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Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
Факултет по педагогика
Център за продължаващо обучение
Центърът за продължаващо обучение към Факултет по педагогика
предлага широк спектър от образователни програми като: въвеждащи,
тематични, комплексни курсове, семинари, професионални педагогически
и
психологически
тренинги,
школи,
практикуми,
лектории,
специализации,
свързани
с
методическата,
педагогическата,
психологическата подготовка на педагогическите специалисти с
конкретна предметна област или с управление на образованието,
професионално-педагогически специализации за придобиване на трета
професионално-квалификационна степен, майсторски класове, научни
форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на
резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за
професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или
постижения, съобразно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.
Обучението
се
осъществява
от
квалифициран
научнопреподавателски състав. Качеството на провежданото обучение се
гарантира от Системата за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски".
На база на сключено споразумение с Тракийски университет –
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
гр. Стара Загора, университетът извършва прием на заявления за
придобиване на професионално-квалификационна степен от учители
Времето и мястото на провеждане на тематичните курсове са по
предложение на заявителите.
Като университетско звено Центърът е приоритетно ориентиран
към актуалните образователни потребности на потенциалните ползватели.
Предложеният списък от тематични курсове може да бъде обогатяван и
разширяван по предложение на заявителите.
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Краткосрочни тематични курсове, семинари и тренинги, насочени
към повишаване ефективността на педагогическия процес в
системата на предучилищно и училищно образование
Лектор: проф. д.н. Йордан Колев
Наименование на
програмата
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен

Родителите в Монтесори педагогика
Родители на деца от предучилищна възраст
Мария Монтесори включва родителите на децата
от детската градина в цялостния процес на тяхното
образование чрез метода „проба-грешка“.
Мария Монтесори за космическото образование и
ролята на детската градина. Методът на Мария
Монтесори и ограмотяването на детето.
Родителите, детето и свободата в детската градина
2 дни
16 учебни часа.
1
Образователната среда – климатът на свобода
Родители и детски учителки
Детето също има свещеното право на свобода за
избор на своите действия. Класиците педагози
защитават различни гледни точки за свободата на
детето в образователната среда.
Идеята за свобода на детето във философията на
образованието. Източници и фактори за
свободното развитие и възпитание на детето.
Форми и методи за свободно предучилищно
образование.
2 дни
16 учебни часа.
1
3
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кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Предучилищното възпитание в просветната
политика на българия до 1989 г.
Директори, учители, родители, общественици,
студенти
Българското предучилищно възпитание е
съществен елемент на националната образователна
система. Просветни министри и авангардни
образователни дейци провеждат съществени
експерименти за модерно и ценностно образование
на децата на България.
Авангардните експерименти на пионерите на
българското обществено предучилищно
възпитание. Законът на Живков и българските
детски училища.
Законодателни постановления за предучилищни
заведения в България през 1921-1944 г.
Курсове за подготовка на детски учителки в
България до средата на ХХ в.
Пета тема: Управленски решения за
предучилищно възпитание в НРБ
2 дни
16 учебни часа.
1
Министри на народното просвещение
Образователни дейци, директори, учители,
общественици, студенти
В периода след Освобождението до средата на ХХ
век – 9 септември 1944 г. системата на българското
образование се управлява от забележителни
политически мъже – апостоли на националното
освобождение, национални поети и писатели,
доказани учени и известни общественици.
МНП – „Петото колело на държавната колесница“
„Портрет“
на
министрите
на
народното
просвещение.
Педагогически възгледи на министрите на
4
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

народното просвещение.
Лидерът министър Георги Живков
Поетът министър Константин Величков
Професорът министър Иван Д. Шишманов
Българското просветно законодателство до средата
на ХХ в.
2 дни
16 учебни часа
1

Лектор: Проф. д-р Маргарита Колева
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Образователната среда и възпитанието на
детето от предучилищнавъзраст
Педагози, детски учители, ръководители в
системата на предучилищното възпитание,
родители
Образователната среда в институцията детска
градина приоритетно е с възпитателни функции.
Тя предлага многообразие от варианти за
общуване, разглеждано като свързващо звено
между детето и околния свят, което естествено
влияе върху детското личностно развитие.
Успешните възпитателни взаимодействия с детето
от предучилищна възраст с цел постигане на
адекватно на детската възраст равнище на
възпитаност са следствие от конструирането на
образователната среда, с център детето като субект
на дейността и инструментариум, съдействащ за
хармоничното съвместяване на индивидуалния и
социалния детски потенциал за развитие.
 Концептуални параметри на образователната
среда в детската градина
 Специфика на предучилищното детство и
необходимостта от хармония на детската
индивидуалност и социалност
 Възпитателните
взаимодействия
в
предучилищна възраст – роля за обогатяване
на детската индивидуалност и социалност
5
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Продължителност
Хорариум

2 дни / 3 дни
16 часа (10 ч. лекции и 6 ч. тренинг)

Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

1

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Педагогическата ситуация за опознаване на
природата и социалния свят
Педагози, детски учители, ръководители в
системата на предучилищното възпитание,
родители
Съвременната
педагогическа
теория
за
предучилищно образование извежда като основна
форма за организация на детската познавателна
дейност обучаващата педагогическа ситуация. Тя
се разглежда като „хармоничната среда” за
осъществяване на познавателни взаимодействия и
композира в единство детския социален и
познавателен опит, актуалните потребности,
интереси и нагласи на детето, както и
инициираните активности, осигуряващи му успех
в хода на дейността.
 Приоритети на преднамерената ситуация за
опознаване и ориентиране в околната среда;
 Технологични варианти за осъществяване на
преднамерената ситуация в различните
възрастови групи.
2 дни / 3 дни
16 часа (10 ч. лекции и 6 ч. тренинг)
1
Ценностният подход в образованието:
основания, необходимост и параметри в
предучилищна възраст
Педагози, детски учители, ръководители в
системата на предучилищното възпитание,
родители
Проблемът за ценностите в образованието е
закодиран в целия спектър от педагогически
дейности и взаимодействия. Ценностният подход е
иманентно присъщ на педагогическата реалност,
отнесена към всяка дейност, субект и възрастова
група.
6
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 Образование - ценности - деца: посланията
на съвременното обществено развитие
 Индивидуалните и педагогически ценности
на учителя
 Групата от връстници – за детските
ценностии просоциално поведение
 Сътрудници в ценностната ориентация на
детето от предучилищна възраст
Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

2 дни / 3 дни
16 часа (10 ч. лекции и 6 ч. тренинг)
1
Проблеми на педагогическото взаимодействие
в подготвителната група
Педагози, детски учители, ръководители в
системата на предучилищното възпитание,
родители
Педагогическият инструмент, чрез който се
планират и прогнозират резултатите в контекста на
детското
развитие
е
педагогическото
взаимодействие. Разгръщането му е по посока на
социалното и познавателно обогатяване на
различните аспекти в развитието на 6-7-годишното
дете и компенсаторното стимулиране на неговите
проблемни страни. Няколко са фокусните точки –
педагогическото взаимодействие като процес;
равнището на активност на децата; процедурни
схеми за „произвеждане” на педагогически
взаимодействия, съответстващи на психичната и
социална същност на 6-7-годишните, както и на
педагогическите иновации.
 Съвременни трактовки на проблематиката
“педагогическо
взаимодействие”
в
пространството на педагогическата наука –
специфика в подготвителната група
 Предизвикателства и противоречия при
осъществяване
на
педагогическото
взаимодействие в подготвителната група;
 Модели за педагогическо взаимодействие в
7
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детската общност. Технология и активни
техники за реализация вдетските дейности.
Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

2 дни / 3 дни
16 часа (10 ч. лекции и 6 ч. тренинг)
1

Лектор: Доц. д-р Марияна Балабанова
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Триз и развитието на детското мислене и реч
Детски учители, директори на детски градини
Технологията за творческо решаване на
изобретателски задачи „ТРИЗ“ се явява уникален
инструмент за раждане на нетривиални идеи, за
изобретяване на ново, за развитие на творческото и
латерално мислене, доказателство за това, че в
творчество може и е нужно да се обучават децата
ТРИЗ-овската педагогика не просто развива
фантазията, а учи детето да мисли неординарно,
системно, с разбиране на ставащите събития.
Дейностите, използвани в работата с деца от
предучилищна възраст предполагат формиране на
умения за анализ и разкриване на смислови
взаимовръзки на познавателни обекти и
отношения.
В курса се обсъждат най-интересните игрови
дейности за развитие на умения за ориентация в
когнитивните отношения, лежащи в основата на
опознаването на околната действителност, вкл.
математическите и аспекти. Едновременно с това
се анализира ползата им за развитие на речта на
децата.
Теми:
1. ТРИЗ и запознаване на децата с
противоречията.
2. Игрови дейности за развитие на умения за
8
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

ориентация в когнитивните отношения, лежащи в
основата
на
опознаването
на
околната
действителност, вкл. математическите и аспекти.
3. Технология за съчиняване на гатанки и
творческо разказване по картина.
4. Техники за трансформирането на приказки.
5. Похвати за творческо съчиняване.
2-3 дни
16 ч.
1

Лектор: Доц. д-р Веска Вардарева
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Подготовка на учители за работа в
предучилищна група/клас
Детски учители
Първи модул: Изграждане на потребностнoмотивационна среда на детето за общуване
Втори
модул:
Образователни
стратегии,
интерактивни методи за стимулиране на речевата
активност у детето
Трети модул: Педагогическо взаимодействие,
насочено към
социализиращи процеси
Четвърти модул: Организация на разнообразна
образователна среда.
Към всеки модул са разработени конкретни теми,
които дават възможност да се реализират в 8 или
16 часа. Форма на организация на обучението –
тренинг,
ситуационни
игри,
практически
упражнения.
2 дни
16 ч.
1
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Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Гражданско образование за предучилищна
група/клас
Детски учители
Първи модул. Начало на полагане на гражданска
култура.
Втори модул. Гражданско образование за
подготвителна група /ситуации/.
Трети модул. Специализирани игри по ГО.
Към всеки модул са разработени конкретни теми,
които дават възможност да се реализират в 4 или 8
часа. Форма на организация на обучението –
тренинг, практика.
2 дни
16ч.
1
Интерактивни методи и техники за обучение в
детската градина
Детски учители
Първи модул: Специеика на интерактивните
методи и използването им в детската градина.
Втори
модул.
Интерактивни
игри
за
предучилищно образование
Трети модул. Интерактивни форми на организация
на педагогическото ваимодействие в детската
градина.
Към всеки модул са разработени конкретни теми,
които дават възможност да се реализират в 8 или
16 часа. Форма на организация на обучението –
тренинг, ситуационни игри, практически
упражнения.
2 дни
16 ч.
1
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Лектор: Доц. д-р Веска Гювийска
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:

За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Педагогика на сетивата: Мултисензорни етюди
на Яна Мерджанова, за стимулиране
на творческо мислене в училище
За учители в детска градина и начално училище
Курсът е предназначен за актуализиране на идеите
на класическата педагогика по проблема за
сетивността. Чрез казуси, ситуации, мисловни
пътешествия, алегории, метафори се провокира
възможността за синергетизиране на човешките
сетива, и създаване на «креативното
въображение», като негов колективен продукт в
училище.
2 дни
16 ч.
1
Сугестивна педагогика (Сугестопедия):
съвременни интерпретации на идеите на
Георги Лозанов за използване на емоциите и
внушението в обучението на учениците като
креативен резерв
За учители в детска градина и начално училище
Курсът прави прочити на «внушението» като
метод за възпитание и обучение. Той търси нов
периметър за действие, не само като готова
програма на Г. Лозанов, и експеримент през 90
години, но и всекидневна образователна стратегия,
която оптимизира пространството в училище. За
целта се използва «ситуацията» и нейните
метаморфози за обучаващо въздействие.
2 дни
16 ч.
1
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Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е

«Философия за деца» в Детската градина чрез
приказката и приказното начало: идеи на
Веска Гювийска за обучение в нестандартно
мислене
За учители в детска градина и начално училище
Курсът предлага авторски идеи за включване на
приказките на света като „философия за деца” и
стимулиране
на
символно
мислене
в
предучилищна
възраст.
Той
надгражда
класическият вариант за „Философия за деца” по
програма , включвайки „философията”, не като
цел, а като процес на метафористично мислене.
Използват се етюди от приказки и създаване на
сценарии.
2 дни
16 ч.
1
«Сократова беседа» в училище като творчески
потенциал на мислене
За учители в детска градина и начално училище
Анотация: Курсът е приоритетно насочен към
оптимизиране на
мисловните стратегии за
обучение чрез «Сократова беседа» в нейният
класически и некласически (постмодерен) вариант.
Целта е създаване на интерактивен режим на
взаимодействие с ученика, както и на нови
образователни технологии. За целта се предлагат
етюди и образователен театър.
2 дни
16 ч.
1
«Човешкото различие като норма и ценност в
училище»: стратегии
на общуване при
интегрирано и включващо обучение
За учители в детска градина и начално училище
12
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предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Курсът
се спира на гранични проблеми на
педагогика, етика, прагматика, при обучение не
само на деца със СОП
като потребители на
образователна услуга, но и на всички ученици в
клас и училище, които създават и ирадират среда
и атмосфера за реализиране
на нови
образователни стратеги. За целта се използват
казуси, игри, и художествената литература като
средство.
2 дни
16 ч.
1

Лектор: Гл. ас. д-р Мария Кавданска
Наименование на
програмата:

Интерактивни технологии за формиране на
икономически понятия в предучилищна и
начална училищна възраст

За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Детски и начални учители
Основна цел на курса “Интерактивни
технологии за формиране на икономически
понятия в предучилищна и начална училищна
възраст” е да се осъвременят и разширят
професионалните компетенции на учителите,
свързани с познаване, класифициране и
педагогическо интерпретиране на базисните
икономически
понятия,
явления
и
закономерности, като се допълнят с умения за
реализиране на педагогически технологии
съдържащи интерактивни техники за обучение.
Основни тематични направления:
1. Базисни знания по икономикс.
2. Компетенции за реализиране на педагогически
технологии за опознаване на света на
13

Център за продължаващо обучение

икономиката от децата в предучилищна възраст и
учениците в началното училище.
3. Овладяване на стратегии за организиране и
реализиране на
комплексни постановки на
преподаване и учене (казуси, групова работа,
ролеви игри, работа по проект и др.), за
включване на учениците в разрешаване на
житейски ситуации съдържащи икономически
проблеми.
Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

2 дни
16 ч.
1
Конструктивно-технически и технологични
дейности в детската градина и началното
училище
Детски и начални учители
Основна цел на курса “Конструктивнотехнически и технологични дейности в
детската градина и началното училище” е да
повиши ефективността на теоретическата и
практическата подготовка на
учителите в
областта на труда, техниката и технологиите.
Основни тематични направления:
1. Знания за съвременната техника и технологии
и уменията за боравене с технически обекти.
2. Овладяване на умения за обработка на
разнообразни конструкционни материали и
техники на работа с тях.
3. Стратегии за организиране и реализиране на
разнообразни
варианти
на
педагогически
взаимодействия при овладяване на света на труда,
техниката и технологиите от децата в
предучилищна и начална училищна възраст.
2 дни
16 ч.
1
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Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Интерактивни технологии за формиране на
икономически понятия в технологичното
обучение в прогимназиален етап на СОУ
Учители по техника и технологии в 5-8 клас.
Основна цел на курса “Интерактивни
технологии за формиране на икономически
понятия в в технологичното обучение в
прогимназиален етап на СОУ” е да се
осъвременят и разширят професионалните
компетенции на учителите, свързани с познаване,
класифициране и педагогическо интерпретиране
на базисните икономически понятия, явления и
закономерности, като се допълнят с умения за
реализиране на педагогически технологии
съдържащи интерактивни техники за обучение.
Основни тематични направления:
1. Базисни знания по икономикс.
2. Компетенции за ефективно реализиране на
педагогически технологии за интегриране на
икономически
понятия
в
технологичното
обучение в 5-8 клас на СОУ.
3. Овладяване на стратегии за организиране и
реализиране на комплексни постановки на
преподаване и учене (казуси, групова работа,
ролеви игри, работа по проект и др.), за
включване на учениците в разрешаване на
житейски ситуации съдържащи икономически
проблеми.
2 дни
16 ч.
1
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Лектор: Проф. д.н. Кирил Костов
Наименование на
програмата:

Подготовка на учители за получаване на
професионално-квалификационна степен

За кого е
предназначена
програмата

За учители от всички образователни степени и по
всички
учебни
предмети,
директори,
педагогически съветници, социални работници и
др.

Кратка анотация и
основни теми

Научното
изследване
като
форма
на
познавателна дей-ност – методологическа
рефлек-сия на изследователя; научното познание
сред другите форми на отразяване на
педагогическата действителност. Методологически характеристики на педа-гогическите
изследвания – научен проблем; тема, обект и
предмет на изследването; теза и хипотеза; цел и
задачи; новост и значение за науката и практиката. Планиране, организация и провеждане на
емпирични изследвания – концепция; организация, етапи и провеждане на изследването;
Представяне и анализ на резултатите от емпиричните
изследвания – пред-ставяне на
резултатите; матема-тико-статистически анализи;
ем-пиричен
анализ;
теоретичен
ана-лиз.
Внедряване на резултати-те от изследванията
в училищ-ната практика – същност на
внедряването в учебно-възпита-телната практика;
опитната и из-следователската работа на учителите като ефективна форма на внедряване;
изграждане на сис-тема за внедряване. Методи за
научно изследване в педагоги-ческата теория
и практика – теоретични методи; емпирични
методи;
педагогическо
наблюде-ние
и
експеримент; анкета; ме-тод на експертната
оценка; ме-тод на моделирането; методи от други
науки. Тестирането като метод за научно
изследване в спортната наука - теория на
тестуването – определения, ви-дове; особености
при приложе-ние на тестовете за научен конт-рол
16
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

в педагогическите изслед-вания; критерии за
информатив-ност – надеждност, валидност,
обективност, стандартност; ко-личествени методи
за определя-не на статистическите парамет-ри.
Разработване и оформяне на научен труд основни ха-рактеристики и особености при
разработването на реферат, кур-сова работа,
дипломна работа, дисертация; структура и
оформя-не на научната разработка; Критерии и
показатели за оценка
2 дни
16 часа.
1

Лектор: Проф. д.н. Добринка Тодорина
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Диагностика и развитие на надарени деца
За учители, които се интересуват от тази
проблематика
Целта на обучението по дисциплината е
осмисляне на важността и същността на проблема
за идентификацията и развитието на детския
талант
и
овладяване
на
необходимите
компетентности за ефективното му разрешаване в
педагогическата практика чрез участието в
тренинги.
Основни теми: определяне особеностите на
надарените деца; диагностика на интересите,
общите
интелектуални
способности
и
специалните способности на надарените деца;
стратегии и технологии за развитие на
надарените деца в урока, в извънкласната и
извънучилищната дейност.
2(3) дни
16 часа.
1
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Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Приложение на интерактивните методи на
обучение в педагогическата практика
За учители, които се интересуват от тази
проблематика

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

2(3) дни
16 часа.
1

Целта на обучението по дисциплината е
осмисляне на ролята
и същността на
интерактивната
образователна
среда,
приложението на интерактивните методи на
обучение в педагогическия процес по различни
учебни
предмети
и
изграждане
на
компетентности за работа в интерактивна среда.
Основни
теми:
теоретични
основи
на
интерактивността и интерактивните методи;
специфични черти, признаци и инструменти на
интерактивното взаимодействие; предпоставки за
ефективност
на
интерактивните
методи;
приложни аспекти на интерактивни методи на
обучение в педагогическата практика по
различни учебни предмети.

Тренинг за усъвършенстване на
педагогическото общуване
За учители, които се интересуват от тази
проблематика
Целта на обучението по дисциплината е
осмисляне
основите
на
педагогическото
общуване (комуникативна, интерактивна и
перцептивна страна), определяне
ролята на
педагогическото общуване за учителската
професия, овладяването на компетентности за
усъвършенстване
общуването на равнища
„учител-ученик“
и
„ученик-ученик“;
изграждането на качеството „педагогическа
общителност“ на учителите.
Основни теми: общуването като социален
феномен; характеристика на педагогическото
18
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

общуване; възможности за усъвършенстване на
педагогическото общуване чрез решаване на
казуси, програмирани тестове, тренинги за
професионално-педагогическо
общуване
и
междуличностно общуване; тестове, анкети и
интерактивни
методи
за
изследване
и
усъвършенстване на педагогическото общуване.
2(3) дни
16 часа.
1

Лектор: Проф. д-р Невена Филипова
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Образователно законодателство и политика
Учители, директори, педагогически съветници
Програмата разглежда правно-нормативната
уредба в областта на образованието. Подготвят се
и се решават казуси, свързани с нарушения на
законодателството. Анализират се отделни
страни от нормативната уредба в контекста на
съвременните потребности на училищната
практика. Анализират се различни видове
образователни политики.
2 дни
16 часа.
1
Правно образование
Учители, директори, педагогически съветници
Програмата
разглежда
същността
и
функционирането на правните норми в различни
сфери на обществения живот. Обсъждат се и се
анализират европейските и международни
19
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

нормативни документи/ конвенции, декларации и
др./, свързани с правата на детето, на човека и
гражданина, на жените, на етносите и др.
2 дни
16 часа.
1

Лектор: Доц. д-р Траян Попкочев
Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е

Методи за социалнопедагогическа
диагностика
директори, учители, възпитатели, социални
работници, педагогически съветници
С развитието на диагностичната практика в
социалната педагогика се натрупва специфично
познание, което засяга методите и средствата на
диагностика, начините за тяхното прилагане,
същността и особеностите на диагностичния
процес и диагностичното познание, връзките на
диагностиката с различни научни области. В
практически
план
социалнопедагогическата
диагностика е познавателна дейност, в която се
оценява състоянието на възпитателния потенциал
на средата, възпитаността на личността,
резултатите от целенасоченото възпитание,
организирано от педагогически и социални
институции,
възможностите
за
неговото
подобряване и повишаване на възпитателните
възможности на средата.
2 дни
16 часа.
1
Качествени методи в педагогическите
изследвания
директори, учители, възпитатели, социални
20
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предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

работници, педагогически съветници
Педагогическата реалност среща педагога и
социалния работник в конкретната им дейност не
въобще, а въплътена в строго индивидуални
случаи. Те, заедно с общите си закономерности,
носят и твърде специфични характеристики,
които в крайна сметка създават неповторимата
възпитателна среда. Неповторимостта обаче е
изпитание – тя изисква в типичното да се
разпознава единичното, изисква диагностика.
При това диагностиката е нужна не заради чисто
познавателни съображения, а за да се действа
успешно в
професионалната дейност, в сложните и
динамични конкретни ситуации, пред които се
изправя. Да може да се взимат изпреварващи
решения или да се набелязват коригиращи мерки,
да може да консултира и предвижда.
2 дни
16 часа.
1
Структуриране на дидактически тест в
традиционен и електронен формат
директори, учители, възпитатели, социални
работници, педагогически съветници
Учебното съдържание се представя традиционно
екс катедра и чрез технологията на платформата
за електронно обучение BlackBoard . Презентират
се възможностите за структуриране и авторски
тестове със съответните скали за оценяване.
2 дни
16 часа.
1
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Лектор: Доц. д-р Пелагия Терзийска
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата

Идентификация и развитие на деца със СОП
Учители от масово училище, от специално
училище, ресурсни учители
Запознаване и усвояване на базисни познания за
децата със специални образователни потребности
(СОП), с новата образователна парадигма за тях;
особеностите в развитието им и спецификата на
работата с тях както в общата образователна
среда, така и в специалното училище; овладяване
на стратегии и техники, които могат и трябва да
се използват от учителя в конкретната дейност с
посочените деца.
2 дни
16 часа.
1
Алтернативни методи на работа с деца и
ученици със СОП
Учители от масово училище, от специално
училище, ресурсни учители, психолози
Oвладяване на система от знания и умения за
същността, ролята и практическото приложение
на алтернативни методи на работа с деца и
ученици
със
специални
образователни
потребност (СОП), както в условията на
включващото обучение (в масовото училище и
детска градина), така и в специалното училище.
2 дни
16 часа.
1
Артпедагогика и арттерапия в специалното
образование
Учители от масово училище и детска градина, от
специално училище, ресурсни учители,
психолози
22
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Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност

Усвояване на система от знания и умения за
същността, ролята и мястото на артпедагогиката
и арт-терапията в системата на корекционноразвиващата работа с деца и ученици със
специални образователни потребност (СОП);
разбиране на ролята и значимостта на различните
видове
изкуства
в
педагогическото
взаимодействие с тези деца, както в условията на
включващото обучение (масово училище и детска
градина), така и в специалното училище;
усвояване на практически умения за компетентно
прилагане на широк инструментариум от арттерапевтични подходи, методи и техники на
работа; ръководство на различни арт-дейности,
реализирани от децата и учениците със СОП
2 дни
16 часа.
1
Партньорство между училището и
семейството на деца със специални
образователни
Учители от масово училище и детска градина, от
специално училище, ресурсни учители, родители,
директори на училища, детски градини и
ресурсни центрове
Запознаване с основните методи и специфичните
механизми за взаимодействие и работа на
училището със семействата на деца със
специални образователни потребности (СОП); за
осигуряване на ефективна среда за личностно
развитие на децата и подпомагане на тяхната
социализация в училището и обществото.
Овладяване на съвременни нетрадиционни
методики в педагогическата дейност, насочени
към реализирането на разнообразна и ефективна
партньорска работа с родителите, насочена към
разрешаване
на
проблеми,
партньорство,
коригиране на поведение, превенция и социална
рехабилитация.
2 дни
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Хорариум
Квалификационен
кредит

Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

16 часа.
1

Лектор: Доц. д-р Даниела Томова
Извънкласна дейност по физическо
възпитание и спорт
Начални учители, възпитатели, педагогически
съветници
Цел на квалификационния курс е да запознае
обучаваните с особеностите на извънкласната
дейност по физическо възпитание и спорт.
Включва съдържанието и формата
на
заниманията, организация и управление, дейност
на учителя, както и субектите, които осигурат
практическото
реализиране
на
изнвънучилищните форми на тази дейност.
2 дни
16 часа.
1

Лектор: Доц. Д-р Гергана Дянкова
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Педагогическа технология „Образователен
театър“
Учители от всички образователни степени и по
всички учебни предмети, директори,
педагогически съветници, социални работници и
др.
Форма на работа: групово-динамичен тренинг;
колаборативно обучение.
Методи: интерактивни методи, презентация,
ролеви игри, симулации, казуси,етюди и
театрализирани дейности.
Съдържателни рамки: Обучението има за цел
стимулиране на интереса и активното участие на
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

обучаваните в дейности, които формират
съответни педагогически умения за подготовка и
реализация
на
образователен
театър
в
педагогическото взаимодействие с деца и
ученици.
2 дни
16 часа.
1
Развитие на умения за професионалнопедагогическа рефлексия
Учители от всички образователни степени и по
всички учебни предмети, директори,
педагогически съветници и др.
Фокусът е върху дейности, утвърждаващи ролята
на педагога като консултант, помощник,
посредник (медиатор), експерт в педагогически
стратегии както за познавателна мотивация на
децата и учениците, така и за успешно
приобщаване на родителите им в педагогическото
взаимодействие.
Идентифициране на типове рефлексия –
педагогически
проекции.
Авторефлексивен
подход за личностна ефективност и корекция на
ирационален модел на мислене и вземане на
решение. Открояване на спецификата на
педагогическата рефлексия в процесуалноситуативен, съдържателен и функционален
аспект. Операционализиране на рефлексивни
модели в педагогическото взаимодействие
2 дни
16 часа.
1
Педагогическо взаимодействие
„театрализирани дейности – говорна култура“
Учители от всички образователни степени и по
всички учебни предмети, директори,
педагогически съветници и др.
Основни средства на театъра и техни аналози в
педагогическото
взаимодействие.
Словесно
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми
Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

действие
–
нормативност,
органичност,
ефективност,
атрактивност.
Типология
и
специфика на театрализираните дейности –
според характера на действието, етапите в
развитие на говорната култура, мястото им в
педагогическото взаимодействие.
2 дни
16 часа.
1
Словесно-изпълнителски дейности в детската
градина и началното училище
Учители от всички образователни степени и по
всички
учебни
предмети,
директори,
педагогически съветници и др.
Специфични характеристики насловесноизпълнителските дейности. Етапи в подготовка и
реализация. Тренинги, екипна
работа, етюдни импровизации.
2 дни
16 часа.
1

Лектор: Гл. ас. д-р Ангел Ангелов
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Ритуалистика
Квалификационният курс е предназначен за
детски, начални и прогимназиални учители,
педагогически съветници, служители в обредни
домове и общински администрации.
Практикумът обогатява познанията на студентите
и възможностите им да осмислят, ползват и
популяризират гражданските ритуали.
Разглеждат се проблемите: за ритуалите в
събитийното поле на личността – от раждането до
смъртта;
за
събитийната
наситеност
в
обществения празничен календар, предполагаща
адекватна ритуализация; за ползването на
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Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:

ритуали при ключови събития в историята на
държавата.
2 дни
16 ч.
1
Празнични дейности в училище
Квалификационният курс е предназначен за
детски, начални и прогимназиални учители,
директори на училища, педагогически съветници,
училищни настоятели.
Практикумът обогатява познанията на студентите
и възможностите им да структурират училищния
празник в естествената му фазова пулсация –
почит към ценността и веселие. Обучението дава
възможност за анализиране, сравняване и избор
на модели, които да са в съответствие с целите и
мисията на всяко конкретно училище. Формират
се практически умения за създаване на сценарни
означавания на училищни празници, в които
почитаната от общността ценност да бъде
представена атрактивно.
Основната цел на обучението по учебната
дисциплина е развитие и усъвършенстване на
професионалната компетентност на студентите
чрез придобиване на практически умения за
анализиране, структуриране, организиране и
провеждане на училищни празнични дейности.
В практикума се разглеждат проблемите: за
институцията училищен празник, за празничните
дейности в училище, за драматургията на
празника, за
учителя като режисьор на
училищните празнични дейности. Предлагат се
практически подходи за организация на празници
и празнични дейности (събития и тържества).
2 дни
16 часа.
1
Театрализирани дейности и зрелища в
училище
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За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:

Квалификационният курс е предназначен за
детски, начални и прогимназиални учители,
директори на училища, педагогически съветници,
училищни настоятели.
Практикумът
разглежда
театрализираните
дейности и зрелища не само като специфично
синтетично изкуство, но и като средство за
възпитателно въздействие. Анализират се
принципи и методи, използвани в организацията
и провеждането им. Разкриват се теоретични и
методологически проблеми на влиянието на
нормативната система при организацията и
провеждането на театрализираните дейности и
зрелища. Разглеждат се основните етични норми
в професионалното отношение на участниците в
зрелищата към образните системи, драматурга,
режисьора, актьорите, публиката, медиите.
Основната цел на обучението по учебната
дисциплина е развитие и усъвършенстване на
професионалната компетентност на студентите
чрез придобиване на практически умения за
анализиране, структуриране, организиране и
провеждане на театрализирани дейности и
зрелища в началното училище.
Курсът включва: елементи на театралното
изкуство и използването им в театрализираните
дейности и зрелища; монтажът като естетически
принцип и основа на действеността в
театрализираните дейности; архитектоника на
театрализираното
представление;
видове
театрализирани дейности и зрелища; особености
на сценарно-режисьорската работа. Обръща се
внимание върху ролевия модел и нормативната
система при организацията и провеждането на
различни видове театрализирани дейности и
зрелища.
2 дни
16 часа.
1
Празникът - атрактивен училищен медиатор
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За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Квалификационният курс е предназначен за
детски, начални и прогимназиални учители,
директори на училища, педагогически съветници,
училищни настоятели.
Целта на курса е: да се формират практически
умения за създаване на сценарни означавания, в
които почитаната от общността училищна
ценност да бъде представена атрактивно.
Курсът включва темите: училищни ценности и
училищен празник; институцията училищен
празник; традиция и иновации; „фронт” и „кръг”
в училищния празник; атракционът като
педагогическо средство; училищният празник
като монтаж на атракциони.
Очаквани резултати: Изградени компетентности,
чрез които училищният празник да актуализира
ценности и сред общности, различни от
училищната.
2 дни
16 ч.
1

Лектор: Доц. д-р Снежана Попова
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум

Превенция на насилието в училищна среда
учители, възпитатели, педагогически съветници,
директори, родители
Дефиниране на насилието в училищна среда;
Социални детерминанти на насилието над деца;
Субкултура на насилието; Рискови фактори в
детството и юношеството; Защитни фактори за
превенция и специфика на педагогическата
намеса при насилническо поведение в училищна
среда; Съвременни модели за превенция на
насилието в училищна среда.
2 дни
16 часа.
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Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми
Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

1
Училище за родители
учители, възпитатели, педагогически съветници,
директори, родители
Визия, модел и тренинг за развитие на умения за
ефективно функциониране на
„Училище за
родители“
2 дни
16 часа.
1
Семейно консултиране при агресивно детско
поведение
учители, възпитатели, педагогически съветници,
директори, родители
Същност
и
специфика
на
семейното
консултиране при агресивно детско поведение;
Основни модели на семейно консултиране при
агресивно детско поведение; Тренинг за развитие
на умения за семейно консултиране при деца с
агресивно поведение
2 дни
16 часа.
1

Лектор: Доц. д-р Диана Митова
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Управление на образователни проекти
Учители СОУ /начален, прогимназиален и
гимназиален етап
Обучението е насочено към овладяване на
методиката за разработване и управление на
европейски образователни проекти в
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съответствие с философията и функционирането
на европейските програми и отговарящи на
съвременните насоки на развитие. Предоставя се
възможност за запознаване с Програмите и
инициативите на Европейския съюз в областта на
образованието, идентифициране на приоритетни
области за реализиране на образователни
проекти.
Целта е учителите да придобият компетентност
по разработването и структурирането на
проектни предложения за европейски
образователни проекти и притежаващи умения да
участват в екипи и реализират дейностите по
проекта.
Обучаваните кадри имат възможност да се
запознаят с технологията на планиране,
организиране и управление на образователни
проекти по въпросите на училищното
образование.
Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

2 дни
16 ч.
1

Лектор: гл.ас. д-р Зарина Маркова,
Катедра по германистика и романистика, Филологически факултет
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата

Оценяване на обучението по английски език
Учители по английски език в начален,
прогимназиален и гимназиален курс
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Кратка анотация и
основни теми

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

Обзор на основните функции на оценяването.
Типове оценяване. Стандарти за оценяване.
Видове инструменти за оценяване и принципи на
съставянето им. Разработване на тестове за
оценка на знанията и уменията по английски
език. Алтернативно оценяване. Разработване на
портфолио за алтернативно оценяване. Поставяне
на оценка. Дискусия.
Обучението се провежда на български/английски
език
2 дни по 8 часа или 3 дни по 6 часа
16 ч.
1

Лектор: Жени Пирянкова
Жени Пирянкова работи по този метод от 2002 г. след успешното си
сертифициране като Монтесори педагог в Колеж по Модерно Монтесори
обучение в ЮАР. Пет години ръководи своя собствена детска градина в
Йоханесбург и от 2008 г. отваря Монтесори детски център в София. Днес
тя е управител и Монтесори педагог в Частна детска градина Камелини
Монтесори в Княжево и същевременно е хоноруван асистент към катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ във Факултета по
педагогика на ЮЗУ в Благоевград, като на практика показва в какво се
състои работата с деца по този метод на студентите от 2 курс.
Наименование на
програмата:
За кого е
предназначена
програмата
Кратка анотация и
основни теми

Работилница – Образователна програма Монтесори за
деца от 3 до 6 години
Учители, директори, родители.

Преди малко повече от 100 г. първата жена лекар в
Италия отваря една необичайна детска градина в
работнически квартал на Рим. Оттогава името на Мария
Монтесори се носи от над 20 000 детски заведения по цял
свят.
Основни теми:
1. Основни положения във философията на Монтесори;
2. Упражнения от областта на:
- Практически живот – децата на практика се научават
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да се справят сами с много от реалните
предизвикателства в ранната детска възраст;
- Сенсорика – умението да откриеш света с помощта на
сетивата;
- Математика – как естествено децата се учат да смятат,
без това да ги натоварва;
- Език – първи опити да пишем и да четем – не
изглежда никак трудно;
- Природни и обществени науки:
 История – откъде идваме ние хората, какво е било
преди да се родим;
 География – какви са най-често срещаните земни и
водни форми, кои са континентите, какво
представляват звездите в небето;
 Биология – растенията и животните около нас,
човекът, част от живата планета;
 Обществознание - как да се научим да слушаме
ефективно, да подреждаме, да помолим, кой управлява
държавата, града ни?
3. Ролята на възрастния в подготвената средата.

Продължителност
Хорариум
Квалификационен
кредит

2 дни по 8 часа или 3 дни по 6 часа
16 ч.
1
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Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Факултет по педагогика
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