РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ФИЛИАЛ- СИЛИСТРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

З А У Ч Е Б Н А Т А 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Г.
Следдипломни
специализации и
преквалификации

Срок на
обучение

Форма на
обучение

придобиване на
педагогическа
правоспособност
чужд език (английски,
френски )
социално-педагогическа
работа с рискови групи

два
семестъра

задочна

учител

висше непедагогическо образование

три
семестъра
два
семестъра

задочна

учител по чужд език

висше нефилологическо образование

задочна

консултант по
социалнопедагогическа
работа с рискови
групи

от професионално направление
„Педагогика на обучението по двойка
специалности” и други специалности с
професионална квалификация „учител”

два
семестъра

задочна

учител по физическо
възпитание и спорт

висше образование на образователноквалификационна степен „бакалавър”
или „магистър” с професионална
квалификация “учител”

преквалификация за
придобиване на
професионална
квалификация „учител по
физическо възпитание и
спорт”

Професионална
квалификация

За завършили

СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СА В РАЗМЕР
НА 420 ЛЕВА
ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 01.09.2017 ДО 30.09.2018 Г.





Необходими документи за записване:
Копие от диплом за завършена образователна степен;
Копие от лична карта;
Документ за платена такса;
Снимки -2 бр.

Ръководител ЦПО-Силистра: Доц. д-р Теменужка Богданова, e-mail: tbuhcheva@uni-ruse.bg
Секретар: Блага Вълчева, тел. 086 821521, стая 113

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Във връзка с провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на учители от регион
Силистра, предлагаме информация за възможностите, които Филиал Силистра на Русенския
университет „Ангел Кънчев” чрез Центъра за продължаващо обучение може да предложи за
организиране и провеждане.
КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ
Иновативни методи за обучение - приложение на интерактивна дъска;
Обектно ориентирано програмиране;
Създаване на електронни уроци;
Компютърна грамотност;
Основи на HTML;
Работа с CorelDRAW, Potoshop, Indesign;
Курс по разговорен румънски език;
Курс по разговорен френски език;
Курс по разговорен английски език;
Курс по разговорен руски език;
Курс по разговорен испански език;
Мит и фолклор- тренинг;
Диалогични връзки. Литература и изобразително изкуство;
Култура на речта – съвременни тенденции;
Контексти на обучението по литература в шести клас;
Лидерство и стилове на ръководство на екипи и групи. Изграждане и развитие на училищни екипи;
Работа с родители и развиване на възпитателния потенциал на семейството;
Професионалният стрес при учителите;
Ефективност на взаимодействието и разрешаване на конфликти в училищната среда. Управление на
междуличностните педагогически конфликти;
Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в училищна възраст;
Психолого – педагогически методи за превенция, диагностика и корекции на смущенията в процеса на
социализация при деца от начална училищна възраст;
Комуникативен тренинг за изграждане на ефективни стилове за междуличностно взаимодействие;
Учителят като възпитател и класен ръководител – педагогическо майсторство и творчество;
Формиране на умения за адекватно и неагресивно поведение в училище. Редуциране на агресивността на
учениците;
Установяване на социален контакт. Техники и умения за запознаване и опознаване;
Подходи и методи за формиране на личностни и социални умения у учениците;
Превенция и контрол на агресивното поведение.

Теми за квалификационни курсове може да предложи определено училище или друга институция.
Предоставяме следната оферта за организиране и провеждане на обучение:
 Обучението може да се организира и проведе в посочено от Вас време /по предварителна
договорка/.
 Занятията се провеждат както в сградата на Филиал- Силистра, така също и в посочена от Вас база
в гр. Силистра или в областта.
 Продължителност на курса е 16 учебни часа, 8 от които могат да са неприсъствени под формата на
самостоятелно задание или виртуално обучение.
 Таксата за обучение ще се определи според броя на кандидатите за обучение.
Примерна цена за един курсист в група от 10 човека е в интервала между 35,00 и 50,00 лв. В сумата е
включена такса за издаване на удостоверение за преминато обучение според приетите вътрешни правила на
Университета. В удостоверението се посочват и брой кредити.
Ръководител ЦПО-Силистра: Доц. д-р Теменужка Богданова, e-mail: tbuhcheva@uni-ruse.bg тел. 086
821521

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Теми за краткосрочни курсове
1. Лидерство и стилове на ръководство на екипи и групи. Изграждане и развитие
на училищни екипи.
2. Работа с родители и развиване на възпитателния потенциал на семейството
3. Професионалният стрес при учителите.
4. Ефективност на взаимодействието и разрешаване на конфликти в училищната
среда. Управление на междуличностните педагогически конфликти.
5. Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в
училищна възраст.
6. Психолого – педагогически методи за превенция, диагностика и корекции на
смущенията в процеса на социализация при деца от начална училищна възраст.
7. Комуникативен тренинг за
междуличностно взаимодействие.

изграждане

на

ефективни

стилове

за

8. Учителят като възпитател и класен ръководител – педагогическо майсторство и
творчество.
9. Формиране на умения за адекватно и неагресивно поведение в училище.
Редуциране на агресивността на учениците.
10. Установяване на социален контакт. Техники и умения за запознаване и
опознаване.
11. Подходи и методи за формиране на личностни и социални умения у учениците.
12. Превенция и контрол на агресивното поведение.
Лектори:
1. доц. д-р Десислава Стоянова, зам. декан Факултет Природни науки и
образование
2. гл. ас. д-р Валентина Василева, зам. р-л катедра Педагогика, психология и
история

