
 

 

Катедра “Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание” и 
Aмерикански център при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 

съвместно с английската институция за усъвършенстване на учители PILGRIMS1
 

 

Ви канят да участвате в 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
на теми: 

 

 SOME INTERESTING WORDS – WORDS THAT ARE MEMORABLE FOR A VARIETY OF REASONS  
Many words have interesting stories behind them and this may help to make them memorable for learners. Other 
words are often misused by native speakers, often with entertaining results. Words can also be memorable for 
their sound, shape or associations. New words are also entering the language at a rapid rate from a variety of 
sources. All of these aspects will be looked at in this workshop.  
 

 TEACHING PRONUNCIATION – SOME PRACTICAL IDEAS FOR THE CLASSROOM 
In this session we will look at ways to approach a number of aspects of pronunciation, including sounds, word 
stress, stress placement and meaning, intonation and sounds in contact. There will be a number of practical 
techniques that are designed both to raise learners’ awareness of aspects of pronunciation and also to enable 
them to address specific difficulties.    

Гост-лектор: TIM BOWEN  (PILGRIMS, UK) 
 

Tim Bowen е преподавал английски език и е обучавал учители в над 20 страни, 
включително Русия, Китай, Бразилия, Германия, Унгария, Швейцария и Полша. 
Завършва специалност “Славянски езици” в Университета в гр. Лийдс; получава 
сертификат за обучение на учители по чужд език  (TESL) от Колежа при 
университета в Северен Уелс, Бангор и притежава магистърска степен в областта 
на обучението на учители по английски език от Университета в гр. Саутхaмптън.  
Съавтор е на книгите: The Pronunciation Book (издателство: Longman), Inside Teaching 
(издателство: Macmillan). Автор е на Build your Business Grammar (издателство: 

Heinle), съавтор на портфолиата за ученици към комплекта учебни материали Straightforward series 
(издателство: Macmillan)и автор на книгите за учителя към сериите Attitude, Expressions, Open Mind и 
Master Mind  (издателство: Macmillan. Той редовно публикува на сайта на Macmillan Onestopenglish от 
създаването му през 2001 година. Научните му интереси са в областите: контрастивна 
лингвистика, етимология и произношение. В момента е обучител на учители на свободна практика, 
автор на учебни материали и преводач. 
 

Всички участници в семинара ще получат допълнителна информация за: 
- квалификационни курсове, които PILGRIMS предлага във Великобритания; 

             - дейността и ресурсите по ЧЕО на Американския център при ВТУ; 
- Българската асоциация на преподавателите по английски (БАПА).  
 

Участниците ще получат СЕРТИФИКАТИ. 
 

Обучението ще се проведе на 25 ноември 2011 г. (петък) от 14.00 до 17.00 часа в зала 2 на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий”, Ректорат. Участието в семинара е без такса, но броят на местата е 
ограничен, затова е необходимо да се регистрирате за участие възможно най-рано. При 
невъзможност да присъствате, моля уведомете организаторите, за да може мястото Ви да бъде 
преотстъпено на друг. 

Моля, заявете участие(име, фамилия; институция; адрес за контакти – e-mail, тел.) най-късно до 18 

ноември 2011 г. на e-mail: s.velikova@gmail.com или на телефони 0878 95 83 99; 0887 95 83 83.  

                                                           

1
Обучителните курсове на PILGRIMS в Англия отговарят на изискванията на ЕК и участието в тях може да бъде 

финансирано по секторна програма „Коменски” на „Програмата за учене през целия живот” . 

 За повече информация: (http://teachers.pilgrims.co.uk/teachers/courses/date_fees.asp) и s.velikova@gmail.com 

mailto:s.velikova@gmail.com
http://teachers.pilgrims.co.uk/teachers/courses/date_fees.asp


 

PROVISIONAL PROGRAM 

VelikoTurnovo, UVT, Rectorate, Room 2 

25 November 2011 

 

Оpening/Welcome   

14.00-14.15   

 

Session 1 

14.15-15.15 Tim Bowen 

SOME INTERESTING WORDS: WORDS THAT ARE MEMORABLE FOR A VARIETY OF REASONS 

15.15-15.45 TEA/COFFEE BREAK (Welcome to the American Corner, UVT ) 

 

Session 2  

15.45-16.45 Tim Bowen 

TEACHING PRONUNCIATION: SOME PRACTICAL IDEAS FOR THE CLASSROOM 
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Pilgrims Teacher Training at the University of Kent, Canterbury, UK 


