
 
                                                                       

Следдипломна професионална квалификация по  

РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

/за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност 

– бакалаври, магистри, специалисти (учители)/ 

Срок на обучение: 1 година  

Форми на обучение: задочно, занятия в електронна среда 

 

АНОТАЦИЯ 

1. Насоченост и цел на обучението 

Следдипломната квалификация има за цел подготовката на педагогически кадри за 

реализиране на образователен процес по английски език в групите на детската градина и 

класовете от началното училище.  

2. Изисквания за прием и обучение  

Обучението се провежда на английски език от утвърдени специалисти и включва 

дисциплини, които са ориентирани към теоретичната и практическа подготовка на курсистите 

като: методика на чуждоезиковото обучение, лингвистични особености на ранното 

чуждоезиково обучение, детска литература на английски език, компетентностен подход в 

чуждоезиковото обучение и иновации в образованието, практически английски език и др. 

Часовете по програма са предимно в съботно-неделни дни. По време на извънредната ситуация 

на коронавирус занятията се осъществяват в електронна среда. 

Общи изисквания за кандидатстване: учителска правоспособност. 

Специални изисквания – владеене на английски език на ниво B1-B2. 

За установяване на езиковото ниво, с кандидатите се провежда входящ тест и разговор.  

3. Професионални компетентности 

След успешното приключване на курса, обучаемите ще могат да управляват ефективно 

учебен процес по втори език и да осъществяват  чуждоезиково взаимодействие с деца, базирано 

на позитивна комуникация, интерактивност, индивидуален подход и сътрудничество.  

4. Професионална квалификация: ранно чуждоезиково обучение – английски език 

5. Начин на дипломиране 

Курсът завършва с полагане на два държавни изпита: писмен и устен.  

Писменият държавен изпит включва езиков тест и развиване на есе по зададена тема. Устният 

държавен изпит включва дискусия с комисията по въпроси, изучавани и разработени от 

стажант-учителите по различни дисциплини. 

6. Кандидатстване за специализацията 

Желаещите да се обучават в програмата могат да подават документи (заявление и копие 

от диплома за висше образование) в работните дни през цялата учебна година при инспектор 

Лора Чорбаджийска.  

            Научен ръководител на специализацията: проф. д-р Екатерина Софрониева 

Контакти: за административно обслужване: Лора Чорбаждийска 

l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg  

за допълнителни въпроси по програмата: проф. д-р Екатерина Софрониева  

e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg 

mailto:l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg
mailto:e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg

