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/проф. д-р Б. Ангелов, Декан на ФНПП/  

   

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ   

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  

СПЕЦИАЛИСТИ  

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“  

  

  Учебни програми  Целева група  

 1  Медии и образование  детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози в детска 
градина и училище  

 2  Език и комуникации  детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози в детска 
градина и училище  

 3  Оптимизация  на 
взаимодействието  
„образователни  

институции  –  

семейство“  

детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози в детска 
градина и училище  

 4  Превенция на 
деструктивното поведение  

детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози в детска 
градина и училище  

 5  Приобщаващо образование 
– дейности за обща и 

допълнителна подкрепа.  

детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози в детска 
градина и училище  
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 6  Работа в екип. Мотивация 

на работното място и 

развитие на екипната 
работа.  

детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози в детска 
градина и училище  

7  Изобразителното изкуство 
в единната система „детска 
градина – училище“.  

детски и начални учители  

8  Изкуство и комуникации.  детски и начални учители; учители в 

прогимназия и гимназия; възпитатели; 

директори и заместник-директори  

9  Стандарти за ранно детско 
развитие и учене  

детски и начални учители; педагози на ясли; 

възпитатели; директори и заместник-

директори, педагогически съветници, 

психолози в детска градина и училище; 
логопеди; ресурсни учители  

10  Приемственост между 
образователните структури 

в периода на детството  

детски и начални учители; педагози на ясли; 

възпитатели; директори и заместник-

директори, педагогически съветници, 

психолози в детска градина и училище; 
логопеди; ресурсни учители  

11  Самооценяване  на  
образователната 
институция и  качество на 
 интеракция  в  

детската градина  

учители в детска градина; начални учители; 

учители в прогимназиален и гимназиален 

етап; директори и заместник-директори  

12  Игровизация  и 

креативност  в 

образованието на 21 век – 

мултимедийни игри и 

ресурси.    

учители в детска градина; възпитатели; 

начални учители.  

13  Детето в  

иносказателния свят на 
пословиците и поговорките  

учители в детска градина  

14  Индивидуализация и 

диференциация в 

педагогическото 
взаимодействие  

учители в детска градина  
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15  Емпатия и комуникация в 

езиковото обучение на деца  
учители в детска градина; начални учители; 

учители по чужд език  

16  Усвояване на чужд език в 

детска възраст  
учители в детска градина; начални учители; 

учители по чужд език  

17  Интеркултурно 
образование в детската 
градина  

учители в детска градина  

18  Граждански, социални, 

екологични и  

интеркултурни  

компетенции  в 

направлението  
"Околен свят".  

учители в детска градина  

19  Противоречивите  и 

проблемни ситуации - 

основа  на  
интерактивни 

мултимедийни модели на 
 предучилищно 
образование.  

учители в детска градина  

20  Образователни програми в 

музеи и културно-
исторически пространства  

учители – начален етап (1-4 клас)  

21  Писане и управление на 
проекти  

учители от всички степени на образованието; 
директори и зам. директори  

22  Планиране  на 
съвременния урок по чужд 

език  

учители от всички етапи на средното 
образование – начален,  

прогимназиален и гимназиален курс  

23  Иновации в обучението по 
математика в 

предучилищна възраст  

Учители в детска градина  

  

 Програмите са  приети от катедрен съвет на катедра „Предучилищна и 

медийна педагогика“ с протокол №…… / …………………….  

  

Ръководител катедра: ……………………………  

01.02.2018                                                                          /проф. д-р Б. Ангелов/  


