
                                                                                                                                                         
ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО 

ОБУЧЕНИЕ 
 
 
 

Тема: Съвременни аспекти в обучението по английски език като чужд език.  
Приложение на съдържателно-езиковото интегрирано обучение ( CLIL)  

Време на провеждане: октомври 2018 – септември 2019 г. 
Форма на провеждане: присъствено-дистанционна 

УЧЕБЕН ПЛАН 
МОДУЛ 1 ОБЩОКВАЛИФИКАЦИОНЕН 

/октомври – януари 2018/  
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КРЕАТИВНОСТ В УРОКА И КЛАСНАТА СТАЯ - 80 учебни часа 

Учебни дисциплини: 
1) МЕНИДЖМЪНТ НА ЕФЕКТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

част първа: МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА  - форма на постижението - по избор: изготвяне на 
проект на тема Създаване на Култура на постиженията в класната стая (форми на 
организация на класа) или Стратегии и техники за справяне с проблемно поведение в 

класната стая.  
част втора: МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСНАТА СТАЯ. ДИЗАЙН И ЕСТЕТИКА НА СРЕДАТА – 

форма на постижението: Проектиране и представяне на Ефективната класна стая (начинът 

на представяне е по избор на специализанта – клип, снимки, макет, схема) 
2) МЕНИДЖМЪНТ НА ТАЛАНТА – форма на постижението: есе на тема Ефективни методи за 

откриване, развитие и популяризиране на талантливите в училище 

3) ИНТЕРАКТИВНИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ – форма на постижението: Мисловна 

карта на използвани ефективни методи в урока по английски език 

4) КРЕАТИВНИЯТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – форма на постижението: План на урок за 

развитие на креативност чрез урока по английски език 

МОДУЛ 2-СПЕЦИАЛИЗИРАН: Темите от този модул могат да се адаптират в 
съответствие с научните интереси на специалиазанта 

 
/февруари – май 2019/ 

THROUGH BILINGUALISM IN EDUCATION TO BETTER BUSINESS OPPORTUNITIES - 80 уч. часа 
Учебни дисциплини: 

1) TEACHERS’ FUMDAMENTAL STRATEGIES FOR BILINGUAL AND MULTILINGUAL LEARNERS – форма 
на постижението: A survey of the strategies used by the colleague teachers 

2) WHAT IS CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) – форма на постижението: 
изготвяне на проект на тема CLIL power in the improvement of English language skills 

3) TEACHERS’ COLLABORATION IN CLIL - форма на постижението: изготвяне на презентация на 
тема The Roles of the CLIL Teacher 

4) CLIL FOR ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS STUDIES AT SECONDARY SCHOOL – форма на 
постижението: A set of materials developed on a topic chosen by the candidate 

 
МОДУЛ 3 /юни – септември 2019/  

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – 80 учебни часа 
1) ESSENTIALS OF RESEARCH METHODS FOR TEACHERS 
2) DIPLOMA PROJECT 

Срок за предаване на дипломния проект: 15 септември 2019, 17.00 ч. 
Защита на дипломна работа – до 30 септември 2019 след съгласуване със специализантите 

Специализацията е организирана в два семестъра. Цена на семестър: 360 лв. 

Подготовка и защита на дипломен проект: 300 лв. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП: Ст. преп. Марияна Тодорова – ръководител на специализацията 
ас. Силвия Колева; проф. д-р Димитрина Каменова; д-р Маргарита Христова 

За придобиване на Трета професионално-квалификационна 

степен 


