ЕДНОГОДИШНА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Тема: Съвременни методи за ефективно образование
За придобиване на Трета професионално-квалификационна
степен

Ръководител на преподавателския екип на Специализацията:
проф. д-р Димитрина Каменова
Форма на провеждане: присъствено-дистанционна
УЧЕБЕН ПЛАН
август – декември
ОБЩОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ПЪРВИ МОДУЛ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ –
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) СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - форма на
постижението: проект Лични стратегически инструменти за обучение по ...
3) ИНТЕРАКТИВНИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ – форма на постижението: Мисловна
карта на използвани ефективни методи (спрямо мотивировъчен, ориентировъчен и
творческо-изпълнителски етап на обучението по конкретния учебен предмет)
януари - май
ВТОРИ МОДУЛ: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ - 80 учебни часа
Департаментът заявява готовност по Втори модул на Специализацията учебният план за
специализанта да се изготвя според неговите индивидуални потребности и
професионални интереси. Учебните дисциплини, включени тук, са по избор.
Учебни дисциплини:
1)
ПЕДАГОГИЧЕСКА
ДИАЛОГИКА:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
ДИАЛОГ
И
НЕГОВИТЕ
КОНФЛИКТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ - форма на постижението: Проблематизирането в
обучението - Разработване на Наръчник с проблемни ситуации за обучението по…
2) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:– форма на постижението:
Педагогическо есе: Може ли да съществува у нас училище без изоставащи ученици?
3) МЕНИДЖМЪНТ НА ОБЩАТА И СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
– форма на постижението: проект на тема Ефективни методи за откриване, развитие и
популяризиране на талантливите в училище (СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ)
юни - септември
ТРЕТИ МОДУЛ: ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – 80 учебни часа
1)
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Дипломен проект: избор на тема,
изработване на план и защита.
Срок за предаване на дипломния проект: 13 август
Специализацията е организирана в два семестъра.
Цена на семестър: 360 лв.
Подготовка и защита на дипломен проект: 300 лв.

