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КУРСОВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
по НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти
Варненският свободен университет ,,Черноризец Храбър“ провежда
различни видове допълнителни обучения в съответствие с НАРЕДБА № 12
от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти.
Курсове за допълнително обучение за придобиване на квалификационни
кредити
При сформирана група от едно или няколко учебни заведения
обучението може да се проведе на посочено от заявителя място. Таксата се
определя според броя на участниците в курса и броя часове.
При заявен интерес, университетът има готовност да проведе и
допълнителни тематични курсове по тема заявена от ръководствата на
учебни и детски заведения, общинската администрация или Регионалните
управления на образованието.
След завършване на обучението по избран курс участниците получават
удостоверение за допълнително обучение или специализация, както и
присъдени съответен брой квалификационни кредити.
Такси при индивидуално кандидатстване
 Курсове за допълнително обучение за придобиване на 1
квалификационен кредит - 60 лв.
 Курсове за допълнително обучение за придобиване на 2
квалификационни кредита - 120 лв.
 Курсове за допълнително обучение за придобиване на 3
квалификационни кредита - 180 лв.
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Тема на курса

Брой
часове

Брой
квалификационни
кредити

Емоции и чувства в педагогическата дейност –
психологически тренинг, базиран на приказки

16, 32, 48

1, 2, 3

Емоционална и професионална компетентност –
сензитивен психологически тренинг

16, 32, 48

1, 2, 3

Психодиагностика на развитието

48

3

Социални фактори в образователния процес

16

1

Процеси и тенденции в европейското
гражданско образование

32

2

Митът за дисциплината или училище без
дисциплиниране – как да го постигнем

16, 32, 48

1, 2, 3

Бърнаут синдром при учителите - ефекти върху
здравето и работоспособността им

16, 32, 48

1, 2, 3

Личността на учителя като фактор за избора на
преподаване. Стилове на учене. Модел на Колб

16, 32, 48

1, 2, 3

Разрешаване на конфликти в училищна среда.
Стилове за справяне в конфликтни ситуации

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32, 48

1, 2, 3

16

1

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32, 48

1, 2, 3

16, 32

1, 2

16

1

16

1

Мотивация за учебен процес - наградите от
учителите и влиянието им върху дългосрочното
целеполагане у ученика
Моите професионално значими качества –
професионална спецификация на учителската
професия. Презентационни умения и умения за
публично представяне
Агресията и насилието сред учениците
Специфични особености и модели на
учителската професия
Психологическата природа на кризата на новата
социална позиция в периода на началната
училищна възраст и психическата готовност за
училище
Ефективни методи и техники за комуникация и
работа с родители
Мениджмънт на класа
Стратегическо управление в образователна
институция
Брандинг и връзки с обществеността на
образователна институция
Дигитален маркетинг на образователни продукти
и услуги
Професионално ориентиране и кариерно
развитие в областта на ИТ
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Брой
часове

Брой
квалификационни
кредити

16, 32

1, 2

16, 32, 48

1, 2, 3

16

1

48

3

16, 32, 48

1, 2, 3

3D моделиране и принтиране

16, 32

1, 2

Дигитална компетентност на мениджърски
екипи

16, 32

1,2

Сигурност и защита на личните данни (GDPR)

16, 32

1, 2

16

1

16, 32

1, 2

КОЛАЖНИ ТЕХНИКИ - комбинаторно и
креативно мислене

16

1

Съвременно оценяване

16

1

Създаване и употреба на свободни
образователни ресурси

48

3

16, 32, 48

1, 2, 3

16

1

16

1

16

1

Преговори и медиация в училищното
образование

48

3

Опазване на културното наследство

48

3

Автоматизирано проектиране в строителството

48

3

Приложна механика

48

3

Компютърни програми за организация и
управление в строителството

48

3

Артмениджмънт

16, 32

1, 2

Творческо портфолио
Артистичен и бюти грим
Музикалното изкуство и предизвикателствата на
ХХІ век

16
16, 32

1
1, 2

16

1

Тема на курса
Проектиране и оценка на потребителски
интерфейси
Подготовка за QUERYADA
Визуално програмиране със Scratch (за
начинаещи)
Визуално програмиране за напреднали
Методика на обучението по компютърно
моделиране (3, 4 клас)

Техники и инструменти за управление на
времето
Развитие на умения за учене

STEM методики
Партньорства и координация при управление на
училищното образование
Разрешаване на конфликти в училищното
образование
Екипно лидерство
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Брой
часове

Брой
квалификационни
кредити

16

1

16

1

16

1

16

1

Иновативни методи и технологии за
чуждоезиково обучение

16

1

Обучение по чужд език в мултиетническа среда

16

1

Уеб-инструменти на съвременния ръководител
на курса по чужд език

16

1

16

1

16

1

Език и интеркултурна комуникация

16

1

(Не)трудният български език

16

1

Тема на курса
Педагогически компетентности: планиране и
организиране на учебния процес по хореография
Креативни подходи в обучението по
изобразително изкуство
Креативни подходи в обучението по танцово
изкуство
Имидж и стил

Чужд език и презентационни умения
(английски, немски, руски)
Проектната технология в чуждоезиковото
обучение

Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„УЧИТЕЛ по....”






учител по информатика и информационни технологии;
учител по философия;
учител по икономика;
учител по изобразително изкуство;
учител по професионална подготовка
Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна
степен бакалавър, професионален бакалавър или магистър по специалност от
съответното професионално направление.
 Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
 Форма на обучение - задочна
 Семестриална такса - 650 лв.
След завършване на обучението по избран курс участниците получават
свидетелство за професионална квалификация „Учител по ...” .
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Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна
професионална квалификация по
Следдипломно
обучение
за
придобиване
на
допълнителна
професионална квалификация по Управление на образованието
Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
Форма на обучение – задочна/ дистанционна
Семестриална такса - 500 лв.
След успешно приключване на обучението на участниците се издава свидетелство за
професионална квалификация.

Следдипломно
обучение
за
придобиване
на
допълнителна
професионална квалификация по Компютърно моделиране (3, 4 клас)
Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
Форма на обучение – задочна/ дистанционна
Семестриална такса - 500 лв.
След успешно приключване на обучението на участниците се издава свидетелство за
професионална квалификация.

Следдипломно
обучение
за
придобиване
на
допълнителна
професионална квалификация по STEM методики и практики
Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
Форма на обучение – задочна/ дистанционна
Семестриална такса - 500 лв.
След успешно приключване на обучението на участниците се издава свидетелство за
професионална квалификация.

Следдипломно
обучение
за
придобиване
професионална квалификация по Психология

на

допълнителна

Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
Форма на обучение – задочна/ дистанционна
Семестриална такса: 500 лв.
След успешно приключване на обучението на участниците се издава свидетелство за
професионална квалификация.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат
висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална
квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по
5

психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за
заемане длъжността „Педагогически съветник”.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема:
 Методика на обучението по български танци в средното училище
Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
Хорариум: 200 академични часа, от които 100 часа в присъствена форма.
Семестриална такса - 300 лв.
 Методика на обучението по Компютърно моделиране (3, 4 клас)
Продължителност - 1 година/ 2 семестъра
Хорариум: 200 академични часа, от които 100 часа в присъствена форма.
Семестриална такса - 300 лв.
След успешно приключване на професионално-педагогическата специализация по учебния
план, на участниците се издава свидетелство за професионално-педагогическа
специализация.

За контакти:
НиколинкаДаскалова
тел.: 052 359 639;
e-mail: diplomirane@vfu.bg
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