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Професионално-педагогически компетентности на 

учителя и разработване на учителско портфолио 

Описание: Осъществява теоретично и практическо обучение на 

учителите за разработване на портфолио. Дават се практически 

насоки за структуриране и оформяне на индивидуално 

портфолио. Извеждат се основните професионалн-педагогически 

компетентности на учителя и възможности за тяхното 

представяне в портфолиото. Специален акцент в обучението се 

отделя на учителското портфолио като средство за самооценка и 

насока за професионално усъвършенстване. 

Практическата част е насочена към разработване на персонално 

портфолио и обсъждане на вариации. 

Предназначение: за учители от всички степени на училищното 

образование 

 Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 часа, от които 16 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението:Практическа задача 

Лектори: ас. д-р М. Славова, ас. Д. Стратиев 

 

Наставничество в образователни институции 

Описание: В обучителния курс се акцентира на управление на 

нагласите и мотивацията и стимулиране на творческата дейност 

на младите учители. Разглеждат се същността, целите, 

функциите и видовете на наставничеството и ролята му за 

адаптацията на младия учител към педагогическата професия. В 

курсът се разработват наставнически програми и планове за 

организация на дейността на екипите в различни образователни 

институции. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 

ОБЩОПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧИТЕЛЯ 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 часа, от които 16 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. д-р М. Славова 
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Подготовка на учители и наставници за дуално 

образование 

Описание: Курсът има за цел да въведе участниците в 

принципите на дуалното образование и прилагането му в 

българската образователна система, както и да предложи форми 

и методи за ефективно взаимодействие между учители, 

наставници и ученици. Засягат се основни въпроси, свързани с 

документацията, използвана в обучението чрез работа, учебните 

програми и прилагането на дидактически подходи, адекватни на 

дуалния образователен модел. 

Предназначение: За учители и директори от професионални 

гимназии, представители на фирми, приемащи ученици на 

практика и педагогически специалисти с интерес към системата 

на дуалното образование. 

 

Форма на провеждане: частично присъствена 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Венета Узунова 

 

Адаптация на младия учител към педагогическата 

професия 

Описание: В обучителния курс се акцентира на управление на 

нагласите и мотивацията и стимулиране на творческата дейност 

на младите учители. Разглеждат се същността, целите, 

функциите и видовете на наставничеството и ролята му за 

адаптацията на младия учител към педагогическата професия. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

 Продължителност часове: 16 (8 присъствени/елетронно 

дистанционно и 8 самоподготовка) 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. д-р М. Славова 
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Описание: Обучението е интерактивно и включва реално 

приложими техники, позволяващи на учителя по 

ненасилствен начин да изгради своя авторитет пред 

учениците. Разглеждат се социално-психологичните аспекти 

на властта, която учителят може да придобие, както и 

начините за нейното придобиване. 

Предназначение: Курсът е предназначен за учители, 

директори, педагогически съветници и училищни психолози. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 (8 присъствени/елетронно дистанционно и 8 самоподготовка) 

Кредити: 1  

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Дончо Донев 

 

Авторитетът на учителя. Как да получим власт и 

одобрение от учениците си 
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Разработване и апробация на дидактически средства 

за оценка постиженията на учениците 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 (8 присъствени/елетронно 

дистанционно и 8 самоподготовка) 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А. Славчев 

 

Формиране на умения за действие при бедствия и 

аварийни ситуации 

 

Описание: В курса се разглеждат видовете бедствия, аварии и 

кризисни ситуации и причините за възникването им. Обсъждат 

се методически варианти за обучение на учениците за действие в 

конкретна ситуация. На тази основа се предлагат различни 

средства и възможни решения за адекватна подготовка на 

учениците за превенция и действия преди, по време и след 

възникване на дадена ситуация. Предвижда се подготовка за 

планиране, организиране и провеждане на обучение за действие 

при бедствия, аварии и катастрофи в условията на интерактивна 

образователна среда. 

Предназначение: за учители от всички степени на училищното 

образование 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 (8 присъствени/елетронно дистанционно и 8 самоподготовка) 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А. Славчев, д-р М. Славова 
 

СПЕЦИФИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ 

 

Описание: В курса се разглеждат основните методически 

изисквания към организацията и провеждането на различните 

форми за контрол, проверка и оценка постиженията на 

учениците и технологията за разработване и апробация на 

съответните дидактически средства в присъствена и on-line среда 

– за входно, изходно ниво, тематичен контрол и т.н. Курсистите 

придобиват умения за подбор и подредба на различни видове 

задачи и формиране на конкретни скали за оценка. 

Предназначение:  За учители от всички степени на училищното 

образование 
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Да съберем пари за детската градина и училището 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Описание: Основната цел на курса е да се повиши равнището на 

знанията и уменията на педагогическите специалисти за 

разработване и управление на проекти в образователната сфера. 

В рамките на курса ще се обсъждат основните изисквания и 

принципи и правила при разработване и управление на проекти, 

фондонабирането и как да привличат доброволци. 

Практическата част на курса включва разработването на 

минипроект на детската градина или училището. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, педагогически съветници, училищни психолози, и 

директори. 
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Описание: Обучителният курс „Учителят като мениджър на 

класа” включва учителите в теоретични и практически дейности 

с цел повишаване на готовността и уменията им да организират 

учебната среда съобразно променящите се изисквания към 

образователния процес и да управляват динамиката, протичаща в 

тази среда. Акцентът е поставен върху нарастващото 

разнообразие на ролите, в които влиза учителят като мениджър 

на класа. Предоставят се работещи модели за взаимодействие 

между участниците в процеса на обучение, които по позитивен и 

интерактивен начин да изградят чувство за принадлежност към 

класовата общност и отговорност към случващото се в класната 

стая. 

Предназначение: За учители 1 – 12 клас в системата на 

средното образование. 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 (8 присъствени/елетронно-синхронно и 8 самоподготовка) 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: проф. Г.Кожухарова, доц. В. Узунова, ас. Б.Петрова 

 

Управление на поведението и подкрепяща 

образователна среда 

Описание: Курсът е базиран на принципите за подкрепяща 

образователна среда в училище. Това е различно от 

подкрепящото образование. Включени са основни принципи на 

взаимодействието учител-ученик. Анализират се трите основни 

стила на поведение. Представени са техники, чрез които 

учителят може да превърне ученика в свой съюзник и да 

управлява поведението му. 

Курсът е практико-приложен. Основният метод е учене чрез 

преживяване. Участниците ще имат възможност да изпитат как 

работи всеки един от методите на практика. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, педагогически съветници, социални работници и 

други специалисти, работещи с деца и ученици. 

 Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Д. Донев, доц. д-р В. Узунова,  ас. В. Тодорова 

МОТИВАЦИЯ И ПОДКРЕПЯЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

Учителят като мениджър на класа 
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Мотивация за учене и развитие 

Описание: Мотивацията е условие за ефективност на всяка 

човешка дейност. Темата предлага запознаване с различни 

мотивационни теории и приложими в практиката модели за 

управлението на мотивацията и нагласите за учене и постижения 

на учениците, за стимулиране на тяхното активно участие в 

процеса на собственото им личностно развитие и формирането 

на социални умения. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, родители и педагогически съветници 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението:  
Лектори: доц. д-р Д. Донев, доц. д-р М. Илиева 

 

Управление на класа като група 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Д. Донев 

 

Описание: След дългогодишните опити да бъде приложен 

индивидуален подход в образованието, започва да се налага 

идеята за групов подход. В рамките на курса се разглеждат 

основните социалнопсихологически характеристики на класа 

като социална група. Представят се техники и начини за 

регулиране на поведението на целия клас чрез груповите норми 

и ценности. Курсът е практически ориентиран и има за цел да 

представи основните идеи на груповия подход в образованието. 

Участниците имат възможност да преживеят груповия процес и 

да наблюдават в реална среда ефективността от неговото 

прилагане с педагогическа цел. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, педагогически съветници, социални работници и 

други специалисти работещи с деца 
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Позитивното възпитание – приложение в класната стая 

Описание: Курсът е въведение в Позитивното възпитание и 

предлага практически методи и техники, които да обогатят 

инструментариума за управление на класната стая. Подходът не 

изисква предварителна подготовка и е предпоставка за 

допълнително личностно израстване и осъзнаване.  

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, училищни психолози и педагогически съветници 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. В. Тодорова 

 

Има ли място за форумтеатър в класната стая? 

Описание: Съчетаването на приложните изкуства и 

образователни науки предлагат интересни и ефективни методи, 

които подпомагат за развиване емоционална интелигентност и 

личностното развитие на участниците. Форум театър е 

изключително интерактивен и позволява цялостно преживяване 

– на когнитивно, психологично и физиологично нива. Не се 

изисква предварителна подготовка или познание по актьорско 

майсторство. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, училищни психолози и педагогически съветници 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. В. Тодорова 
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Ритъм терапия – приложни аспекти в образователна 

среда 

Описание: Ритъмът и музиката ефективно допринасят за 

преживяване на радост и свързаност с другите. Ритъмът като 

терапия и лечебно средство се е използва още в 

древността.Барабанни кръгове се използват за подкрепа на хора 

в болници, учебни заведения,специализирани институции, за 

лечение на зависимости. Това обучение предоставя практико-

приложни аспекти на ритъм и музика в образователна среда. Не 

се изисква предварителна подготовка или познание в музиката 

(както и специално ниво на музикален талант). 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. Б. Петрова 

 

Мотивиращо интервю – подход за работа с 

немотивирани ученици 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. В. Тодорова 

 

Описание: Мотивиращото интервю еподход за работа и 

консултиране, който помага за извличане и засилване 

намотивацията за промяна и развитие. Ефективността на 

подхода е подкрепен от множество изследвания  сред различни 

групи и в различна среда- включително ученици, които имат 

проблем с мотивацията за учене. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, училищни психолози и педагогически съветници 
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„Искам да съм в час“ – утопия или послание 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: гл. ас. д-р Е. Георгиева 

 

Описание: Основна цел на курса е да даде отговор на 

въпросите: Какви са тенденциите в съвременните 

образователните системи, какво ги обединява и защо 

образователните модели не намират търсения отзвук в системата 

учител - дете – родител; Децата в норма и децата със СОП – 

какъв е общият им знаменател; Холистичният образователен 

подход ли е изхода от кризата в образованието; 

Невропедагогиката и огледалните реалности - защо е 

задължително познанието ни за тях. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование, педагогически съветници, ресурсни учители 
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Кариерно ориентиране и личностно развитие. Умения за 

управление на кариерата 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението:  Практическа задача 

Лектори: доц. д-р В. Узунова 

 

Описание: Практически семинар за запознаване със същността 

и приложението на коучинга и овладяване на базисни коучинг 

умения. Коучингът е иновативна компетенция за директори на 

образователни институции и за учители при управлението на 

процесите в класната стая, както и за родители. Чрез прилагане 

на коучинг умения педагозите и родителите могат да създадат 

нова култура, основана на креативност, самопознание, емпатия, 

целенасоченост и ориентирано към резултати развитие. 

Предназначение: За директори, учители, родители 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р В. Узунова 

 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

Описание: Изграждането на съвременната личност предполага 

комплексно взаимодействие между възпитателните фактори 

семейство, училище и общество по отношение на кариерното 

ориентиране и личностното развитие на учениците. Темата 

включва запознаване на педагогическите специалисти и 

родителите със съвременните тенденции в тълкуването на 

понятието “кариера”, основните понятия в професионалното, 

кариерното и личностното развитие. Предлагат се съвременни 

модели за формиране на „меки“ умения и умения за управление 

на кариерата 

Предназначение: За учители, педагогически съветници и 

родители. 

 

Коучингът в училищна среда – за кого и как 
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Емоционална интелигентност и социално-емоционално 

учене 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р В. Узунова 

 

Социално-емоционалната интелигентност в 

мултикултурната класна стая 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Описание: В новите психологически теории за развитието на 

личността и процеса на социализацията й все по-често се измества 

акцентът от овладяването на социални роли към самосъзнаването, 

чувствителността и реализацията на самата личност. Темата 

запознава родители и специалисти с концепциите за социалната и 

емоционалната интелигентност, които обособяват нов клас 

поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да бъдеш самия себе 

си. Предлагат се методи и техники, чрез които учениците, 

учителите и родителите да усвояват социални познания, да 

натрупват позитивен опит в междуличностните взаимодействия 

чрез упражняване и развиване на социалните и емоционални 

умения. 

Предназначение: За учители в училище и детска градина, 

родители и педагогически съветници. 

 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфики 

при осъществяване на социално-емоционалното учене чрез 

педагогическото взаимодействие с децата в мултикултурното 

многообразие. По време на обучението на участниците ще бъдат 

презентирани ефективни стратегии за развитие на социалната 

интелигентност при деца и ученици от различни етнически 

общности.  

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование 
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Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 (8 присъствени/елетронно-синхронно и 8 самоподготовка) 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: проф. д-р Г. Кожухарова, доц. д-р М. Илиева 

 

Иновативност и интерактивност в онлайн обучителна 

среда 

Описание: Интерактивното обучение предизвиква желание за 

участие в учебния процес от страна на учениците, но възможно 

ли е това да се случи в онлайн среда? В курса се представят 

варианти за създаването на интересни и вълнуващи уроци с 

приложение на интерактивни методи в онлайн обучителна среда. 

Показват се част от инструментите, които могат да се използват 

по време на дистанционното обучение.Чрез дискусии и обмяна 

на добри практики ще имате възможност да представите и 

обогатите вашия опит 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. М. Желязкова 

 

ИНТЕРАКТИВНИ И ГРУПОВИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Иновативност и интерактивност. Приложение на 

интерактивните методи 

Описание: Целта на курса е да се изградят умения за правилен 

подбор и адекватно приложение детската градина. Предлагат се 

стратегии за формиране на компетентности и култура на 

взаимодействие в интерактивна образователна среда у учители и 

ученици. Акцентът се поставя върху образователните иновации 

и облика на учителя - новатор. 

Предназначение: за учители в училища и детски градини и 

педагогически съветници. 
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Описание: Ритъмът и музиката ефективно допринасят за 

преживяване на радост и свързаност с другите. Ритъмът като 

терапия и лечебно средство се е използва още в 

древността.Барабанни кръгове се използват за подкрепа на хора 

в болници, учебни заведения,специализирани институции, за 

лечение на зависимости. Това обучение предоставя практико-

приложни аспекти на ритъм и музика в образователна среда. Не 

се изисква предварителна подготовка или познание в музиката 

(както и специално ниво на музикален талант). 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2  

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. В. Тодорова 

 

Ритъм терапия – приложни аспекти в образователна 

среда 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. Б. Петрова 

 

Има ли място за форум театър в класната стая 

Описание: Ритъмът и музиката ефективно допринасят за 

преживяване на радост и свързаност с другите. Ритъмът като 

терапия и лечебно средство се е използва още в 

древността.Барабанни кръгове се използват за подкрепа на хора 

в болници, учебни заведения,специализирани институции, за 

лечение на зависимости. Това обучение предоставя практико-

приложни аспекти на ритъм и музика в образователна среда. Не 

се изисква предварителна подготовка или познание в музиката 

(както и специално ниво на музикален талант). 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование 
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Описание: Целта на курса е развиване и усъвършенстване на 

социалните и педагогическите умения на специалисти и 

родители за позитивни и ефективни възпитателни 

взаимодействия с децата и учениците. Предлагат се насоки за 

ефективно партньорство с родителите. Обучението дава 

практически насоки как да се посрещнат и успешно преодолеят 

тези предизвикателства. Родителите и учителите придобиват 

знания за съвременните аспекти на възпитателния процес и 

усвояват набор от стратегии, подходи, методи и техники за 

позитивно взаимодействие и пълноценно общуване с децата и 

учениците. 

Предназначение: за учители в училище и детска градина, 

родители и педагогически съветници. 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението:  
Лектори: доц. д-р М. Илиева, доц. д-р В. Узунова, ас. В. Тодорова 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

Модерни учители и родители. Партньорство между 

училище и семейство 

Описание: Целта на курса е да разкрие значимостта на проблема 

за влиянието на взаимодейтсвието между начално училище-

семейство с нагласата за надграждане на всяка от страните, за да 

се развиват и живеят щастливо учениците. Курсът представя 

различни модели на семейни отношения и тяхното влияние 

върху поведението на децата. Акцентът е поставен върху всичко 

онова, което е важно както за родителите, така и за педагозите, 

но най-вече за децата. 

Предназначение: подходящ е за учители от начален етап на 

основната образователна степен  

 

 

Ефективна комуникация и взаимодействие между 

начално училище и семейство: методи, форми и 

средства за сътрудничесво 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. Б. Петрова 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къде са родителите? 

Описание: Курсът има за цел да разкрие особеностите на 

съвременното семейство. Участниците ще бъдат въвлечени в 

тематиката и практически, като разработят собствени модели за 

работа с родителите и ще презентират свои добри практики. 

Предназначение: За педагогически специалисти в училище, 

училищни психолози, педагогически съветници, директори. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: не се предвиждат 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. В. Тодорова 

 

Позитивното възпитание на родители (Училище за 

родители) 

Описание: Курсът е въведение в Позитивното възпитание. При 

наличието на толкова много информация относно родителството 

и кое е полезно за децата, позитивното възпитание предлага една 

сериозна алтернатива на наказанията и наградите, на 

прекомерното обгрижване или на строгото възпитание, като 

значително намалява тревожността на родителите и повишава 

тяхната увереност и самооценка. Курсът е изключително 

подходящ за група родители на ново постъпили деца в детска 

градина или училище. 

Предназначение: За родители на деца от всякаква възраст. 
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Описание: Курсът има за цел да разкрие особеностите на 

съвременното семейство. Ще бъдат представени акценти от 

успешни модели и практики за успешно взаимодействие с 

родителите. Участниците ще имат възможност да обсъдят 

проблемните семейства и механизми за преодоляване на 

трудностите в интеракциите училище-родители; учител-родител. 

Предназначение: За педагогически специалисти в училище, 

училищни психолози, педагогически съветници, директори. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Партньорството със семейството в съвременното 

общество 
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Описание: Курсът има за цел да разкрие основните обучителни 

трудности, които се срещат в детската градина и в начална 

училищна степен, като презентира ефективни стратегии за 

преодоляването им. 

Практическата част на курса се състои от: 

 Представяне на дидактически средства, вкл. и Монтесори 

за работа с деца с обучителни трудности 

 Подкрепа на учителите за направата на лични 

дидактически средства за работа. 

Предназначение: За педагогически специалисти от 

предучилищна и начална училищна възраст. 

 

 

Обучителната трудност – предизвикателство и 

креативност 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Описание: В курса се изясняват основните причини за 

възникване на затруднения у учениците при овладяване на 

учебния материал. Предлагат се различни варианти за 

организация на дейността на учителя и учениците за 

преодоляването им. Обсъждат се възможностите за по-пълно 

обвързване на обучението с ежедневната практика на учениците 

с цел тяхната социализация и възприемането на заобикалящия ги 

свят. Разглеждат се конкретни ситуации за адаптация на 

знанието към особеностите на учениците и приложение на 

разнообразни подходи за активното им включване в учебния 

процес. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 2  

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А. Славчев, ас. д-р М. Славова 

 

Методически насоки за работа с ученици, изпитващи 

обучителни трудности 

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ И 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
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Приобщаващо образование на деца със специфични 

образователни потребности – първи стъпки 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфични 

образователни потребности, като презентира ефективни 

стратегии за преодоляването им. 

В рамките на курса участниците ще получат онлайн материали, 

линкове към видеоматериали с учебна насоченост, популярни 

филми и презентациите по темата. 

Предназначение: За педагогически специалисти от всички 

образователни степени, училищни психолози, педагогически 

съветници. 

 

Описание: Курсът е с практическа насоченост, като се 

разработват на място казуси и учебна документация за 

децата/учениците и се разработват модели за родителско 

включване. В рамките на курса участниците ще получат онлайн 

примерни бланки за оценка на потребностите и изготвяне на 

индивидуални планове с децата и учениците, с които работят. 

Предназначение: За педагогически специалисти от всички 

образователни степени, училищни психолози, педагогически 

съветници, преминали курса Приобщаващо образование на деца 

със специфични образователни потребности- първи стъпки или с 

предварителна подготовка по темата. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Приобщаващо образование на деца със СОП или как 

да си направим индивидуален план и да оценяваме 

потребностите на децата и учениците, с които 

работим? 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 
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Приобщаващо образование на деца с хронични 

заболявания 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфични 

образователни потребности, като презентира ефективни 

стратегии за преодоляването им. В рамките на курса 

участниците ще получат онлайн материали, линкове към 

видеоматериали с учебна насоченост, популярни филми и 

презентациите по темата.  

Предназначение: за учители от всички степени на училищното 

образование 

 

 

Описание: Курсът има за цел да разгледа толерантността като 

взаимно активна позиция на всяка от страните, основана на 

съгласие, взаимно уважение и добра воля. Постигането на тази 

цел е свързано с усвояване на необходимите компетентности и 

използването на подходящи инструменти за изграждането на 

толерантна образователна среда. 

Предназначение: За педагогически специалисти в 

прогимназиален и гимназиален етап. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача или курсова работа 

Лектори:  

 

Формиране на толерантна образователна среда 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението:  Практическа задача 

Лектори: ас. д-р Николай Атанасов 
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Въведение в образователните невронауки. Приложение 

на невротехнологиите при работа с деца със СОП и с 

деца в общообразователното училище 

Описание: Ново обучение, което акцентира на фундаменталната 

роля на невропедагогиката и нейното позициониране в 

образованието. 

 Обучението е в две части, като първата част дава отговор на 

въпросите: какъв е предметът на  невропедагогиката; какво 

налага нуждата от практическото приложение  на 

образователните невронауки; с какви нови изисквания  се 

характеризира дейността на педагога, прилагащ достиженията в 

невронауките при работата си с деца със СОП и деца в 

общообразователното училище, за да е в състояние да отговори 

на техните нужди; до какви улеснения в когнитивен, 

емоционален и поведенчески план води прилагането на 

невронауките  от  родители, преподаватели и ученици;  втората 

част е свързана с дидактическите принципи и тяхната 

обвързаност с дейността на мозъка. Практическа разработка на 

урок, обединяващ класическите дидактически принципи и 

принципите на невронауките. 

Предназначение: специални педагози, ресурсни учители, 

учители в ЦСОП,имащи готовност за прилагане на нови подходи  

при  работа с детето от позицията на невронауките. 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 час, 16 от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Шошев, гл. ас. д-р Е. Георгиева 
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Да се учим? Приобщаващо или мултикултурно 

образование на ученици от ромски етнически произход 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфики 

при осъществяване на педагогическото взаимодействие с 

учениците в културното многообразие, като презентира 

ефективни стратегии за работа. Участниците ще бъдат въвлечени 

в тематиката и практически, като разработят собствени модели 

за работа с отпадащите ученици. 

В рамките на курса участниците ще получат онлайн материали, 

линкове към видеоматериали с учебна насоченост, популярни 

филми и презентациите по темата. 

Предназначение: За педагогически специалисти в училище, 

училищни психолози, педагогически съветници. 

 

Защо пък в детската градина? Приобщаващо или 

мултикултурно образование на деца от ромски 

етнически произход 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфики 

при осъществяване на педагогическото взаимодействие с децата 

в културното многообразие, като презентира ефективни 

стратегии за работа в детската градина и начална училищна 

възраст. Курсът има практическа част, която представлява 

разработването на краткосрочен план за ефективна работа, 

основан на приложни и непротиворечащи на ценностната 

система на ромските деца. В рамките на курса участниците ще 

получат онлайн материали, линкове към видеоматериали с 

учебна насоченост, популярни филми и презентациите по 

темата. 

Предназначение: За педагогически специалисти от 

предучилищна и начална училищна възраст, училищни 

психолози, педагогически съветници. 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 

 

РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ИЛИ НЕСТАНДАРТНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 
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Организация на учебния процес в слети паралелки 

Описание: В курса се разглеждат варианти и възможности за 

организация на учебния процес при условия на работа в слети 

паралелки. Изясняват се основните изисквания за изготвяне на 

годишните разпределения. Предлагат се методически указания 

за организация на дейността на учителя и учениците чрез 

приложение на групови и индивидуални форми на работа. 

Предназначение: За педагогически специалисти, преподаващи в 

прогимназиалния и гимназиалния етап от всички видове и 

степени учебни заведения.  Подходящо е групите да се формират 

по степени. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено  

Продължителност часове:  
Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А.Славчев, ас. д-р М. Славова 

 

Методика на обучението в разновъзрастови групи 

Описание: Курсът има за цел да разкрие особеностите на 

работата в разновъзрастови групи, методи, принципи и 

практически подходи за работа. 

Предназначение: За педагогически специалисти в детската 

градина. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р В. Узунова, доц. д-р М. Илиева, доц. д-р Д. Донев 
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Социално-емоционалната интелигентност в 

мултикултурната класна стая 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфики 

при осъществяване на социално-емоционалното учене чрез 

педагогическото взаимодействие с децата в мултикултурното 

многообразие. По време на обучението на участниците ще бъдат 

презентирани ефективни стратегии за развитие на социалната 

интелигентност при деца и ученици от различни етнически 

общности. 

Предназначение: За педагогически специалисти, психолози, 

възпитатели 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р В. Узунова, доц. д-р М. Илиева 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво е игровизация и как се прилага в обучението 

Описание: Съдържанието на курса е свързано с разглеждането 

на понятието игровизация (Gamification) и неговата реализация 

чрез ИКТ инструменти. Учителите се запознават с модерните 

елементи на игровизацията, които целят активирането на 

обучаваните и превръщането на учебния процес в приятен и 

ефективен. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Тест 

Лектори: проф. д-р Л. Йорданова, ас. Б. Петрова, ас.А. Петрова 

 

Игровизацията и инструменти за нейното прилагане 

Описание: Съдържанието на курса е свързано с разглеждането 

на понятието игровизация (Gamification) и неговата реализация 

чрез ИКТ инструменти. Учителите се запознават с модерните 

елементи на игровизацията и добиват практически умения за 

използване на популярни инструменти за прилагане на 

игровизация (Gamification) като Kahoot!, Classdojo, DuoLingo и 

LearningApps. Учителите се запознават с основните елементи на 

тези средства, за да могат да организират интерактивен, 

активиращ обучаваните, приятен и ефективен учебен процес. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 2 или 3 

Начин на завършване на обучението: Тест 

Лектори: проф. д-р Л. Йорданова, ас. Б. Петрова, ас.А. Петрова 
 

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, ЕЛЕКТРОННИ 

РЕСУРСИ И ПЛАТФОРМИ 
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Облачните технологии в помощ на учителя 

Описание: Участниците в курса се запознават с възможностите 

на Google Workspace. С помощта на инструментите на Гугъл за 

образованието учителите могат да организират учебния процес в 

удобна електронна форма, да създават и проверяват задания, да 

разпространяват съобщения, да организират учебния график, да 

споделят файлове и да работят синхронно с тях и др. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Д. Кожухарова, ас. М. Желязкова, ас. А. Петрова 
 

Философски и дигитални аспекти на оценяването 

Описание: В курса се разглеждат нормативните аспекти на 

оценяването. От педагогическа гледна точка се обосновават 

подготовката на диагностичните инструменти, съобразно 

познавателните равнища от когнитивните таксономии. 

Предлагат се различни дигитални инструменти за разработване 

на дидактически тестове. 

Предназначение:  За учители от всички видове и степени 

учебни заведения. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: проф. д-р Г. Кожухарова, ас. М. Желязкова 
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MICROSOFT TEAMS – предизвикателство за учителите? 

Описание: Microsoft Teams осигурява една модерна класна стая 

с много възможности. Чрез платформата учителите могат да 

създават екипи, да общуват със своите ученици, да изготвят 

онлайн тестове, задания за домашна работа и да дават обратна 

връзка. В обучението се представят възможности за организация 

на учебния процес, създаване на задания, преподаване на живо, 

споделяне на екран, използване на електронни ресурси, игри и 

работа по групи. Акцентът на обучението са част от 

инструментите, чрез които учителите да предизвикат своите 

ученици и да постигнат активно участие в онлайн обучението. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствено или електронно-дистанционно 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. М. Желязкова 

 

Иновативност и интерактивност в онлайн обучителна 

среда 

Описание: Интерактивното обучение предизвиква желание за 

участие в учебния процес от страна на учениците, но възможно 

ли е това да се случи в онлайн среда? В курса се представят 

варианти за създаването на интересни и вълнуващи уроци с 

приложение на интерактивни методи в онлайн обучителна среда. 

Показват се част от инструментите, които могат да се използват 

по време на дистанционното обучение.Чрез дискусии и обмяна 

на добри практики ще имате възможност да представите и 

обогатите вашия опит 

Предназначение:  За учители от всички степени на училищното 

образование 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствено 

или електронно-дистанционно 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. М. Желязкова 
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Компютърно моделиране за 3 и 4 клас 

Описание: Обучението е с практическа насоченост за работа с 

визуална среда за блоково програмиране Scratch. Курсът 

обхваща учебното съдържание, което ще се изучава по учебната 

дисциплина „Компютърно моделиране“ в 3 и 4 клас от учебната 

2018/2019 г. Учителите ще се научат да създават компютърни 

модели на обекти, процеси, явления, тестове, пъзели и игри и да 

експериментират с тях. Акцентът в обучението е създаване на 

анимирани проекти и игри с използване на алгоритми с и без 

условия, повторения и синхронизиране на действия, чрез 

визуалната среда за блоково програмиране Scratch. 

Предназначение: За учители в начален етап 

 

Описание: В курса се разглеждат възможностите за приложение 

продуктите на Fourier education в обучението по природни науки, 

математика, информатика и информационни технологии. 

Учителите се запознават с техническите им характеристики и 

принципите на работа с тях. Предвидени са часове за 

практическа дейност за настройка и калибриране на сензорите и 

за провеждане на експерименти по отделните учебни предмети. 

Разглеждат се възможности за изграждане на цялостна STEM 

среда чрез приложението на продуктите. 

Предназначение:  За учители, преподаващи учебни предмети от 

приридоматематическия цикъл, информатика и информационни 

технологии 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 часа, от които 16 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А. Славчев, ас. д-р М. Славова 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 48 часа, от които 24 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 3 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Д. Кожухарова 

 

Работа с продукти на FOURIER EDUCATION 

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
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Триизмерно проектиране и 3D печат 

Описание: Курса представя цялостния подход от създаването на 

триизмерен модел до изработването му на 3D принтер. В 

отделните части се разглеждат различните видове технологии за 

създаване на обекти чрез добавяне на материал и основните 

материали, които се използват от съвременните 3D принтери. 

Представят се голяма част от програмите за триизмерно 

моделиране и подготовка на моделите за изграждане. Разглежда 

се приложението на 3D принтирането в различни сфери на 

образованието. 

Предназначение:  За учители от всички степени на училищното 

образование 

 

 Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 часа, от които 16 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: гл. ас. М. Кожухаров 
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Как да създадем учебна ситуация в обучението по 

природни науки? 

Описание: Човек опознава онази част от действителността, с 

която е влязъл в пряк контакт. В учебния процес този контакт се 

осъществява най-пълноценно чрез реализация на учебни 

ситуации. В курса се разглеждат видовете учебни ситуации, 

предлагат се варианти за създаване на конкретни ситуации и се 

дава възможност на учителите разработят и да представят 

ситуации за изучаване на определени ядра от учебното 

съдържание. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения, преподаващи природни науки. Подходящо е групите 

да се формират по степени. 

 

 

Описание: В курса се разглеждат възможностите за приложение 

продуктите на Fourier education в обучението по природни науки, 

математика, информатика и информационни технологии. 

Учителите се запознават с техническите им характеристики и 

принципите на работа с тях. Предвидени са часове за 

практическа дейност за настройка и калибриране на сензорите и 

за провеждане на експерименти по отделните учебни предмети. 

Разглеждат се възможности за изграждане на цялостна STEM 

среда чрез приложението на продуктите. 

Предназначение: За учители, преподаващи учебни предмети от 

приридоматематическия цикъл, информатика и информационни 

технологии 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 часа, от които 16 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А. Славчев, ас. д-р М. Славова 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 32 часа, от които 16 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 2 

Начин на завършване на обучението:  
Лектори: ас. А. Славчев, ас. д-р М. Славова 

 

Работа с продукти на FOURIER EDUCATION 

ПРИРОДНИ НАУКИ 
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Идеята за гражданско общество 

Описание: Курсът има за цел да разгледа формирането и 

развитието на идеята за гражданско общество, да акцентира на 

характерните черти, форми и структурата на гражданското 

общество. Дилемата  - гражданското общество - сътрудник или 

коректив на властта, повдига въпроси, които са свързани с 

формиране на активно гражданство и гражданска позиция. 

Предназначение: За всички учители преподаващи предмети с 

интегрирано учебно съдържание по гражданско образование. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. д-р Н. Атанасов 

 

Специфика и технология на гражданското образование 

във втори гимназиален етап 

Описание: Курсът има за цел да разкрие спецификата и 

технологията на предмета Гражданско образование във втори 

гимназиален етап на средното училище и е насочено към 

специалисти, които имат право или са придобили такова да го 

преподават. 

Предназначение: За педагогически специалисти в 

прогимназиален и гимназиален етап. 
 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. д-р Н. Атанасов 
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Критично мислене и медийна грамотност 

Методика за формиране на понятия в уроците по 

История и цивилизации 

Описание: Курсът е предназначен за учители от всички степени 

на образователната система. Разглежда се същността на 

медийната грамотност, нейните аспекти и специфични 

особености и как тя би могла да бъде включена ефективно във 

възпитанието и обучението на учениците. 

Предназначение: За учители от всички степени на училищното 

образование 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача или курсова задача 

Лектори: ас. д-р Ст. Караиванова 

 

Описание: Курсът предлага методика за формиране на 

исторически понятия.  Овладяването на системата от 

исторически понятия означава усвояване от учениците на най-

важните, специфични особености на историческите факти, 

отразяването в съзнанието им на исторически събития и явления, 

в най-съществените връзки и взаимоотношения. Историческите 

понятия са най-високото ниво на обобщение, форма на 

историческо мислене. Тяхната основна цел е да организират и 

регулират практическите дейности на обучаващите се. 

Предназначение:  Курсът е предназначен за учители по 

История и цивилизации и гражданско образование. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. д-р Н. Атанасов 
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Междутекстовият подход в обучението по Литература 

(11-12 клас) 

Описание: Курсът има за цел да разкрие основните специфики 

при преподаване на здравното образование в динамично 

развиращо се общество. По време на обучението на участниците 

ще бъдат представени акцентите на модули от здравната сфера, 

като ще бъдат представени и интерактивни методи за 

преподаването им, ще се разработят уроци и подходящи ролеви 

игри. Някои от темите, които ще бъдат дискутирани са пубертет 

и съзряване, сексуално-преносими инфекции, ХИВ/СПИН, 

туберкулоза, превенция на употребата на алкохол и наркотични 

вещества. В рамките на курса участниците ще получат онлайн 

материали, линкове към видео материали с учебна насоченост и 

презентациите по темата. 

Предназначение: За учители, училищни психолози, 

педагогически съветници. 

 

Описание: Курсът е предназначен за учители по български език 

и литература във втора гимназиална степен. Разглеждат се 

учебните програми по литература и възможността за 

осъществяване на междутекстови взаимодействия между 

изучаваните автори и произведения с оглед на формиране на 

компетентности като знания, умения и отношения в обучението 

по литература. 

Предназначение: Учители по български език и литература във 

втора гимназиална степен 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове:  
Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача или курсова работа 

Лектори: ас. д-р Ст. Караиванова 

 

Методика на преподаване на здравното образование 

като елемент на гражданското образование  

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 или 32 час, 50% от които са 

присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 или 2 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р М. Илиева 
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Използване на видео материали в ЧЕО за формиране на 

зрително-слухови езикови умения 

Описание: В семинара учителите се запознават с модел, който 

предоставя на учениците възможност за разбиране и усвояване 

на учебни съдържания от слухови и аудиовизуални медии, които 

мотивират ежедневната езикова употреба, свързана с определена 

комуникативна ситуация. Разработват се конкретни учебни 

задачи, които подпомагат изграждането на рецептивна зрително-

слухова компетентност. 

Предназначение: за учители по чужд език в среден и горен 

курс. 

 

Междукултурни взаимодействия и изграждане на 

социокултурна компетентност в ЧЕО 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. Д. Стратиев 

 

Описание: Социокултурната компетентност като компонент на 

комуникативната се реализира на три нива: познавателно, 

поведенческо и ценностно. В курса учителите се запознават, 

разглеждат и дискутират различни възможности за реализация 

на междукултурна интеракция на тези нива. 

Предназначение: за учители по чужд език в среден и горен 

курс. 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. Д. Стратиев 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 
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STEM обучение – същност, методи, технологии и 

инструменти 

Описание: Разглежда се същността на STEM обучението, STEM 

методи и иновативни форми за развитие на потенциала на 

учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на 

урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически 

примери, технологии, инструменти и приложения за 

реализирането на STEM обучение във всички степени на 

обучение. 

Предназначение: за учители от всички степени на училищното 

образование 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. М. Желязкова 

 

STEAM обучение в начална степен – възможности и 

перспективи 

Описание: В обучението се представят възможностите за 

организацията на STEAM обучението в начална степен и 

подходящите урочни единици за неговото осъществяване. 

Акцентът на обучението са част от възможните инструменти и 

средства, чрез които учителите да реализират STEAM обучение 

в класните стаи и в онлайн среда. Учителите се запознават със 

STEAM рамката на урока и планиране му. 

Предназначение: за учителите от начална степен 

 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити:1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. М.Желязкова 

 

STE(A)M 
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Експериментите в STEM обучението 

Описание: В рамките на STEM обучението ролята на учебните 

съдържание и дейности е решаваща. Много подходящ метод за 

обучение, харесван и от учениците, се явява експериментът.В 

курса се дават примери за конкретни експерименти, 

включително и предлагани от S’Cool LAB на института в Церн. 

Те са приложими в STEM дисциплините от 5. до 10. клас. 

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни 

заведения. 

 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени 

или електронно-синхронни 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. А.Петрова 

 

STEAM обучение в детската градина – стъпка напред 

към бъдещето 

Описание: В обучението се представят възможностите за 

организация на STEAM обучение в детската градина и 

подходящите педагогически ситуации за реализирането му. 

Акцентът на обучението са методи, иновативни форми за 

развитие на потенциала на децата, технологии, инструменти, 

приложения и практически примери 

Предназначение: за учителите в детската градина 

 

Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: ас. д-р А.Тилева, ас. М.Желязкова 
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Триизмерно проектиране и 3D печат 

Описание: Курса представя цялостния подход от създаването на 

триизмерен модел до изработването му на 3D принтер. В 

отделните части се разглеждат различните видове технологии за 

създаване на обекти чрез добавяне на материал и основните 

материали, които се използват от съвременните 3D принтери. 

Представят се голяма част от програмите за триизмерно 

моделиране и подготовка на моделите за изграждане. Разглежда 

се приложението на 3D принтирането в различни сфери на 

образованието. 

Предназначение:  за учители от всички степени на училищното 

образование 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: гл. ас. д-р М. Кожухаров 
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Управление на качеството в образователната 

институция 

Описание: Системата за тотално управление на качеството ISO 

доказа, че утежнява администрацията и не влияе върху реалното 

качество на образователните услуги. Обучението е ориентирано 

към друг подход, насочен към включване на всички 

заинтересовани страни в процесите за подобряване на 

качеството. Системата CAF (Обща рамка за оценка) работи от 

години в хиляди европейски училища и детски градини. Тя се 

отличава с това, че администрирането е изключително улеснено 

за разлика от ISO. CAF е лека за работа, лесно се прилага в 

образователни институции и има висока ефективност. Не на 

последно място, внедряването и поддържането на CAF не се 

заплаща. 

Предназначение: Курсът е предназначен за учители и 

директори. 

 
Форма на провеждане: Дистанционно/на място/изнесено 

Продължителност часове: 16 часа, от които 8 присъствени или електронно-синхронни 

Кредити: 1 
Начин на завършване на обучението: Практическа задача 

Лектори: доц. д-р Д. Донев 
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