
Квалификационни краткосрочни курсове за учебната 2019-2020 г. 

  

Тема на курса Предназначение Ръководител 

Културно-историческо наследство на 

България XV-XIX век 

за учители, възпитатели, 

педагогически съветници и 

директори 

проф. д.и.н. 

Б. Георгиев 

Средновековното българско наследство в 

обучението по история и цивилизация 

за учители по история и 

цивилизация 

доц. д-р 

К. Константинов 

Държавни знаци и символи на 

средновековна България 

за учители по история и 

цивилизация 

доц. д-р 

Т. Тодоров 

Многоперспективността в обучението по 

история и цивилизация 

за учители по история и 

цивилизация 

доц. д-р 

Цв. Иванова 

Психолингвистични и социолингвистични 

особености на усвояването на езика от 

децата 

за начални учители, 

учители в детска градина, 

учители по чужд език в 

начална училищна степен 

проф. д-р 

В. Попова 

Лингвистична персонология 

за учители по всички 

филологически и 

педагогически 

специалности 

проф. д-р 

Д. Попов 

Речниковото богатство и проблемът за 

чистотата на българския език 

за учители по български 

език и литература; за 

учители по чужд език; за 

учители в начална степен и 

детски градини 

проф. д-р 

Н. Николова 

Интерпретация на художествения текст 
за учители по български 

език и литература 

доц. д-р 

Т. Тенева 

Интерактивни техники в обучението по 

литература 

за учители по български 

език и литература 

доц. д-р 

Т. Тенева 

Образователни практики за отработване на 

текстови грешки в ученическите писмени 

текстове 

за учители по български 

език и литература, 

преподаващи в 1. – 4. и в 5. 

– 7 клас 

Доц. д-р Сн. 

Добрева  

Интерактивни модели за работа с текста в 

обучението по български език и литература 

за учители по български 

език и литература, 

преподаващи в 1. – 4. и в 5. 

– 7 клас 

Доц. д-р Сн. 

Добрева  



Оценка на ученически писмени текстове в 

контекста на компетентностно 

ориентираното родноезиково обучение 

за учители по български 

език и литература, 

преподаващи в 1. – 4. и в 5. 

– 7 клас 

доц. д-р Сн. 

Добрева  

Изграждане на ценностни ориентации у 

учениците чрез обучението по религия 

за учители по религия и 

теология 

гл. ас. д-р 

Г. Йорданова 

Активни процеси в руската лексика и 

фразеология 

за учители по руски език 

 

проф. д-р 

Е. Стоянова 

Етнолингвистични аспекти на руската 

култура 
за учители по руски език 

проф. д-р 

Е. Стоянова 

Символи и знаци на руската култура за учители по руски език 
проф. д-р 

Е. Стоянова 

Русия днес: странознанието в 

чуждоезиковото обучение 
за учители по руски език 

проф. д-р 

Е. Стоянова 

Руски език в сферата на туризма за учители по руски език 

проф. д-р 

Е. Стоянова, 

доц. д-р 

С. Петкова-

Калева, ст. преп. 

Хр. Христова 

Актуални проблеми на чистотата на 

езика и съвременното общуване 
за учители по руски език 

проф. д-р Т. 

Чалъкова, 

доц. д-р С. 

Петкова-Калева 

Изграждане на умения за продуциране на 

реч в чуждоезиковото обучение 
за учители по руски език 

гл. ас. д-р 

Ир. Петрова 

Четенето като вид речева дейност за учители по руски език 

гл. ас. д-р 

Ир. Петрова 

 

Иновациите в обучението  по биология 

 

за учители по „Човекът и 

природата” и „Биология и 

здравно образование” 

доц.  д-р 

М. Бойчева 

 

Научно-дидактически анализ на 

биологичното познание 

за учители по „Човекът и 

природата” и „Биология и 

здравно образование” 

доц.  д-р 

М. Бойчева 

 

Актуални аспекти на методиката на 

обучението по “ Биология и здравно 

образование” и “ Човекът и природата” 

за учители по „Човекът и 

природата” и „Биология и 

здравно образование” 

доц.  д-р 

М. Бойчева 

Организация и методика на обучението по 

Човекът и природата - V и VІ клас – модул 

„Биология” 

за учители по химия и 

физика, които ще 

преподават по учебния 

предмет “Човекът и 

природата” в V и VІ клас 

доц.  д-р 

М. Бойчева, 

доц. д-р 

Р. Давидова 



Организация и методика на 

изследователската работа на учителите по 

Химия и опазване на околната среда 

за учители по “Човекът и 

природата” в V и VІ клас  

и „Химия и опазване на 

околната среда”(VII-X 

клас) 

доц. д-р 

П. Галчева 

Организация и методика на обучението по 

Човекът и природата - V и VІ клас - модул 

„Химия” 

за учители по “Човекът и 

природата” в V и VІ клас 

доц. д-р 

П. Галчева 

 

Интерактивни методи в обучението  по 

Човекът и природата и Химия и опазване на 

околната среда 

за учители по “Човекът и 

природата” в V и VІ клас  

Химия и опазване на 

околната среда”(VII-X 

клас) 

доц. д-р 

П. Галчева 

Компетентностният подход в обучението 

за учители по “Човекът и 

природата” в V и VІ клас  

и „Химия и опазване на 

околната среда”(VII-X 

клас) 

доц. д-р 

П. Галчева 

Контролът в обучението по география и 

икономика 

за учители по география и 

икономика 

доц. д-р 

Р. Владева 

Видове тестови задачи и възможности за 

прилагането им в обучението по география и 

икономика 

за учители по география и 

икономика 

доц. д-р 

Р. Владева 

Приложение на интерактивните методи в 

обучението по география и икономика 

за учители по география и 

икономика 

доц. д-р 

Р. Владева 

Актуални аспекти на географското 

образование 

за учители по география и 

икономика 

доц. д-р 

Р. Владева 

Методически и съдържателни аспекти на 

съвременното географско образование 

за учители по география и 

икономика 

доц. д-р 

Р. Владева 

Методически аспекти на обучението по 

баскетбол в началния етап на основна 

образователна степен 

за начални учители, както 

и за учители по предмета 

Физическо възпитание и 

спорт 

проф. д-р 

Ст. Базелков 

 

Методически аспекти на обучението по 

футбол в началния етап на основна 

образователна степен 

за начални учители, както 

и за учители по предмета 

Физическо възпитание и 

спорт 

проф. д-р 

Ст. Базелков 

Обучението по хандбал в СУ – практика и 

методика 

за начални учители, както 

и за учители по предмета 

Физическо възпитание и 

спорт 

проф. д-р 

Ст. Базелков 

Теория, методика и практика на 

интегративните възможности в модулното 

обучение по физическо възпитание и спорт 

за начални учители, както 

и за учители по предмета 

Физическо възпитание и 

спорт 

проф. д-р 

Ст. Базелков 



Обучението по ритмика и танци в СУ – 

методика и практика 

за начални учители, както 

и за учители по предмета 

«Физическо възпитание и 

спорт 

проф. д-р 

Ст. Базелков 

Нетрадиционни спортове в училище – 

начален курс по „Удбол“ 

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 

проф. д-р 

Ст. Базелков 

Създаване и използване на дигитални 

учебни ресурси 

за учители от основни и 

средни училища, както и 

учители от професионални 

гимназии 

проф. д-р Н. 

Димитрова 

Работа във виртуална класна стая 

за учители от основни и 

средни училища, както и 

учители от професионални 

гимназии 

проф. д-р Н. 

Димитрова 

Работа с геодезични ГНСС приемници 
за учители от  

професионални гимназии 

доц. д-р инж. Пл. 

Михайлов 

Географски информационни системи (ГИС) 

за учители от основни и 

средни училища, както и 

учители от професионални 

гимназии 

проф. д. ик. н. 

инж. Андрей 

Андреев 

ст. препод. Б. 

Стоянов 

 

 

 

 

 


