Р Е Ш Е Н И Я
на Факултетния съвет
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 16.01.2017 година
(Протокол № 191)
1. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложения списък с модули и прилежащите им
курсове за краткосрочна квалификация (16 часа, 1 кредит) на педагогически
специалисти към Департамент за квалификация и професионално развитите
на педагогически специалисти (ДКПРПС) към ПУ „Паисий Хилендарски“
I. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
1. доц. д-р Живко Иванов - „Хуманитарното знание – криза и технологии“
2. доц. д-р Живко Иванов
- „Писане в Word – елементарен курс за
филолози“
3. доц. д-р Х. Хачикян - „ Съвременни методи за обучение по чужд език “
4. гл.ас. д-р Борислав Борисов – „Формулировката на учебната задача –
елемент от развиването на функционалната грамотност“
II. КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ В ЕЗИКА И ЛИТЕРАТУРАТА
1. доц. д-р Мила Кръстева - „Методика на преподаването на
възрожденската литература в училище. Де/митологизация на
Паисий, „История славянобългарска“ и Интернет“
2. доц. д-р Фани Бойкова – „Комуникативни стратегии в обучението по
български език и литертура“
3. гл. ас. д-р Екатерина Петкова – „Междутекстовият подход в
литературнообразователния дискурс“
4. гл. ас. д-р Гергина Кръстева - „Българска лирика от 60-те години на ХХ
век - поезията на „априлското поколение“ (Любомир Левчев, Владимир
Башев, Стефан Цанев)“
5. гл. ас. д-р Гергина Кръстева - „Българска поезия от 70-те години на ХХ
век – „тихата лирика“ на Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Калин
Донков “
6. гл. ас. д-р Гергина Кръстева - „Българска лирика от 60-70-те години на
ХХ век – Константин Павлов, Николай Кънчев, Борис Христов“
7. ас. д-р Катерина Томова – „Междуметия и звукоподражания в
чуждоезиковото обучение и обучението по БЕЛ“
8. хон. ас. д-р Красимира Танева – „Фолклорен/традиционен календар и
новата учебна програма по литература“
III. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. доц. д-р Соня Райчева – „Библията - културен паметник и основа на
българската и европейска литература “
2. гл. ас. д-р Дияна Николова – „Преподаването на антична литература
(съобразно новите учебни програми)“
3. гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева – „Ономастиката и приложението ѝ в
дидактиката“
4. Златка Червенкова - „Метафората в образованието “
ПРОТОКОЛЧИК:
/Татяна Динкова/
Вярно с оригинала:

