
ДЕЙНОСТИ  
 

по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите 
специалисти" с бенефициент МОН 

 

Уважаеми педагогически специалисти,  
 

Във връзка със стартирането на втората кампания (01.01.-31.08.2019 г.) по Дейност 1 по проект 
"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Технически университет – Варна предлага следните 
обучения: 
Тематично направление 1: Иновативни методи в преподаването  
Тематично направление 2: Позитивна училищна среда  
Тематично направление 3: Съвременни методи на управление  
 

Обученията завършват с по един или два квалификационни кредита.  
Можете да се включите в обучение по избрана от вас програма след регистрация в информационната 
платформа за педагогически специалисти: https://teachers.mon.bg/ 
 

Технически университет чрез Департамент МФЕО организира и осъществява процедури за придобиване на 
професионално-квалификационни степени в съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 
По Дейност 2 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ можете да се включите в обучения и 
процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени по реда, описан в указанията.  
Повече информация за това можете да намерите на https://teachers.mon.bg/ 
 

Лице за контакт – инж.  Д. Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg 
 

Тематично направление 1: Иновативни методи в преподаването 
1. Методически иновации в обучението по български език и математика в началния етап на основната 
образователна степен 
2. Как да готвим учениците за националното външно оценяване по български език и литература и 
математика в 4. клас 
3. Методически иновации в обучението по български език в началния етап на основната образователна 
степен 
4. Методически иновации при подготовката, писането и редактирането на преразкази и съчинения в 
началния етап на основната образователна степен 
5. Иновативни педагогически техники в обучението по български език при работа с ученици билингви 
(1.- 4. клас) 
6. Иновативни педагогически технологии в обучението по български език при работа с изоставащи 
ученици  (1. – 4. клас) 
7. Иновативни подходи в обучението по математика в начален етап 
8. Моделирането в обучението по математика при решаване на текстови задачи в началния етап на 
основната образователна степен  
9. Иновативни подходи при формиране на умения за решаване на текстови задачи по математика в 
начален етап. 
10. Иновативни подходи в обучението по компютърно моделиране. 
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https://teachers.mon.bg/


11. Училищен курс по компютърно моделиране 
12. Иновативни подходи в обучението по човекът и обществото в начален етап. 
13. Иновативни подходи в обучението по човекът и природата в начален етап. 
14. Иновативни подходи за преодоляване на езиковите и речевите нарушения при деца и ученици в 
предучилищна и начална училищна възраст . 
15. Иновативни подходи за решаване на проблеми на възпитанието и обучението в детската градина 
16. Учене чрез игра в детската градина 
17. Специфика на работа с литературни произведения в предучилищна възраст 
18. Методически насоки за изграждане културата на речта в предучилищното образование 
19. Специфика на театрализираните игри в предучилищна възраст 
20. Управление на дигитални устройства в детската градина 
21. Иновативни подходи за реализиране на електронни езикови упражнения в детската градина. 
22. Иновативни педагогически технологии в обучението по български език при работа с изоставащи 
ученици  (5. – 7. клас) 
23. Иновативни педагогически техники в обучението по български език при работа с ученици билингви 
(5. – 7.  клас) 
24. Иновативни подходи в обучението по български език с ученици-билингви 
25. Как да учим билингвите да учат 
26. Учебните програми, учебното съдържание и учебниците по български език за 5. – 7. клас 
27. Методически иновации при подготовката, писането и редактирането на преразкази и съчинения в 
прогимназиалния етап на основната образователна степен 
28. Иновативни подходи в обучението по български език 
29. Учене чрез решаване на проблеми - иновативен подход в обучението по математика 
30. Иновативни подходи за организиране на STEM-обучение по математика. 
31. Иновативни подходи за организиране на STEM-обучение по информационни технологии. 
32. Основи на обектно-ориентираното програмиране 
33. Основи на скриптовото програмиране 
34. Основи на уеб програмирането 
35. Разработване на Android приложения  
36. Управление на програмируеми устройства във визуална среда 
37. Иновативни подходи за организиране на STEM-обучение по природни науки 
38. Иновативни подходи чрез използване на електронни учебни ресурси  по природни науки. 
39. Иновативни подходи в обучението по физика и астрономия 
40. Иновативни подходи, нови технологии и онлайн инструменти за създаване на дидактически 
материали по чужд език 
41. Иновативни подходи в обучението по чужд език 
42. Иновативни подходи за стимулиране на творческата активност на учениците в обучението по 
изобразително изкуство 
43. Иновативни подходи в обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата. 
44. Проектно базирано обучение 
45. Обучение чрез откриване 
46. Мотивиращи за учене подходи в обучението 
47. Основни дигитални компетентности за реализиране на иновативни подходи в обучението 
48. Интерактивната бяла дъска като средство за прилагане на иновативни подходи в обучението 
49. Ученическото портфолио - иновативен метод за оценка и самооценка на компетентности 
50. Съвременни модели за контрол и оценка на учебните постижения на учениците. 
51. Съвременни електронни методи за оценяване на учебните постижения 
52. Прилагане на иновативни методи за преподаване във виртуална класна стая 
53. Облак технологиите за ефективна комуникация в училище 
 

Тематично направление 2: Позитивна училищна среда  
1. Иновативни средства за подпомагане на административната работа на учителя - софтуер за 
електронен дневник 
2. Иновативни подходи за превенция на професионалното прегаряне при учителите 
3. Принципи във взаимоотношенията между учители и ученици 
4. Диагностика и превенция на агресивни прояви на децата и учениците 



5. Създаване на позитивна среда за обучение 
6. Етикетът на педагогическите специалисти 
7. Комуникацията и работата с родителите – иновативни методи и подходи 
 

Тематично направление 3: Съвременни методи на управление 
1. Електронният дневник - средство за успешно и съвременно управление на училищните дейности 
2. Моделиране на професионалното поведение на учителите в процеса на училищно управление. 
3. Облак технологиите - средство за реализиране на съвременни модели за управление на 
образователните институции  
 


