основни теми от училищния курс поматематика. Разработват се дидактически материали.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Облак технологиите в обучението по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по математика
Анотация: Курсът е предназначен за учители по математика, които желаят да използват компютъра за
създаване и поддържане на електронна документация, за съхраняване и споделяне на дидактически
материали "в облака", за улесняване на електронната комуникация с ученици, родители и колеги.
Курсистите ще придобият умения да създават споделени файлове (текстови, електронни таблици,
презентации, формуляри), да съхраняват и споделят информация "в облака". Специално внимание се
отделя за работа с електронни формуляри - създаване на каталог с данни, създаване на формуляри за
електронно записване в дадено събитие, електронно анкетиране и анализ на резултатите и др. Друга
гледна точка на курса е възможността на облак-технологиите за споделяне на дидактически материали
между колеги - съвместна работа по общи проекти във вид на текстов файл, презентация, електронна
таблица и др. Акцентира се и на възможността на облак технологиите за улесняване на комуникацията
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между учителя, учениците и родителите, както и между професионални общности. При възможност
желаещите да се включат в курса може да си направят предварително регистрация в google.com, което ще
спести технологично време.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Създаване на електронни формуляри за събиране и оценяване на отговори в обучението по
математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по математика
Анотация: Обучението включва създаване и редактиране на Google формуляри, които могат да се
използват както за събиране на отговори от тестове, така и за тяхното оценяване. На курсистите ще се
предложат варианти за използването на електронните формуляри за:
• създаване формуляри - типове въпроси, разклоняване, изображения, видео, горен и долен
колонтитул, дизайн;
• разпространение на формуляри;
• събиране на отговори;
• обобщение на отговорите;
• оценяване;
• анализ на резултатите от проведени дейности за контрол и оценка на различни нива – клас,
ученик, както и по процент на постигане на очакваните резултати за всяка задача;
• обратна връзка с родители и ученици, чрез автоматизирано изпращане на имейл с резултатите от
тестове;
• текстови файлове с индивидуалните резултати на всеки ученик, които могат да се използват,
както за рецензия, така и за ученическото им портфолио.
Ще се дадат насоки за рационално съхранение, редактиране, разпространение и споделяне на направени
анализи и използването им за рецензиране на тестове.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Основни инструменти за работа с GeoGebra
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по математика и информатика.
Анотация: Курсът предлага основни умения за работа с GeoGebra. Представят се основните
инструменти за използване на платформата за динамични конструкции за създаване на чертежи, които
могат да се използват в задачи, теореми, тестове или за изследване на свойствата на обектите, за
проучване, за анализиране, за създаване на хипотези за свойствата на обектите. Дават се методически
насоки за използването им в обучението по основни теми от училищния курс по математика.
Разработват се дидактически материали.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Наталия Павлова, д-р Севдалина Георгиева
Дидактични игри в обучението по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Време на провеждане: по договаряне

Брой квалификационни кредити: 1
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Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: - за учители по математика:
Анотация: В курса се предлагат основни теоретични концепции за игровия подход в обучението.
Разглеждат се игри от различен тип, приложими в обучението по математика. Курсистите разработват
авторски дидактични игри.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Наталия Павлова, д-р Севдалина Георгиева
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Съвременни методически насоки в преподаването на информатика и информационни технологии
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по информатика и информационни технологии
Анотация: Курсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства впреподаването на
ИТ. Целта му е учителите да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се
методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването на ИТ. Учителите
ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по
начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС.
Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна
степен.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Лектори: проф. д.п.н. Наталия Павлова, д-р Севдалина Георгиева, доц. д-р Красимир Харизанов
Облак технологиите в работата на учителя
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от всички специалности
Анотация: Курсът е предназначен за педагогически специалисти, които желаят да използват компютъра
за създаване и поддържане на електронна документация, за съхраняване и споделяне на дидактически
материали "в облака", за улесняване на електронната комуникация с ученици, родители и колеги.
Курсистите ще придобият умения да създават споделени файлове (текстови, електронни таблици,
презентации, формуляри), да съхраняват и споделят информация "в облака".Специално внимание се
отделя за работа с електронни формуляри - създаване на каталог с данни, създаване на формуляри за
електронно записване в дадено събитие, електронно анкетиране и анализ на резултатите и др. Друга
гледна точка на курса е възможността на облак-технологиите засподеляне на дидактически материали
между колеги - съвместна работа по общи проекти във видна текстов файл, презентация, електронна
таблица и др. Акцентира се и на възможността на облак-технологиите за улесняване на комуникацията
между учителя, учениците и родителите, както и между професионални общности. При възможност
желаещите да се включат в курса може да си направят предварително регистрация в google.com, което ще
спести технологично време.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Създаване и провеждане на електронни тестове
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Време на провеждане: по договаряне

Брой квалификационни кредити: 1
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Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по всички учебни предмети
Анотация: Обучението включва създаване и редактиране на Google формуляри, които могат да се
използват както за събиране на отговори от тестове, така и за тяхното оценяване. На курсистите ще се
предложат варианти за използването на електронните формуляри за:
 създаване формуляри - типове въпроси, разклоняване, изображения, видео, горен и долен
колонтитул, дизайн;
 разпространение на формуляри;
 събиране на отговори;
 обобщение на отговорите;
 оценяване;
 анализ на резултатите от проведени дейности за контрол и оценка на различни нива – клас,ученик,
както и по процент на постигане на очакваните резултати за всяка задача;
 обратна връзка с родители и ученици, чрез автоматизирано изпращане на имейл с резултатите от
тестове;
 текстови файлове с индивидуалните резултати на всеки ученик, които могат да се използват, както
за рецензия, така и за ученическото им портфолио.
Ще се дадат насоки за рационално съхранение, редактиране, разпространение и споделяне на направени
анализи и използването им за рецензиране на тестове.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Виртуална класна стая с ГУГЪЛ
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по всички учебни предмети
Анотация: GoogleClassroom обединява най-популярните продукти на Google в помощ на
преподавателите, да организират учебния процес бързо, ефективно и с лекота, да поставят задания и
съвместни проекти на учащите, да улесни комуникацията учител – ученик. За разлика от конкурентните
платформи за електронно обучение, Google Classroom е безплатна, достъпна, не изисква IT умения и
специално обучение за работа, има удобен и интуитивен интерфейс на български език.
Курсът е подходящ за педагогически специалисти по всички учебни дисциплини. Обучаемите
ще се научат да създават учебни курсове, да поставят индивидуални и групови задачи, да наблюдават и
насочват тяхното изпълнение в средата на Classroom.
Ръководител на курса: д-р Севдалина Георгиева
Компютърната графика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по ИТ и други учебни предмети.
Анотация: Курсът е предназначен за учители по ИТ както в начален така и в среден курс с насоченост
към използването на безплатни и on-line инструменти за обработка на графични изображения. Според
начина си на построяване изображенията могат да се класифицират в три основни типа: растерни,
векторни и фрактални. На базата на тази класификация са разгледани подходящи програми за
обработката на такива типове изображения.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Ивелин Иванов
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Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични иметодически насоки
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители от различни специалности, които ще използват интерактивна бяла дъска в
учебния процес
Анотация: Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на интерактивна бяла дъска
в подготовката и провеждането на урока. Учителите овладяват умения за използване на основните
инструменти на софтуера, работят с готови продукти, придобиват умения за нов подход при
разработването на урока. Разработват се примерни уроци.
Лектори:доц. д-р Ивайло Буров, доц. д-р Красимир Харизанов, гл. ас. д-р Ивелин Иванов
Програмиране на С++
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по информатика и информационни технологии
Анотация: Целта е да се запознаят обучаемите с целта и основните задачи, стоящи пред
програмирането, поколението езици за програмиране, особеностите на програмистката професия и
изискванията към нея, етапите при реализирането на една програма и да усвоят основните прийоми при
разработването на една компютърна програма въз основа на езика С++ в частта: обзор на езика С++;
основни типове данни и операции върху тях; преобразуванена типовете; управляващи оператори, масиви,
указатели, функции от по-висок ред, рекурсия, структури и добият първоначални практически знания по
разработването на програми.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Бисерка Йовчева, гл. ас. д-р Ивелин Иванов
Програмиране в средата R
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по информатика и информационни технологии
Анотация: Целта на курса е да се запознаят обучаемите с основни типове, конструкции и елементи в
езика R. Самият език е сравнително нов и в началото на неговото разработване създателите са имали
идеята да го развиват в направлението анализ на данни, но поради факта, че R е лицензиран като Open
source, което позволява да се променя и модифицира
изходния му код към проекта се присъединяват много изследователи и учени, които от своя страна
разработват много нови модули и инструменти за него. Това дават тласък за развитие на проекта и езика
като цяло, а от там и намиране на нови приложения за неговото използване.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Ивелин Иванов
Програмиране във визуална блокова среда Scratch
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по информатика и информационни технологии
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Анотация: Курсът има за цел да запознае учителите с основните възможности на визуалната програмна
среда Scratch. Акцентира се върху основните очаквани резултати по учебна програма по Компютърно
моделиране 3. и 4. клас. Разработват се примерни уроци.
Ръководител на курса: доц. д-р Кррасимир Харизанов, гл. ас. д-р Ивелин Иванов, д-р Севдалина
Георгиева
ФИЗИКА
Нови аспекти на учебното съдържание по астрономия
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по физика и астрономия, желаещи да повишат професионалната си
квалификация
Анотация: В курса се прави анализ на държавните образователни изисквания за учебно съдържание и
учебни програми по Физика и астрономия, методически се анализира новата учебна документация учебни програми, учебници и учебно-помощна литература в IX и X клас, в част астрономия, извършват
се астрономични наблюдения.
Ръководител на курса: проф. д-р Драгомир Марчев
Информационни технологии в обучението по природни науки
Организационна форма: тренинг
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по природни науки
Анотация: Запознаване на курсистите с европейски бази данни за електронни обучение /OSR и Cosmos/
и методически насоки за прилагането им в обучението по природни науки.
Ръководител на курса: проф. д-р Драгомир Марчев
ХИМИЯ
Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване наоколната среда
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Анотация: Курсът е предназначен за учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас),
кандидати за придобиване на V и ІV професионално-квалификационна степен. В курса се разглеждат
актуални научни и методически проблеми, ориентирани към подготовка по програмата на изпита за
придобиване на ІV и V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Петинка Галчева
Организация и методика на изследователската работа на учителите по Химия и опазване на
околната среда
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
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Анотация: Курсът е предназначен за учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас),
кандидати за придобиване на І и ІІ професионално-квалификационна степен. Целта на курса е
запознаване на учителите с планирането и етапите за провеждане на изследователска работа по
педагогически проблем и с диагностика на резултатите от нея. Придобиване и усъвършенстване на
професионалните умения за провеждане на цялостно педагогическо изследване, за разработване и
апробиране на подходящ инструментариум, за статистическа обработка и анализ на резултатите.
Ръководител на курса: доц. д-р Петинка Галчева
Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ КЛАС- модул
„Химия”
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Анотация: Предназначен е за учители, които ще преподават учебния предмет “Човекът и природата” в
V и VІ клас. Съдържанието на лекциите, семинарите и практическите упражнения представлява
методически прочит на предмета “Човекът и природата”- модул “Химия” и обхваща научните основи на
учебното съдържание и технологията на обучениетовучебния предмет.
Ръководител на курса: доц. д-р Петинка Галчева
БИОЛОГИЯ
Иновациите в обучението по биология
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати
за придобиване на I, ІІ и ІІІ професионално-квалификационна степен
Анотация: Курсистите се запознават със съвременните тенденции в обучението по биология и здравно
възпитание. Дискутира се използването на редица иновационни методи, самостоятелно или в
комбинация с традиционни такива, в учебния процес. Придобиват умения за подготовка и използване на
дидактически материали, свързани с тях.
Ръководител на курса: доц. д-р Мария Бойчева
Научно-дидактически анализ на биологичното познание
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати
за придобиване на ІV професионално-квалификационна степен
Анотация: Участниците се запознават и разработват теми от изпитната програма за ІV професионалноквалификационна степен. Анализира се учебното съдържание на темите от програмата по „Биология и
здравно образование“ и „Човекът и природата“ за придобиване на ІV ПКС с акцент върху: съвременни
концепции в науката биология и мястото им в двете равнища на учебното съдържание; подбор,
съчетание и ефективност на приложението на основни дидактически категории в процеса на обучение;
актуални проблеми в методиката на биологията и технологичната им интерпретация върху учебното
съдържание. Предлага се примерен алгоритъм и образец за научно-дидактичен анализ на учебното
съдържание по „Биология и здравно образование“ и „Човекът и природата“ и практически указания за
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приложението му върху избрана тема от учебната програма за ІV ПКС. Развиват се умения за
разработване на научни проблеми от учебното съдържание по „Човекът и природата” и „Биология
и здравно образование” и за конструиране в съответствие с тях на подходящи за образователния процес
методически решения.
Ръководител на курса: доц. д-р Мария Бойчева
Актуални аспекти на методиката на обучението по “ Биология и здравно образование” и “
Човекът и природата”
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати
за придобиване на V професионално-квалификационна степен
Анотация: Участниците се запознават и разработват теми от изпитната програма за V професионалноквалификационна степен. Дават се практически указания за разработването, интерпретацията на
дидактическите категории и приложението им в учебно-методически ситуации и дейности в процеса на
обучение по биология. Предлага се примерен алгоритъм за описание на методическата система на
различни типове и видове уроци от учебното съдържание по «Биология и здравно образование» и
«Човекът и природата» и методическата им конструкция за целите на квалификацията на учителите за
придобиване на V ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Мария Бойчева
Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ КЛАС – модул
“Биология”
Организационна форма: тематичен курс-практикум (специализация)
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати
за придобиване на професионално-квалификационна степен
Анотация: Участниците се запознават с: научното съдържание, включено в Част ІІІ на учебното
съдържание по предмета „Човекът и природата” – V и VІ клас; целта и задачите на биологичното учебно
съдържание и системата от биологични понятия. Прави се научно- методически анализ на учебното
съдържание. Дискутира се разнообразието от дидактически категории – подходи, методи, прийоми и
средства за обучение и се обсъждат най-подходящитекомбинации за разкриване на учебното съдържание.
Изготвят се методически конструкции на различни типове и видове уроци. Усвояват се знания и се
формират практически умения за организацията и прилагането на специфични за процеса на обучение
по биология дейности, като микроскопиране, разпознаване на биологични обекти и явления,
наблюдение на биологични обекти, работа с раздавателен материал, залагане на опитни постановки и др.
Изготвят се микроскопски препарати и се провеждат наблюдения за изучаване разнообразието на
клетките. Провеждат се опити, доказващи функциите на вегетативните органи на растенията.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Давидова
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Актуални аспекти на географското образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Време на провеждане: по договаряне

Брой квалификационни кредити: 1
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Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по география и икономика, кандидатстващи за V ПКС
Анотация: Курсът за цел да запознае учителите, които желаят да придобият пета ПКС със същностните
характеристики на съвременното географско образование и концептуалната рамка на географското
образование в средното училище. В хода на обучението се анализира новата учебна документация,
свързана със Закона за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него Държавни
образователни стандарти и учебни програми. Обръща се внимание на процеса на планиране на
обучението по география и икономика и на конструиране и обосновка на модел на уроци от различни
типове.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
Актуални аспекти на географското образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по география и икономика, кандидатстващи за IV ПКС
Анотация: В курса се анализират основните аспекти на съвременното географско образование в
контекста на съвременните тенденции в географската наука и съвременния образователен процес.
Реализира се тренинг за разработване на инвариантен модел на окрупнени теми от учебното съдържание
по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап. Анализират се основните положения в
държавната образователна политика на този етап и свързаната с това нова документация от актуални
идеи и постановки в психологията, дидактиката, науката география, дидактиката на географията.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
Компетентностният подход в обучението по география и икономика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: синхронно обучение в електронна среда
Предназначение: за учители по география и икономика
Анотация: Курсът за цел да запознае учителите по география и икономика с особеностите на
компетентностния подход и отражението му върху концептуалната рамка на географското образование
в средното училище. В хода на обучението се анализира учебната документация, като се акцентира на
мястото и значението на ключовите компетентности. Обръща се внимание на процеса на планиране на
дейности относно тяхното реализиране в обучението по география и икономика в прогимназиален и
гимназиален етап.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
Състояние и проблеми на училищното географско образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: синхронно обучение в електронна среда или по договаряне (гр.Шумен, по места)
Предназначение: за учители по география и икономика, кандидатстващи за V ПКС
Анотация: Курсът за цел да запознае учителите, които желаят да придобият пета ПКС със същностните
характеристики за съвременното състояние и проблеми на географското образование в средното
училище. В хода на обучението се анализира учебната документация, свързана със Закона за
предучилищното и училищното образование и произтичащите от него Държавни образователни
стандарти и учебни програми. Обръща се внимание на процеса на планиране на обучението по
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география и икономика и на конструиране и обосновка на модел на уроци от различни типове.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
Актуални аспекти на географското образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: синхронно обучение в електронна среда
Предназначение: за учители по география и икономика, кандидатстващи за IV ПКС
Анотация: В курса се анализират основните аспекти на съвременното географско образование в
контекста на съвременните тенденции в географската наука и съвременния образователен процес.
Реализира се тренинг за разработване на инвариантен модел на окрупнени теми от учебното съдържание
по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап. Анализират се основните положения в
държавната образователна политика на този етап и свързаната с това учебна документация от актуални
идеи и постановки в психологията, педагогиката, науката география, дидактиката на географията.
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
РЕЛИГИЯ
Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението порелигия
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация, по философия, по етика, за учители по история и
цивилизация, по философия, по етика, начални учители, кандидати за повишаване на професионалноквалификационна степен
Анотация: Възпитанието е същностна, иманентна характеристика на човека. Семейството е първата
възпитателна среда за детето. Възпитателният процес продължава в училището и обществото. Много
трудно е да се посочат всички възпитателно-образователни фактори и да се определи тяхното значениеза
духовността на човека. За формирането на личността значение има интелектуалното и
нравственотовъзпитание. Не може да не се отдели нужното внимание и на религиозното възпитание. Като
компонент на културата на обществото, то е естествен генеративен фактор за духовността на човека,
изразена не само в ценностната му система, но и в поведенческите му отношения.
Самият процес на обучение е предпоставка за изграждане у учениците на ценностни компетенции.
Тедават възможност за самоидентифицирането на ученика като личност. Чрез ценностните ориентации
се постига изграждане на социални компетентности и възможността на личността за правилна
ориентация в конкретни социални ситуации. Религиозното възпитание винаги е неизменно свързано
сформирането на нравствеността у подрастващите. По принцип оформянето на ценностнитекомпетенции
зависи от целият процес на училищното обучение. Но обучението по предмета Религия поставя силен
акцент върху духовните примери и очертава нравствените парадигми във взаимоотношенията родителученик-учител. Целта на предложеният курс е да представи основните моменти на обучението по
Религия като се постави акцент върху изграждането на аксиологични ориентации у учениците за
нравствено поведение в социума.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Галя Йорданова
Приложни аспекти на обучението по религия в началното образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
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Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители по история и цивилизация, по философия, по етика, за учители по история и
цивилизация, по философия, по етика, начални учители, кандидати за повишаване на професионалноквалификационна степен
Анотация: В курса се представят възможностите за практическо приложение на знанията и уменията
придобити в обучението по религия в начална степен. Предлага се алгоритъм запровеждане на различни
тренинги в часовете по религия при ученици от І-ІV клас.
Основна цел на курса е повишаване на равнището на професионална компетентност педагогическата и
методическата подготовка за работа в часовете по религия, създаване на мотивация за самоактуализация
на учителите в началното образование.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Галя Йорданова
ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Реализация на професионалните умения на учителя в урока
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, които желаят да придобият V ПКС
Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на V ПКС.
Ръководител на курса: проф. д-р Нели Димитрова
Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители, които желаят да придобият IV ПКС
Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на ІV ПКС
Ръководител на курса: проф. д-р Нели Димитрова
Съвременни дидактически технологии в обучението по технологии и предприемачество
(прогимназиален етап)
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: За учители по техника, технологии и предприемачество, преподаващи в 5. –
7. клас.
Анотация: Курсът е с практическа насоченост. Представят се аспектите в новите учебни програми по
учебният предмет „Технологии и предприемачество“ (прогимназиален етап). Предлагат се конкретни
модели на урочни единици по основните теми заложени в учебните програми. Курсът е осигурен с
авторско методическо пособие по „Технологии и предприемачество“.
Ръководител на курса: доц. д-р Керанка Велчева
Интерактивни технологии в обучението по „Технологии и предприемачество” в прогимназиален и
гимназиален етап
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
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Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: За учители в прогимназиалния етап и гимназиалния етап, преподаващи „Домашна
техника и икономика” и „Технологии” („Технологии и предприемачество” по новите учебни програми).
Анотация: Квалификационният курс е насочен към подпомагане на учителите при реализация на новото
учебно съдържание по „Технологии и предприемачество” в прогимназиален и гимназиален етап. Целта
на курса е да запознае учителите с основните целеви ориентири на учебните предмети по „Технологии и
предприемачество” прогимназиален и гимназиален етап. Анализират се специфичните цели на
обучението по предмета, подчинени на ключовата компетентност
„Инициативност и предприемчивост”. Анализират се новите учебни програми, като се акцентира на
новите аспекти на учебните предмети. Разработва се методически комплекс за реализиране на учебното
съдържание, съобразно новите изисквания на МОН.
Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова
Съвременни аспекти на методиката по „Технологии и предприемачество“
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап, учители по „Технологии и предприемачество“ в
прогимназиален етап на основна образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен,
кандидати за повишаване на професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс има за цел да запознае участниците с новите учебни програми по
технологии и предприемачество, както и с новата учебна документация (учебници, учебни помагала) по
технологии и предприемачество. По време на обучението се разглеждат новите методически постановки
в учебното съдържание по технологии и предприемачество. Теоретичните аспекти на проблема се
презентират с примерни разработки. Очакваният резултат е повишаване на ефективността в
непосредствената работа научастниците в курса в училищната практика.
Ръководител на курса: доц. д-р Керанка Велчева
Проектно-базираният метод в обучението по „Технологии ипредприемачество“
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап, учители по „Технологии и предприемачество“ в
прогимназиален етап на основна образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен,
кандидати за повишаване на професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс има за цел участниците да разширяват представите за предметната
среда като цялост, която има непосредствено отношение към трудовата дейност на човека; допринасят
за използването в практиката на принципите за формообразуване и средствата на композицията,
техническите и методическите средства за създаване на дизайнерски проект в технологичното обучение;
помагат за формиране на умения за анализиране и оценяване на изделията. Разгледани са в методически
аспект етапите за разработване на творчески проекти.
По време на курса ще бъдат представени примерни варианти на проекти в технологичното обучение.
Теоретичните аспекти на проблема се презентират с примерни разработки.
Очакваният резултат е повишаване на ефективността в непосредствената работа научастниците в курса в
училищната практика.
Ръководител на курса: доц. д-р Керанка Велчева
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Развитие на проектните компетенции на учителите в основнотообразование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап, учители по „Технологии и предприемачество“ в
прогимназиален етап на основна образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен,
кандидати за повишаване на професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс има за цел участниците запознае учителите с въпроси, свързани с
психологическите и педагогическите проблеми на развитието на уменията на учениците да се
ориентират в разширяващото се информационно пространство, да получават и прилагат знания в
решаване на образователни и практически задачи. В основата на различните форми и дейности,
насочени към прилагането и откриването на знания, има два основни вида - това е проект и проучване.
Разгледани са в методически аспект етапите за разработване на творчески проекти.
По време на курса ще бъдат представени примерни варианти на проекти в технологичното обучение.
Теоретичните аспекти на проблема се презентират с примерни разработки.
Очакваният резултат е повишаване на ефективността в непосредствената работа научастниците в курса в
училищната практика.
Ръководител на курса: доц. д-р Керанка Велчева
Проектиране на методически системи за оценяване на учебните постижения на учениците по
„Технологии и предприемачество“ и 5. Технически наукив професионалното образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по „Технологии и предприемачество“ в прогимназиален етап на основна
образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен и професионално образование,
кандидати за повишаване на професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс е насочен към подпомагане на учителите в технологичното
обучение и професионално образование при провеждане на диагностични процедури и при
изследователско-експериментална дейности. Развиват се компетенции за проектиране на
инструментариум за практическо осъществяване на диагностични изследвания и обработване на
резултатите, получени от педагогическото изследване. Създават се и се на надграждат умения и знания у
участниците в курса за осъществяване на диагностика в учебната дейност на учениците. Очакваният
резултат е повишаване на ефективността в непосредствената работа на участниците в курса в
училищната практика.
Ръководител на курса: доц д-р Керанка Велчева
Учебното съдържание по предприемачество по „Технологии ипредприемачество“
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по „Технологии и предприемачество“ в прогимназиален етап на основна
образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен и професионално образование,
кандидати за повишаване на професионално–квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс е насочен към подпомагане на учителите в технологичното
обучение и професионално образование при провеждане на диагностични процедури и при
изследователско-експериментална дейности. Развиват се компетенции за проектиране на
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инструментариум за практическо осъществяване на диагностични изследвания и обработване на
резултатите, получени от педагогическото изследване.Създават се и се на надграждат умения и знания у
участниците в курса за осъществяване на диагностика в учебната дейност на учениците. Очакваният
резултат е повишаване на ефективността в непосредствената работа на участниците в курса в
училищната практика.
Ръководител на курса: доц. д-р Керанка Велчева
Декоративно-приложни изкуство в учебното съдържание по „Технологиии предприемачество“
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по „Технологии и предприемачество“ в прогимназиален етап на основна
образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен, кандидати за повишаване на
професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Курсът има за цел да запознае учителите със същността и ролята на декоративноприложните изкуства за формиране на знания и умения у тях за: традиционни техники за художествено
обработване на различните видове материали; различните декоративни композиции и видовете
декоративно-приложни изкуства; декоративно-приложните дейности в технологичното обучение и др.
Повишава се качеството и ефективността на участниците по отношение на приложението на
декоративно-приложните изкуства в технологичното обучение.
Ръководител на курса: доц. д-р Керанка Велчева
Компетентностният подход в професионалната подготовка на учителите по технологичното
обучение и професионално направление 5. Технически науки впрофесионалното образование
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап, учители по „Технологии и предприемачество“ 1.9. клас и професионално образование, кандидати за повишаване на професионално–
квалификационната си степен.
Анотация:
Квалификационният
курс има за цел повишаване на професионалните
компетенции на учителите, преподаващи в образователни институции от различни видове: по
„Технологии и предприемачество“ и теория и учебна практика в професионалнотообразование;
Да имат готовност за прилагане на образователни програми по предмета в съответствие с
изискванията на образователните стандарти; Да повишат своите способности на по-високо ниво за:
 използване на съвременни методи и технологии на обучение и диагностика;
 използване на възможностите на образователната среда за постигане на лични, мета- предметни и
предметни резултати от обучението и да се гарантира качеството на образователния процес
посредством преподавания предмет.
Очакваният резултат е повишаване на професионалните компетенции в непосредствената работа на
участниците в курса в училищната практика.
Ръководител на курса: доц д-р Керанка Велчева
Проектни образователни дейности по технологии и предприемачество
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
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Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап, учители по „Технологии и предприемачество“ в
прогимназиален етап на основна образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен,
кандидати за повишаване на професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс има за цел участниците да разширяват представите за предметната
среда като цялост, която има непосредствено отношение към трудовата дейност на човека; допринасят
за използването в практиката на принципите за формообразуване и средствата на композицията,
техническите и методическите средства за създаване на дизайнерски проект в технологичното обучение;
помагат за формиране на умения за анализиране и оценяване на изделията. Разгледани са в методически
аспект етапите за разработване на творчески проекти.
По време на курса ще бъдат представени примерни варианти на проекти в технологичното обучение.
Теоретичните аспекти на проблема се презентират с примерни разработки.
Очакваният резултат е повишаване на ефективността в непосредствената работа научастниците в курса в
училищната практика.
Ръководител на курса: доц д-р Керанка Велчева
Формиране на предприемачески умения в учебния предмет „Технологии и предприемачество“ 1. 9. клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по „Технологии и предприемачество“ в прогимназиален етап на основна
образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен, кандидати за повишаване на
професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс е насочен към подпомагане на учителите в технологичното
обучение за прилагане на съвременните методи за формиране на предприемачески умения у учениците
чрез учебния предмет „Технологии и предприемачество“ и да се предложат нови подходи за повишаване
на ефективността на този процес. Разгледани са в методически аспект етапите за разработване на
проекти. По време на курса ще бъдат представени примерни варианти на проекти с предприемаческа
насоченост в технологичното обучение. Очакваният резултат е повишаване се качеството и
ефективността на участниците по отношение на компетентността „инициативност и предприемчивост“ в
технологичното бучение.
Ръководител на курса: доц д-р Керанка Велчева
Проектни образователни дейности по технологии и предприемачество
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: за учители в начален етап, учители по „Технологии и предприемачество“ в
прогимназиален етап на основна образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен,
кандидати за повишаване на професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс има за цел участниците да разширяват представите за предметната
среда като цялост, която има непосредствено отношение към трудовата дейност на човека; допринасят
за използването в практиката на принципите за формообразуване и средствата на композицията,
техническите и методическите средства за създаване на дизайнерски проект в технологичното обучение;
помагат за формиране на умения за анализиране и оценяване на изделията. Разгледани са в методически
аспект етапите за разработване на творчески проекти. По време на курса ще бъдат представени
примерни варианти на проекти в технологичното обучение. Теоретичните аспекти на проблема се
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презентират с примерни разработки. Очакваният резултат е повишаване на ефективността в
непосредствената работа научастниците в курса в училищната практика.
Ръководител на курса: доц д-р Керанка Велчева
Формиране на предприемачески умения в учебния предмет „Технологии и предприемачество“ 1.-9.
клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: по договаряне
Място на провеждане: по договаряне (гр. Шумен, по места)
Предназначение: учители по „Технологии и предприемачество“ в прогимназиален етап на основна
образователна степен и първи гимназиален етап в средна степен, кандидати за повишаване на
професионално– квалификационната си степен.
Анотация: Квалификационният курс е насочен към подпомагане на учителите в технологичното
обучение за прилагане на съвременните методи за формиране на предприемачески умения у учениците
чрез учебния предмет „Технологии и предприемачество“ и да се предложат нови подходи за повишаване
на ефективността на този процес. Разгледани са в методически аспект етапите за разработване на
проекти.
По време на курса ще бъдат представени примерни варианти на проекти с предприемаческа насоченост
в технологичното обучение. Очакваният резултат е повишаване се качеството и ефективността на
участниците по отношение на компетентността „инициативност и предприемчивост“ в технологичното
обучение.
Ръководител на курса: доц д-р Керанка Велчева
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