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УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО НАЧАЛНИК,

Технически университет — Варна провежда професионално-педагогически специализации за 
придобиване на III професионално-квалификационна степен на теми:

Компютърното моделиране в училищната подготовка 
Регистрация до 15.11.2019 г. - с попълването на формуляр чрез линка: http://bit.ly/2Muig9p

Във връзка с въвеждането на новия учебен предмет “Компютърно моделиране” в 3. клас през уч. 
2018/2019 г. и повишен интерес от страна на учителите към квалификация в тази област, през м. 
ноември 2018 г. в ТУ Варна стартира първата в страната професионално-педагогическа 
специализация на тема “Компютърно моделиране в училищната подготовка”. Това 
дългосрочно обучение повишава знанията и уменията на учителите в областта на информатиката, 
методиката на преподаване на информатика и съответно спомага за придобиване на нови 
дигитални умения, необходими за провеждане на обучение по компютърно моделиране в 
настоящия училищен учебен план.
Анотация: Специализацията характеризира основните компоненти на процеса на обучение по 
компютърно моделиране в начален етап. Прави се обзор на учебната програма. Разглеждат се 
различни аспекти от гледна точка на учителя и учениците - необходими дигитални умения. 
Представят основни понятия от информатиката: команда, код, програма, алгоритъм, цикъл. 
Представят се основните елементи на визуална блокова среда Scratch. Предлагат се различни 
задачи за решаване по уроци, с които се постигат очакваните резултати по учебната програма за 3. 
и 4. клас. Предоставят се готови дидактични материали.

Съвременни модели на училищно управление
Регистрация до 15.11.2019 г. - с попълването на формуляр чрез линка: http://bit.lv/2z9dHoa 

Ефективни образователни модели в съвременното училище 
Регистрация до 15.11.2019 г. - с попълването на формуляр чрез линка: http://bit.lv/2TLBRlH 

Ефективни образователни модели в детската градина
Регистрация до 15 .11.2019 г. - с попълването на формуляр чрез линка: http://bit.lv/2ZlXoJn

Финансови условия:
Такса за обучение - 500 лв. (внесена на 2 равни части).
Продължителност на обучението - една година.
Хорариум - 200 академични часа, от които 100 акад. часа в присъствена форма.
Място на провеждане - Технически университет, гр. Варна и по места.

Форма на дипломиране - защита на дипломна работа с представена добра педагогическа 
практика.

ISO 9001:2015
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ул. “Студентска” 1, 9010 Варна, БЪЛГАРИЯ 
факс: (052) 302 771, http://www.tu-varna.bg
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Специализациите ще стартират през месец ноември-декември 2019 г.
ТУ -  Варна ще уведоми допълнително по e-mail регистриралите се кандидати за срока за внасяне 
на първата вноска от 250 лв. и за начална дата на обучението.

Банкова сметка на Технически университет - Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна 
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка 
SWIFT/BIC ко д : IABGBGSF 
Основание за плащане: ППС 3

След успешно приключване на професионално-педагогическата специализация по учебния план, на 
участниците се издава свидетелство за професионално-педагогическа специализация в 
съответствие с Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

На участниците, които са завършши професионално-педагогическата специализация със среден 
успех най-малко мн. добър 4.50, имат присъдена четвърта професионално-квалификационна 
степен и отговарят на изискванията на чл. 56 от Наредба №15,  след подаване на необходимите 
документи се присъжда трета професионално-квалификационна степен.

За допълнителна информация: 
д-р Елена Колева, e-mail: elena.koleva@tu-varna.bg 
инж. Даринка Русева, e-lriail: teachers@tu-varna.bg

Молим Ви учтиво да запознаете педагогическата аудитория с 
квалификация.
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