
1. Английски език за информатици

ECTS кредити: 4; І сем. – ИЗ -75                                                          Седмичен   
                                                                                          хорариум: 2л+0су+1пу     
       
Форма на проверка на знанията: т.о.                     Вид на изпита: т.о. – тест

Катедра „ПНУП“

Факултет по педагогика

Лектори:
гл. ас. д-р Милена Димитрова Левунлиева (Катедра “Педагогика”, е-мейл: 
levunlieva@swu.bg)

Анотация: 
Курсът по английски език за информатици за студентите от магистърската

програма  „ИТ  при  обучението  в  начална  училищна  възраст”  е  насочен  към
усвояване  на    основни  комуникативни  умения  като  способност  да  се  четат  и
коментират  текстове,  свързани  с  информационните  технологии  и  тяхото
приложение в обучението. В края на курса студентите овладяват умения да боравят
с  технически  данни,  да  използват  различни  форми  на  комуникация  в  интернет
пространството  и  да  описват  компютърния  софтуер  и  хардуер  със  съответните
термини. 

Съдържание на учебната дисциплина:
Овладяване  на  знания  за  английската  езикова  система  чрез:  1.

усъвършенстване  на  комуникативните  умения  за  общуване  в  интернет
пространството;  2.  развитие  на  способността  за  разбиране  и  представяне  на
технически данни; 3. овладяване на необходимата терминология.

Технология на обучението:
Чрез  преимуществената  употреба  на  интерактивните  методи  в  рамките  на

комуникативния  подход  се  търси  възможност  за  овладяване  на  знанията  и
компетентнциите, заложени в учебното съдържание. Въз основа на извънаудиторната
заетост  студентите  сами  механизират  и  отработват  преподаваните  в  час  езикови
конструкции  и необходимата  лексика.  Проверката  на  домашните  задания  и
семестриалните тестове осигуряват обратна информация за овладените знания.

  Методическо ръководство: 
Основни:  Английски  език  за  техническите  професии.  С.  2002.
Допълнителни:  1.  McCarthy,  M.,  F.  O’Dell  (2005).  English  Vocabulary  in  Use
(Elementary). OUP: Oxford;  2. Murphy, R. (2007). English Grammar in Use (Elementary),
OUP: Oxford; 3. Leech, G. (2003). An A-Z of English Grammar and Usage. Oxford: OUP.
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2. Компютърни информационни системи

ECTS кредити: 4,0; АЗ – 60; ИЗ – 60, І сем., ред.

Седмичен хорариум: 2л+0су+2пу

Форма на проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Изучаването на дисциплината изисква студентите да имат
знания по бази от данни и обектно-ориентирано програмиране. Желателно е студентите
да са изучавали също и курсовете "Програмиране с .NET Framework" и "Програмиране
с Object Pascal и Delphi" и "Програмиране със C++ Builder".

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Факултет по педагогика

Лектори:

доц. д-р Велин Кралев

Имейл: velin_kralev@swu.bg

Анотация: Курсът  запознава  студентите  с  методите  за  разработване  на
компютърни  информационни  системи  посредством  обектно-ориентирани  среди  за
визуално  проектиране  и  събитийно-  ориентирано  програмиране.  Разглеждат  се
различни аспекти от проектирането на приложения за бази от данни и използването на
различни обекти: набори от данни, обекти от тип „поле”, контроли обвързани с данни и
др. Разработват се еднослойни (настолни) приложения за достъп до данни. Изучават се
различни технологии за достъп до данни, като: ADO, ADO.NET, dbExpress и др.

Съдържание на учебната дисциплина: Проектиране на приложения за работа
с бази от данни. Използване на набори от данни. Използване на полета за данни. Работа
със стандартни контроли за данни. Работа с разширени контроли за данни. Работа с
еднопосочни  набори  от  данни.  Преглед  на  технологията  dbExpress.  Използване  на
клиентски  набори  от  данни.  Създаване  на  приложения  за  работа  с  бази  от  данни
използващи технологията ADO. Създаване на приложения за работа с бази от данни
използващи  технологията  BDE.  Методи  за  трансформиране  на  съществуващи  BDE
приложения към приложения базирани на по-нови технологии. Използване на XML в
приложения за работа с бази от данни. Експортиране на информация от приложения за
работа  с  бази  от  данни  към  csv  и  html  формати.  Експортиране  на  информация  от
приложения за работа с бази от данни към MS Excel. Анализиране на информация в
приложения за работа с бази от данни. Създаване на отчети в приложения за работа с
бази от данни.

Технология  на  обучението: Оценяването  на  студента  се  извърша  по
шестобалната система. Текущият контрол се осъществява по време на лабораторните
занятия през семестъра чрез две курсови задачи, един контролен тест и един курсов
проект  (50% от крайната  оценка).  Обучението  по дисциплината  завършва с  писмен
изпит  върху  учебния  материал  съгласно  приложения  конспект  (50%  от  крайната
оценка).  При показан  слаб резултат  на  изпита,  студентът  се  явява  на  поправителен
изпит, като запазва получената от курсовата задача оценка.



3. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в
дигитална среда 

ECTS кредити:  4.0                                          Седмичен хорариум: 2+0+1 часа
Форма на проверка на знанията: текущ контрол, изпит       Вид на изпита: писмен/тест/практическа
задача
Методическо ръководство:
Катедра „ПНУП”, Факултет по педагогика
Лектор:
доц. д-р Николай Цанков, катедра „Педагогика”
E-mail: ntzankov  @  swu  .  bg   

Анотация: Учебното  съдържание  по  дисциплината  е  структурирано  така,  че  са  търсени
възможности  за  интегриране  на  дейности по  приложение  на  информационните  и  комуникационни
технологии  в  обучението  и  работата  в  дигитална  среда.  Обучението  е  насочено  към  развиване  на
компетентностите и специфичните умения на педагогическите специалисти с акцент върху: (1) познаване
на  възможностите  на  информационните  и  комуникационните  технологии  и  механизмите  за
интегрирането  и  приложението  им в  образователния  процес;  (2) познаване  на  техники  и  начини  за
формиране  в  децата  и  учениците  на  комуникативни  умения,  критично  и  конструктивно  мислене,  за
ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници;
(3) познаване  и  планиране  на  използването  на  иновативни  методи  за  преподаване  и  оценяване  на
резултатите  на  учениците;  (4) умения  за  прилагане  на  информационните  и  комуникационните
технологии  в  работата,  подпомагане  и  мотивиране  на  децата/учениците  за  формиране  на  дигитални
умения; (5) познаване и прилагане на изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд
и осигуряване на децата/учениците сигурна и безопасна среда, включително и за работата в интернет
среда; (6) владеене на техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни
умения в учениците.

Съдържание  на  учебната  дисциплина:  Области  на  приложение  на  информационните  и
комуникационни  технологии  в  предучилищното  и  училищното  образование.  Възможности  за
приложение на електронните таблици в дейността на учителя -  MS Excel. Създаване, форматирате на
електронни таблици с приложение в предучилищното и училищното образование. Формули и функции.
Възможности  на  информационните  и  комуникационни  технологии  за  представяне  на  информация.
Компютърни  презентации  в  предучилищното  и  училищното  образование.  Дизайн  и  изисквания  към
компютърните презентации за учебни цели. Възможности на  MS Power Point за създаване на авторски
компютърни  презентации. Компютърно  базирани  интерактивни  технологии  в  предучилищното  и
училищното  образование.  Интерактивни  бели  дъски  –  технологични  решения  и  функционалности.
Интерактивен софтуер за предучилищното и училищното образование. Виртуални класни стаи. Системи
за  създаване  и  споделяне  на  електронно  образователно  съдържание.  Електронни  платформи  в
предучилищното  и  училищното  образование.  Софтуер  за  създаване  на  мултимедийни  приложения.
Образователни портали. Приложение на информационните технологии при работа с деца със специални
образователни  потребности.  Компютърно  базиран  мултисензорен  и  игрови  подход.  Уеб  портали  с
ресурси,  подходящи за  обучение  на  деца  със  специални образователни потребности.  Специализиран
софтуер. Облачни  технологии.  Характеристики  и  функционални  възможности  за  предучилищното  и
училищното  образование. Споделяне  на  съдържание.  Онлайн  комуникация  чрез  имейл  и  скайп.
Използване на онлайн формуляри –  Office 365 Forms,  в работата на учителя за провеждане тестове и
анкетни  проучвания.  Възможности  на  Microsoft  Sway  за  създаване  онлайн  учебни  презентации,
Приложение на OneNote в учебния час. Бележник на класа. 

Технология на обучението:
Прилагането на съвременните методи на обучение е базирано на приложението на информационните и
комуникационни технологии и работата в дигитална среда приоритетно в рамките на упражненията, но и
по време  на  лекциите.  Решаването на  конкретни проблемни и практически  задачи  пряко свързани с
практиката дава възможност за пълноценното развиване на професионалната компетентност на бъдещите
педагогически  специалисти.  Регулярно  се  диагностицират  постиженията  на  студентите  (контролни
работи, тестове и практически задачи) и резултатите се организират в портфолио, което е в основата на
формирането  на  текущата  оценка.  Обучението  е  организирано  така,  че  да  се  реализира  преход  от
стандартните платформи за управление на учебно съдържание към системи базирани на споделяне и
изграждане на портфолио, като се използват възможностите на конкретна електронна среда за споделена
работа. 
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4. Компютърни игри и обучение

ECTS кредити: 5, ИЗ-90; І сем., зад.                                                           Седмичен
хорариум: 2л+0су+2пу

Форма на проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: 
1. Онлайн  курс  по  в  системата  за  електронно  обучение  на  адрес  www.e-

learning.swu.bg, www.leo.swu.bg  
2. Учебни помагала по ИТ, одобрени от МОМН
3. Сп. Информатика и образование

Катедра „ПНУП“
Факултет по педагогика

Лектори:   Проф. д-р Д. Дурева- Тупарова 
Тел.: 0898441341, е-mail& ddureva@swu.bg
                     х.ас. д-р Мая Джабирова-Касева

Анотация: Курсът е предназначен да осигури подготовка на бъдещите учители
по  информационни технологии в начална училищна степен да използват компютърно
базирани образователни игри в учебния процес.  Разглеждат се въпросите отнасящи се
мястото и ролята на образователните компютърни игри в началната училищна степен.
Дискутират се особеностите на образователните компютърни игри – класификация и
характеристики.  Формират се умения за адаптиране на съществуващи образователни
компютърни игри и приложението им в урочната дейност. Разработват се сценарии за
образователни компютърни игри по различни предмети.

Съдържание  на  учебната  дисциплина: Играта  в  обучението. Основни
характеристики на образователните компютърни игри. Класификации на образователни
компютърни игри. Представяне и анализ на он-лайн образователни игри. Представяне и
анализ  на  локално  инсталирани  образователни  компютърни  игри.  Създаване  на
сценарии  за  образователни  компютърни  игри. Средства  за  бързо  прототипиране  на
образователни компютърни игри.

Технология на обучението:
1. Текуща оценка върху разработени сценарии за образователни компютърни игри,

описание на съществуващи он-лайн образователни игри и др. (70% от крайната 
оценка)

2. Изпит:
Защита и представяне на проектите (30% от крайната оценка).

При оценка «слаб» по т. 1 от оценяването студентът трябва да покрие допълнително 
изискванията за оценка минимум «среден» от текущ контрол за да бъде допуснат до 
изпит.
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5.Платформи и технологии за електронно обучение

ECTS кредити: 3; ИЗ – 45; І сем., зад.                                                         Седмичен
хорариум: 2л+0су+1пу

Форма на проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Дурева Д. Г. Тупаров, Електронно обучение. Технологии и
модели, Благоевград 2008;Дурева Д. Д. Орозова, Е. Николова, Електронно обучение –
ръководство за учители по информатика и ИТ; Онлайн курс  www.e-learning.swu.bg и
www.leo.swu.bg 

Катедра „ПНУП“
Факултет по педагогика
Лектори:
Проф. д-р Д. Дурева

Анотация:
 Курсът  е  предназначен  да  осигури  подготовка  на  бъдещите  учители  по

информационни технологии в начална училищна степен в областта на технологиите за
електронно  обучение.  Разглеждат  се  въпросите  отнасящи  се  до  същността  на
електронното обучение, технологиите за създаване на електронно учебно съдържание.
Дискутират  се  психолого-педагогическите  аспекти  на  електроннотот  обучение.
Разглежда се в детайли работата със среда за електронно обучение – Moodle. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Същност и развитие на електронното обучение; Психолого-педагогически теории

за ученето и електронното обучение; Дидактически характеристики на електронното
обучение; Технологични средства за електронно обучение; Характеристики на среди за
електронно обучение; Среда за електронно обучение – Moodle; Създаване на учебни
ресурси в Moodle; Характеристики на учебна дейност тест в Moodle; Характеристики на
учебни дейности Анкета и Урок, Wiki, Блог, Игри. Работа в групов режим; Задаване на
път за учене в среда за електронно обучение; Стандарти и спецификации за електронно
обучение.

Технология на обучението: 
Текуща оценка върху разработени теми в среда за 

електронно  обучение.  (70%  от  крайната  оценка).  Изпитът  предполага  защита  на
разработено електронно съдържание (30% от крайната оценка). При оценка «слаб» през
семестъра студентът трябва да покрие допълнително изискванията за оценка минимум
«среден» от текущ контрол за да бъде допуснат до изпит.

http://www.leo.swu.bg/
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5.Платформи и технологии за електронно обучение 

ECTS кредити: 3.0                                          Седмичен хорариум: 2+0+1 часа
Форма на проверка на знанията: текущ контрол, изпит       Вид на изпита: писмен/тест/практическа
задача
Методическо ръководство:
Катедра „ПНУП”, Факултет по педагогика
Лектор:
доц. д-р Николай Цанков, катедра „Педагогика”
E-mail: ntzankov  @  swu  .  bg   

Анотация:
Началото  на  21-ви  век  е  свързано  с  интензивно  развитие  на  разнообразни  форми  на

подпомогнатото от  технологиите обучение на различни равнища на училищното и университетското
образование,  което  в  някои  свои  варианти  сериозно  преформатира  образователния  процес  в
традиционния му смисъл. Търсенето на пътища за осигуряване на синергията между стремежът
за  учене  през  целия  живот  и  бързото  развитие  на  информационните  и
комуникационни технологии  предоставя нови възможности в разработването на
платформи за електронно обучение и за самоусъвършенстване на потребителите с
помощта на електронни курсове. Електронните платформи и тяхното използване в
образованието  предполага по-високо  нивото  на  интерактивност  в  хода  на  обучението  и  е  в
основата за повишава активността и мотивацията на обучаваните, а оттам и ефективността на учебния
процес. Интерактивността и адаптивността са ключови характеристики на всяка система за електронно
обучение,  гарантиращи персонализация  на  обучението  и  повишаване  неговата  ефективност.
Технологията за електронно обучение се развива отделно от технологията за управление на знанието. С
развитието на интернет технологиите се развиват и технологиите и платформите за електронно обучение.
Разработват се и се утвърждават системи за електронно обучение, както и стандарти и модели за него. В
последните години нараства и броят на създадените платформено независими системи за подпомагане на
електронното  обучение  и  се  разработват  множество  електронни  курсове  за  различни  образователни
програми.

Съдържание на учебната дисциплина:
Обучение  в  дигитална  среда.  Педагогически  модели  на  електронно  обучение.  Дизайн  на

електронно обучение.  Изисквания и етични норми при разработване на електронни курсове.  Modular
Object-Oriented  Dynamic  Learning  Environment  (Модулна  обектно-ориентирана  система  за  динамично
обучение):  MOODLE  –  система  за  електронно  обучение.  Обща  характеристика.  Роли.  Потребители.
Права.  Основни  дейности  на  потребителите.  Курсове  в  Moodle.  Учебен  курс  в  Moodle.  Основни
функционалности  на  учебен  електронен  курс.  Формати  на  курса  –  тематичен,  седмичен  и  социален.
Учебни дейности и съдържание – дизайн. Дизайн на електронен курс чрез Moodle – резюме; етикет;
страници; хипервръзки (URL); файлове; папки; директното вграждане от Google Docs, YouTube, Flickr,
Picasa,  Wikimedia;  Създаване  на:  речник,  форум,  чат,  анкета,  тест,  задание  и  уики.  Платформа  за
електронно обучение  Blackboard  Learn.  Обща характеристика.  Основни функционалности. Blackboard
Learn –  моята  институция,  менюта,  функции,  моите  оценки.  Среда  на  дисциплината,  достъп  до
съдържание,  зони  за  съдържание,  инструменти.  Меню  на  дисциплината,  добавяне  на  инструменти,
създаване на зони за съдържание. Начална страница – обяви, календар, известия. Персонализиране. Пулт
за управление на дисциплината. Добавяне и премахване на модули. Файлове за дисциплината и колекция
съдържание. Връзки към съдържание. Управление, контрол на достъпа. Създаване на инструменти за
оценяване.  Задания,  сигурни  задания,  тестове,  проучвания.  Интерактивни  инструменти  –  табло  за
дискусии, блогове, журнали, уикита, групи, чат. Виртуална класна стая. Оценяване. Инструменти, пълен
електронен  дневник.  Табло  за  оценки.  Доклади  за  дисциплината.   Оценка  на  електронен  курс.
Вариативност и функционалности.

Технология на обучението:
Прилагането на съвременните методи на обучение е базирано на приложението на информационните и
комуникационни технологии и работата в дигитална среда приоритетно в рамките на упражненията, но и
по време  на  лекциите.  Решаването на  конкретни проблемни и практически  задачи  пряко свързани с
практиката дава възможност за пълноценното развиване на професионалната компетентност на бъдещите
педагогически  специалисти.  Регулярно  се  диагностицират  постиженията  на  студентите  (контролни
работи, тестове и практически задачи) и резултатите се организират в портфолио, което е в основата на
формирането  на  текущата  оценка.  Обучението  е  организирано  така,  че  да  се  реализира  преход  от
стандартните платформи за управление на учебно съдържание към системи базирани на споделяне и
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изграждане на портфолио, като се използват възможностите на конкретна електронна среда за споделена
работа. 



Мултимедийни среди за разработване на дидактически средства 

ECTS кредити: 4 ; ИЗ – 45; І сем., зад.                                                         Седмичен 
хорариум: 2л+0су+1пу 

Форма на проверка на знанията: т.о.                      Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  
Катедра „Педагогика“; Факултет по педагогика 

Лектори: 

Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова 

Тел. 0885546107; e-mail: lidycveta@swu.bg 

  Анотация: Съвременните информационни технологии дават възможности за 
моделиране и представяне на учебното съдържание в началните класове по интересен и 
убедителен начин. Мултимедийните средства улесняват възприемането на 
представяната информация.  За облекчаване на процеса на подготовка, създаване и 
представяне на учебни  материали чрез компютърна презентация са създадени 
специализирани програми. Тези програми предоставят на потребителя различни 
шаблони, инструменти, с чиято помощ по-бързо и лесно може да се изготви една 
презентация. В пакета Microsoft Office  е включена такава програма – Power Point. Тя 
предлага множество инструменти, позволяващи поетапното създаване и организиране 
на презентация стъпка по стъпка. По време на изготвянето й потребителят може да 
импортира обекти – таблици, рисунки, диаграми, музика, текст, които са създадени с 
други програми, или да ги създава самостоятелно. 

Съдържание на учебната дисциплина: Информационните технологии  в 
системата на новите съвременни образователни технологии – характерни особености, 
същност и специфика. Информационните технологии в ролята им на интегриращ 
фактор в обучението. Използването на електронни образователни ресурси при 
подготовката на педагогически масив за ежедневно ползване. Същност на 
компютърните презентации. Видове презентации и слайдове. Изисквания към 
презентациите. Методически аспекти на работа с програмата Power Point. Работна 
среда на Microsoft Power Point. Същност и предназначение на Power Point. Създаване на 
текстово съдържание. Дизайн на слайдове.  Изчертаване на фигури и вмъкване на 
обекти. Форматиране, копиране, преместване, подравняване, групиране и завъртане на 
фигури. Вмъкване и форматиране на картинки от файл и от Clip Art. Създаване на 
фотоалбум. Използване на smart art диаграми в слайдове. Оформяне и модифициране на 
таблици и графични изображения.  Отпечатване на презентация. Анимация и ефекти на 
слайдове и обектите им. Вмъкване на звук и видео. Управление на презентацията. 
Създаване на тестови варианти  чрез програмата Power Point. Работа с интерактивнa 
дъска e Beam Interact  или  A-migo-En. 

Технология на обучението: Лекциите и упражненията се провеждат в 
интерактивен режим. Текущата оценка се оформя на база защита на подготвен план-
сценарий  с мултимедийна презентация на урок от различен тип  (около 20 слайда) в 
началните класове (тема, предмет, културно-образователна област – по избор) или 
портфолио, включващо горните атрибути и допълнителни такива) чрез използване на 
информационни технологии. В презентациите да са представени всички елементи на 
учебното съдържание по дисциплината с усвоени техники за дейност. 



7. Информационни технологии в педагогическите изследвания

ECTS кредити: 3 ; ИЗ – 45; І сем., зад.                                                         Седмичен
хорариум: 2л+0су+1пу

Форма на проверка на знанията: т.о.                                               Вид на изпита: т.о.
писмено

Методическо ръководство: Бижков, Г. 1995. Методология и методи на 
педагогическите изследвания. С; Кратко ръководство за работа с SPSS. 
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx5guZisaQMgYjkyNjFiZjQtODhjMC00ZWNjL
WJkMWQtY2JiYTczNTVkYmJj&hl=sv  ;   Манов, А. 2001. Статистика с SPSS.

Катедра „ПНУП“; Факултет по педагогика
Лектор:
Доц. д-р Траян Попкочев
Тел. 0894426023; e-mail: popkochev@gmail.com 

Анотация: 
Курсът  по  дисциплината  „Информационни  технологии  в  педагогическите

изследвания”  е  ориентиран  към  разширяване  и  задълбочаване  на  познанията  и
компетентностите  за  две  групи  информационни  продукти,  намиращи  място  в
педагогическите  изследвания:  1)  стандартни  и  вече  „класически”  информационни
технологии на Microsoft (Windows’XP и Office 2003/2010) и специализирани програмни
продукти. Изборът е продиктуван от масовото приложение на тези технологии, тяхната
вътрешна приемственост и легалният достъп на софтуера, както и от спецификата на
подготовката на магистрите. 

Учебният  курс  е  с  приложно-теоретична  ориентация.  Теоретичните  знания  се
поднасят в достъпна и разбираема форма и се съчетава с акцент на непосредственото
усвояване  на  практически  алгоритми  за  работа  с  предвидените  за  усвояване
информационни технологии. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Статистика с Excel. Статистически анализ с Excel. Статистика с SPSS. 

Интерфейс на програмата. Статистически анализ с SPSS.

Технология на обучението: 
Основни  методи  на  обучението  са  лекцията  в  съчетание  с  практическите

упражнения.  Използва се и презентация на Power Point.  В края на всяко занятие се
провежда  кратка  беседа  за  обобщение  по  темата  и  затвърдяване  на  материала.
Текущият контрол върху резултатите от обучението се осъществява чрез:  минимум
три (3) теста върху трите дяла от лекционния курс. Крайният контрол е писмен изпит
под формата на тест за решаване на интегрална по характер практическа задача.
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8. (9.)  Психологически основи на електронно-базираното обучение
ECTS кредити: 1,5 ; ИЗ – 30; І сем., избир. Седмичен хорариум: 1л+0су+0пу
Форма на проверка на знанията: т.о. Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: 
1. Laura  Schulz,  Infant  and  Early  Childhood  Cognition -  lecture  notes,  MIT

OpenCorseWare,  http://old.mak.ac.ug/courses/brain-and-cognitive-sciences/9-85-infant-
and-early-childhood-cognition-fall-2005/lecture-notes/

2. Benjamin  Balas,  Sensation  and  Perception -  lecture  notes,  MIT  OpenCorseWare,
http://old.mak.ac.ug/courses/brain-and-cognitive-sciences/9-35-sensation-and-perception-
spring-2009/lecture-notes/ 

3. Anthony Wagner, Human Memory and Learning -  lecture notes, MIT OpenCorseWare ,
http://old.mak.ac.ug/courses/brain-and-cognitive-sciences/9-081-human-memory-and-
learning-fall-2002/index.htm

4. Edward Gibson, Joshua Tenenbaum, Pawan Sinha, The Brain and Cognitive Sciences II -
lecture  notes,  MIT  OpenCorseWare,  http://old.mak.ac.ug/courses/brain-and-cognitive-
sciences/9-012-the-brain-and-cognitive-sciences-ii-spring-2006/index.htm 

5. Mark Steyvers, Cognitive Science – lecture notes, University of California, Irvine, 
Department of Cognitive Sciences, http://psiexp.ss.uci.edu/research/teachingP140C/

6. Claudia J. Stanny, Memory and Cognition – chapters, University Parkway, USA, 
http://uwf.edu/cstanny/website/MemoryCognition.htm

Катедра „ПНУП“; Факултет по педагогика
Лектори:
Доц. д-р Малинка Иванова; Гл.ас. д-р Теодор Гергов
тел. 0895589951; e-mail: m_ivanova@mail.bg;  тел. 0878337317; teodor@swu.bg

Анотация: Основна цел е да се получат фундаментални познания, свързани с
възприемането и обработването на пространствено-визуална информация от човешкия
мозък  и  как  това  влияе  върху  процесите  учене  и  запомняне.  Фокусира  се  върху
въпроси,  разглеждащи  представянето  на  пространствено-визуална  информация,
селективното  внимание  при  децата,  разпознаване  на  обекти,  категоризирането  им,
формиране на визуални образи в паметта, подпомагане на ученето и запомнянето чрез
пространствено-визуални образи. 
            Съдържание на учебната дисциплина: 
            Процеси и организация на визулната система на човек. Модели на възприемане
на пространствено-визуална информация Разпознаване на визуални обекти – теории и
проблеми. Разпознаване на компоненти и предсказване на свойствата им по отделни
техни части.Процес по разпознаване на визуална информация и връзката му с други
сетива, като слух и допир.  
            Внимание върху визуални обекти – дефиниции. Незабелязване на промени във
визуални обекти. Разтройства при визуалното възприемане на информация. Търсене и
намиране на визуални обекти. Формиране на визуални образи в паметта. Свързване на
концепции на различни нива. Визуализиране на концепции в многомерно пространство.
Дълготрайна  памет  –  структура  и  видове. Вземане  на  решения.  Теории.  Модели.
Ефекти. Индивидуални особености. Учене чрез разрешаване на проблеми. Когнитивни
процеси  и  механизми,  определящи  пространствената  ориентация  и  поведение  при
човек.
Технология на обучението: Текущото оценяване се осъществява на базата на писмен
тест,  включващ въпроси  от  подробен  конспект,  достъпен  онлайн  чрез  системата  за
електронно  обучение.  По  решение  на  преподавателя,  оценяването  може  да  бъде
осъществено и чрез представяне на презентации.
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8.(9.) Информационни технологии при обучението на деца със СОП

Семестър: 1 семестър                                              Вид на курса: лекции

Брой кредити: 1,5 кредита                                    Часове (седмично) /ЛС/: 1 час лекции 

Преподавател: проф. д-р. Даниела Тупарова

Катедра: ПНУП, ФП,  УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 588 524

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема

Описание на дисциплината:

Курсът  е  предназначен  да  осигури  подготовката  на  бъдещите  учители  по
информационни технологии в областта на приложение на ИКТ при обучение и работа с
деца  със  специални  образователни  потребности  (СОП).  Разглеждат  се  въпроси
отнасящи се до използването на хардуерни и софтуерни подпомагащи технологии за
различни видове нарушения и образователни потребности. 

Курсът  е  разработен  с  помощта  на  доц.  Людмила  Яшкова  от  катедра  Обучение  по
информатика  в  университет  Коменски,  Братислава  и  сътрудници  в  Центъра  за
подпомагащи  технологии  в  университет  Коменски,  Братислава,  Словакия.  С
финансовата подкрепа на Словашката академична информационна агенция. 

Цел на дисциплината:

В резултат на курса студентите ще:

 Идентифицират подходящи технологии за обучение при конкретни образователни
затруднения на учениците.

 Адаптират  образователни  ресурси  за  ученици  с  различни  образователни
потребности. 

 Използват игрово базирано обучение. 
 Избират подходящи ресурси и технологии за обучение на лица със СОП. 
           Методи на обучение: вербални, дискусия, упражнения, работа по проект 

            Предварителни условия: Педагогика, Психология, ИКТОРДС

Оценяване: Представяне и защита на проект. Оценката се формира въз основа 
на текущата оценка (70%) и представяне на разработените материали (30%)

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния резултат.

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 
отдел в края на текущия семестър

 Литература:

А) ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Edwards, Alistair D.N., at all,  ICT IN EDUCATION FOR PEOPLE WITH
SPECIAL NEEDS, Specialised training course, UNESCO Institute for 
information technology in education, Moscow, 2006

2. Замфиров, М., Обучение на ученици със зрителни затруднения по 
математика, София 2018

Б) ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Софтуер за ученици с увреждания, http://signlanguage-bg.com/index.php?
static=1

http://signlanguage-bg.com/index.php?static=1
http://signlanguage-bg.com/index.php?static=1


8.(9.) Методика на електронно-базираното обучение в началните класове

ECTS кредити: 1,5, АЗ – 15; ИЗ – 30, I сем. ред.                                                 
Седмичен хорариум: 1 ч. л +0 су+0 пу

Форма на проверка на знанията: т.о.                    Вид на изпита: писмено т.о.

Методическо ръководство:
Катедра „ПНУП“
Факултет по педагогика

Лектор:
Доц.  д-р  Красимира  Теофилова  Марулевска,  катедра  „Предучилищна  и  начална
училищна педагогика“
Тел.: 0878391080, E-mail: krasimira_marulevska@swu.bg

Анотация: 
Курсът  на  обучение  по  дисциплината  Методика  на  електронно-базираното

обучение в началните класове отчита важността на иновационните процеси в системата
на  началното  образование,  свързани  с  приложението  на  информационните  и
комуникационните технологии. В рамките на учебната дисциплина при подготовката
на студентите от магистърска програма „Информационни технологии при обучението в
начална  училищна  възраст“  се  поставя  акцент  върху  развитието  на  професионални
компетенции  за  ефективно  осъществяване  на  електронно-базирано  обучение  в
началното училище.

Съдържание на учебната дисциплина:
Лекционният курс е насочен към придобиване на знания и умения за ефективни

методически  действия  в  специфичните  условия  на  учебно-възпитателния  процес  по
различни учебни предмети в началния етап на основното образование. Във фокуса на
вниманието са новите идеи и практически решения на електронно-базираното обучение
в началните класове. Специално внимание е насочено към процесуално-технологичните
характеристики на педагогическия процес и аргументирания подбор на методи, форми
и средства на обучение, както и тяхното ефективно приложение. 
 

Технология на обучението:
Обучението включва лекции, в рамките на които се използват следните методи

на преподаване:  изложение,  беседа,  дискусия,  интерактивни методи - работа в екип,
решаване на педагогически ситуации, делови игри, тестове, казуси и др. Обучението
завършва с текуща оценка. 



8.(9.) Мобилно обучение и виртуална реалност

ECTS кредити: 1.5; АЗ – 15; ИЗ – 30, І сем., ред.

Седмичен хорариум: 1л+0су+0пу

Форма на проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

Методическо  ръководство: Необходими  са  основни  познания  по  дисциплините
„Основи  на  програмирането“,  „Компютърни  архитектури“  и  „Съвременни  езици  и
среди за програмиране“.

Катедра „ПНУП“, Факултет по педагогика

Лектори: гл. ас. д-р Радослава Кралева, e-mail: rady_kraleva@swu.bg

Анотация: Този  курс  е  практическо  въведение  в  разработването  на
интерактивни приложения за мобилни устройства и създаване на виртуална реалност за
деца. По време на лекционните занятия студентите ще се запознаят с различните среди
за  разработване  на  приложения  за  мобилни  устройства  и  ще  придобият  основни
теоретични познания и умения за тази цел. Ще бъде обсъден процесът на проектиране
на  адаптивен  интерфейс,  подходящ  за  различни  по  големина  и  съобразен  с
възможностите и знанията на децата.

Съдържание на учебната дисциплина: Използване на мобилните технологии
като  средство  за  обучение.  Предимства  и  ограничения  на  мобилното  обучение.
Архитектура на мобилните операционни системи. Хардуер на мобилните устройства.
Среди за разработване на приложения за мобилни устройства – Visual Studio, Xamarin,
RAD Studio и др. Използвани езици за програмиране. Видове интерфейсни контроли,
използвани  при  създаването  на  приложения  за  мобилни устройства.  Изграждане  на
специализиран интерфейс за деца.  Създаване на просто мултиплатформено мобилно
приложение за обучение. Обработка на жестове. Навигиране между страници в едно
приложение. Работа с изображения и текст. Мрежови и облачни мобилни технологии.
Сигурност  на  мобилните  приложения.  Виртуална  реалност.  Виртуални  светове.
Интегриране на виртуална реалност в учебен процес.  Платформи за разработване на
виртуални учебни среди.

Технология  на  обучението: Оценяването  на  студентите  се  извършва  по
шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6. Оценката от текущ контрол се получава като се
вземе  средно  аритметичното  на  оценката  от  курсов  проект  и  реферат.  Студентите,
които нямат минимална оценка среден /3/ от текущ контрол, не се допускат до изпит на
редовната сесия. Те трябва да представят допълнителни разработки и след получаване
на  оценка  поне  среден  /3/  се  допускат  до  писмен  изпит  на  поправителна  или
ликвидационна сесия. Окончателната оценка се получава от средно аритметичното на
резултатите от текущия контрол и оценката от писмения изпит. 



8.(9.) Информационните технологии в извънкласната дейност

ECTS кредити: 1,5, АЗ – 15; ИЗ – 30, I сем. ред.                                                 
Седмичен хорариум: 1 ч. л +0 су+0 пу

Форма за проверка на знанията: т.о.             
Семестър: първи

Методическо ръководство: 
Катедра ПНУП, Факултет по педагогика

Статут на дисциплината: избираема
Лектор: доц. д-р Снежана Попова, катедра „Педагогика“,  e-mail: snejy_popova@swu.bg

Анотация:
Дисциплината  “Информационните  технологии  в  извънкласната  дейност”

обхваща проблематика, която е твърде актуална и значима за обществената практика.
Като  недостатъчно  разработена,  но  изключително  важна  област  от  педагогическото
познание  и  като  учебна  дисциплина  тя  заема  съществено  място  в  професионалната
подготовка на бъдещите педагози. 

Съдържание на учебната дисциплина:
Обща  характеристика  на  извънкласната  и  извънучилищната  дейност;

Съдържание  и  задачи  на   извънкласната  и  извънучилищната  дейност;  Основни
направления на извънкласната и извънучилищната дейност; Организационни, словесни
и комплексни форми на извънкласната и извънучилищната дейност; Театрализирани и
нетеатрализирани комплексни форми на  извънкласната  и извънучилищната  дейност;
Комплексният подход в използването на информационните технологии в извънкласната
дейност  в  началната  училищна  степен;  Внедряване  на  новите  информационни
технологии в учебно-възпитателния процес в началната училищна степен; Развитие на
мотивацията  за  учене  и  постижение  чрез  използването  на  информационните
технологии  в  извънкласната  дейност  в  началната  училищна  степен;  Развитие  на
индивидуалните  възможности  на  учениците  чрез  информационните  технологии  в
извънкласната дейност в началната училищна степен.

Технология на обучението и оценяването:
Използват  се  следните  методи на  обучение  на  студентите:  разискване,

дискутиране,  диспутиране,  обсъждане,  изложение,  групово  дискутиране,  евристично
беседване,  брейнсторминг,  чек-лист,  дебатен  метод,  асоциативен  метод,
експериментиране,  тестиране,  моделиране,  демонстриране,  беседване,  анализиране  и
обсъждане на проблемни ситуации, инсцениране на проблемни ситуации и др.
Оценяването  на  постигнатите  резултати  в  процеса  на  обучението  е  съобразено  с
изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система
за натрупване и трансфер на кредити.

mailto:snejy_popova@swu.bg


11. Методика на обучението по информационни технологии в началните класове

ECTS кредити: 6; ИЗ – 90; ІІ сем., зад.                                                         Седмичен
хорариум: 2л+0су+4пу

Форма на проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

Методическо  ръководство: Дурева  Д.,  Проблеми  от  методиката  на  обучение  по
информатика  и  информационни  технологии,  2003;  Онлайн  курс  по  методика  на
обучението по ИТ в начална училищна степен в системата за електронно обучение на
адрес www.e-learning.swu.bg ; Учебни помагала по ИТ, одобрени от МОМН

Катедра „ПНУП“; Факултет по педагогика

Лектор:

Проф. д-р Даниела Дурева

Тел. 0898441341; e-mail: ddureva@swu.bg 

Анотация: Курсът  е  предназначен  да  осигури  дидактическата  подготовка  на
бъдещите  учители  по  информационни  технологии  в  начална  училищна  степен.
Разглеждат  се  въпросите  отнасящи  се  до  целите  на  обучение  по  ИТ  в  началното
училище,  спецификата  на  проявление  на  дидактическите  методи  и  принципи  в
обучението  по  ИТ.  Дискутират  се  особеностите  на  урока  по  информационни
технологии, проверката и оценката на знания и умения по ИТ в началното училище,
проектно-ориентираното  обучение  със  средствата  на  ИТ,  реализацията  на
междупредметни връзки в обучението по ИТ в началнотот училище.

Съдържание на учебната дисциплина: Развитие на училищния курс по ИТ в
началната училищна степен. Цели на обучението.Основни дидактически принципи на
обучението. Специфика на проявлението им в училищния курс ИТ в начална училищна
степен Основни  дидактически  методи  на  обучение.  Методи  за  преподаване  и
усвояване на знания умения и навици и специфика на проявлението им в училищния курс
по  ИТ. Основни  дидактически  методи  на  обучение.  Организационни  форми  на
обучение. Урок - структура на урока, планиране на урока, изисквания към урока по ИТ.
Неурочни  и  извънкласни  организационни  форми. Самостоятелната  работа  на
учениците.  Методи  и  форми  на  самостоятелната  работа  в  обучението  по  ИТ.
Междупредметни връзки в обучението по ИТ в начална училищна степен. Проектно-
ориентирано обучение по ИТ в начална училищна степен. Системи за текстообработка
и  тяхното  изучаване  в  училищния  курс  по  ИТ.  Операционни  системи  с  графичен
интерфейс  и  изучаването  им  в  начална  училищна  степен. Компютърна  графика  и
изучаването  и  в  началното  училище.  Компютърна  презентация  и  изучаването  им в
начална  училищна  степен  Интернет  комуникации  и  изучаването  им  в  началното
училище.

Технология  на  обучението: Използват  се  лекции  и  упражнения,  наситени  с
интерактивни методи. През семестъра се формира текуща оценка по дисциплината. Кредит се
получава от студента след успешното полагане на заключителния изпит.

mailto:ddureva@swu.bg
http://www.e-learning.swu.bg/


12. Приобщаващо образование 

  ECTS кредити: 1                                      Седмичен хорариум: 1л+0сем.упр.+0 пр.упр.

  Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: писмен

  Методическо ръководство: 
  Катедра „ПНУП”,
  Факултет по педагогика

  Лектор:
  Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска, кат. „Педагогика” 
  Е-mail: pterziyska@abv.bg

            Анотация:

Дисциплината  включва  изучаването  на  основни проблеми на  приобщаващото
образование. Изясняване  на  приобщаващото  образование  като  ключова  политика,
свързана с осъществяването на мащабни промени и преосмисляне на традиционните
образователни  модели;  като  процес  на  промяна  на  училищната  среда,  основан  на
уважението и приемането на другия

Целта  е да  се  запознаят  студентите  с  предизвикателството  приобщаващо
образование;  да се представят основните документи,  регламентиращи практическото
му  реализиране;  да  се  разкрие  многообразието  на  образователните  потребности,
изискващи адекватен отговор за справяне с различието и индивидуалните особености и
осъзнаване  на  необходимостта  от  приобщаващи  политики  за  преодоляване  на
социалната и образователната изолация.

Съдържание на учебната дисциплина: 
Основни  акценти:  приобщаващото  образование  като  доминираща  парадигма

днес; предпоставки  за възникване  на  идеята  за  приобщаващо   образование;
концептуални  основи;  субекти,  принципи,  условия  и  фактори  на  приобщаващото
образование;  стратегии  за  преподаване  и  подкрепа  на  учениците  в   условията  на
приобщаващата класна стая; превенция на отпадането на учениците в приобщаващото
училище.     

 Технология на обучението и оценяването: 
Обучението включва лекции и семинарни упражнения. Знанията се предлагат в

система,  като се използват интерактивни методи – казуси,  дискусии,  дебати,  делови
игри.  По  време  на  занятията  се  демонстрират  примери  на  успешни  практики  на
приобщаващо  образование  у  нас  и  в  чужбина.  Установени  са  точни  критерии  за
разработване на  реферати,  които се предават в  определен срок и след проверка  се
дискутира по тях.   Крайната  оценка е  резултат  от текущия контрол и от  изпитната
оценка.

mailto:pterziyska@abv.bg


13. (14.) Интердисциплинарно обучение – стратегии и практики

ECTS кредити: 1 ; ИЗ – 15; IІ сем., избир.                                                         Седмичен
хорариум: 1л+0су+0пу

    Форма на проверка на знанията: т.о.                                        Вид на изпита: т.о.
Методическо  ръководство: Опыт  применения  интегрированных  форм обучения  в
начальных  классах  школ  Болгарии  //  Психология  образования  в  поликультурном
пространстве.  –  Елец,  2010  №  3.-  Т.1-2.; Цветанова-Чурукова  Л.З.  Интегрирано
обучение в началните класове. Монографичен труд. – Благоевград: ЮЗУ „Н.Рилски”,
2010 + CD; Toihurst,W. & group Using The Ynternet, Yndianopols, 1996.

Катедра „ПНУП“; Факултет по педагогика
Лектори:
Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова
Тел. 0888492612; е-mail: lidycveta@mail.bg

Анотация: Ефективно  и  действено  средство  за  преодоляване  на
информационното  пренасищане  и  пренатоварване  на  децата  при  едновременно
съхраняване на качествата на функциониращите системи за обучение и възпитание е
интердисциплинарното  обучение  в  съвкупността  от  формите  за  практическата  му
реализация, и най-вече – интегрираният урок. Акцентът в обучението по дисциплината
е поставен върху придобиването на умения за конструиране на интердисциплинарни
форми за обучение в началното училище чрез рационално използване на съвременните
информационни технологии. 

Съдържание  на  учебната  дисциплина: Общотеоретични  концептуални
подходи  за  интерпретиране  на  интеграцията  в  научното  познание. Европейска  и
национална  нормативна  база  за  развитие  на  интердисциплинарни  образователни
стратегии  и  технологии.  Историческа  ретроспекция  за  интердисциплинарността  в
системата на началното образование. Съвременни интердисциплинарни образователни
технологии.  Цели  и  своеобразие,  специфика  на  интердисциплинарното  обучение  в
началните класове. Вътрешнопредметни, междупредметни и транспредметни връзки в
образователното  съдържание.  Взаимодействие  на  съдържанието  в  предметна  учебна
система и  основните културно-образователни области на познание. Видове и равнища
на систематизация, интеграция и диференциация в обучението. Интердисциплинарни
форми на обучение в началните класове. Многообразие на класификационните схеми.
Характеристика  на  интегрирания  урок  в  обучението  от  І  -  ІV   клас.  Дидактически
анализ на формите „интегриран ден“, „интегрирана седмица“, „интегрирани курсове с
елективен  характер“,  „интегрирани  изпити“,  „интегрирани  консултации“  и  др.  в
системата  на  началното  обучение.  Направления  за  проектно-организиране  на
дейностите в началните класове.

Технология на обучението: Изпитната оценка се оформя на база успешна или
безуспешна защита на подготвен курсов проект с разработена интегрирана форма на
обучение  в  началните  класове  (или  портфолио)  чрез  използване  на  информационни
технологии и практическата реализация на същата.

mailto:lidycveta@mail.bg


13. (14.) Съвременни информационни образователни технологии

ECTS кредити: 1.0                                 Седмичен хорариум: 1+0+0           Проверка на знанията: т.о.
 II сем. – изб.; ИЗ -15                                                                    
 Вид на изпита: т.о.

Методическо ръководство:
Катедра ПНУП, Факултет по педагогика 

Лектор:
доц. д-р Николай Цанков, катедра Педагогика
е-mail  ntzankov  @  swu  .  bg  

Анотация:
Съвременният етап на развитие на образованието несъмнено е свързан пряко с развитието и

възможностите  на  дигиталните  технологии.  Информационните  образователни  технологии  са  част  от
съвременната  образователна  визия  и  предлагат  реални  възможности  за  повишаване  качеството  на
образователния  продукт.  Информационните  и  комуникационните  технологии  и  възможностите  за
тяхното адекватно използване са неделима част от функционалната грамотност на съвременните учители
в началното училище. Акцентът в обучението по дисциплината  е поставен  върху придобиването на
умения  за  дизайн  на  образователната  среда  за  обучение  в  началното  училище  чрез  приоритетното
използване на информационните и комуникационните технологии. Това ще допринесе за изграждане в
обучаемите  на  самочувствие  за  приложимост  на  придобитите  компетенции  в  реални  ситуации  в
образователните институции. 

Съдържание на учебната дисциплина:
Съвременните  информационни  технологии  и  тяхното  влияние  върху  обществото  и

образованието.  Глобализация,  информационно  общество,  учещо  общество,  икономика,  базирана  на
знанията,  учене  през  целия  живот  и  тяхната  връзка  с  развитието  на  технологиите. Европейски  и
национални  тенденции  за  развитие  на  информационните  образователни  технологии.  Национална
стратегия.  Основни  концепции  за  образователните  технологии.  Характерни  особености  на
образователните технологии. Основни компоненти. Видове образователни информационни технологии.
Място на иновационните и авторските образователни технологии. Фактори детерминиращи подбора на
образователни  технологии:  образователна  парадигма,  форми,  методи,  средства,  учебно  съдържание,
субекти.  Съвременните  информационни  образователни  технологии  и  връзката  „интерактивност”,
„комуникация”,  „образователна  среда”.  Виртуални  класни  стаи.  Microsoft  Mouse  Mischief   -  като
съвременна  информационна  образователна  технология.  Енвижън  от  Нимеро  и  възможностите  за
обучението в началното училище. Интерактивната дъска като средство за реализиране на съвременни
образователни информационно технологии.  Софтуерни и хардуерни специфики. Познатите софтуерни
приложения  и  възможностите  им  за  съчетаване  с  интерактивната  бяла  дъска.  Проектиране  на
методически варианти и дидактически средства за обучение с интерактивна дъска. Техники за работа с
интерактивна  дъска  –„Магическо  писане”, „Какво  липсва?”,  „Визуални  импулси””,  „Трениране  на
кратковременната памет”;  „Учебни или работни станции”, „Филмов епизод”, „Свидетели на времето –
детективска  игра”, „Таймер”,  „Интерактивен  зар”,  „Лупа”,  „Осветяване”. Мултимедийни  технологии
(хипертекст, мултимедия, хипермедия) като образователни технологии. Специфика на приложението им
в образованието. Проектиране и реализиране на мултимедийни приложения в обучението. Образователен
софтуер и мултимедия. Разширена и добавена реалност.

        Технология на обучението:
Прилагането  на  съвременните  методи  на  обучение  е  базирано  на  приложението  на

информационните и комуникационни технологии и работата в дигитална среда по време на лекциите.
Решаването  на  конкретни  проблемни  и  практически  задачи  пряко  свързани  с  практиката  дава
възможност за пълноценното развиване на професионалната компетентност на бъдещите педагогически
специалисти. Регулярно се диагностицират постиженията на студентите (контролни работи, тестове и
практически задачи) и резултатите се организират в портфолио, което е в основата на формирането на
текущата оценка. Обучението е организирано така, че да се реализира преход от стандартните платформи
за управление на учебно съдържание към системи базирани на споделяне и изграждане на портфолио,
като се използват възможностите на конкретна електронна среда за споделена работа. 

mailto:ntzankov@swu.bg


13. (14.) Интернет – образователна среда 

ECTS кредити: 1.0                             Седмичен хорариум: 1+0+0               Проверка на знанията: т.о.  
II сем. – изб.; ИЗ -15                                                                    
Вид на изпита: т.о.
Методическо ръководство:
Катедра ПНУП, Факултет по педагогика 

Лектор:
доц. д-р Николай Цанков, катедра Педагогика
е-mail  ntzankov  @  swu  .  bg  

Анотация:
Развитието  на  информационните  и  комуникационни  технологии  провокира  непрекъснатото

търсене на възможности за интегрирането им в почти всички сфери на обществения живот. Интернет
като едно безспорно откритие на човечеството успешно се използва в различни аспекти на битието, в
частност и в образованието, правейки традиционната образователна среда изключително атрактивна и
предоставяйки редица възможности за нейното обогатяване. Интернет – образователната среда е едно
предизвикателство  не  само  за  учениците,  но  и  за  техните  учители,  нуждаещи  се  от  непрекъсната
подготовка и учене през целия живот, за да са в състояние да отговорят на изискванията по отношение
тяхната професионална компетентност, продиктувани от динамичното развитие на информационните и
комуникационни технологии. Подготовката в магистърската програма дава възможност за развитие на
уменията и компетенциите на началните учители за успешното интегриране на Интернет в дейността им,
както и обогатяване на възможностите им за дизайн на една провокираща, атрактивна и ползотворна
образователна среда.

Съдържание на учебната дисциплина:
Съвременни тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии в

образованието. Технологичното постижение  Интернет – същност и характерни особености. Интернет
информационното общество и развитието на образованието. Интернет като образователна технология.
Интернет  образователни  ресурси.  Принципи  на  обучението  чрез  Интернет.  Преподаване  и  учене
базирано на източници и материали от Интернет. Виртуални библиотеки.  Интернет като среда за учене.
Интернет и класната стая. Използване на видеоконференциите за учене. Възпитателни характеристики на
Интернет – образователната среда.  Интернет образователни технологии. Електронна поща. Дизайн на
Интернет  образователна  среда.  Дистанционно  и  електронно  обучение.  Модели  за  електронно
дистанционно обучение с Интернет.  Среди за електронно обучение. Системи за управление на учебни
курсове, като част от Интернет – образователната среда. Разработване на онлайн курсове – принципи,
съдържание, средства.  Live@Edu - като Интернет образователна технология, възможности за дизайн на
образователната среда.  Дидактически изисквания към Интернет – образователната среда.  Равнища на
приложение на Интернет технологиите в дейността на началните учители. Търсене на информация в
Интернет -  визуализиране на  страници чрез  Web браузър; придвижване в Web пространството чрез
хипервръзки или чрез задаване на адрес; използване на програми и сайтове за търсене на необходимата
информация.  Файлов трансфер и комуникация в реално време - използване на помощни програми за
получаване и изпращане на файлове; използване на възможностите за комуникация в реално време чрез
Интернет.

Технология на обучението:
Прилагането  на  съвременните  методи  на  обучение  е  базирано  на  приложението  на

информационните и комуникационни технологии и работата в дигитална среда по време на лекциите
като дава възможност за усъвършенстване на интелектуалните и практическите умения на студентите.
Решаването  на  конкретни проблемни и практически  задачи  пряко свързани с  практиката  предоставя
възможност за пълноценното развиване на професионалната компетентност на бъдещите педагогически
специалисти. Регулярно се диагностицират постиженията на студентите (контролни работи, тестове и
практически задачи) и резултатите се организират в портфолио, което е в основата на формирането на
текущата оценка. Обучението е организирано така, че да се реализира преход от стандартните платформи
за управление на учебно съдържание към системи базирани на споделяне и изграждане на портфолио,
като се използват възможностите на конкретна електронна среда за споделена работа. 

mailto:ntzankov@swu.bg


13. (14.) Софтуерни приложения в началния етап на образованието

ECTS кредити: 1.0; АЗ – 15; ИЗ – 15, ІI сем., ред., избираема дисциплина

Седмичен хорариум: 1л+0су+опу

Форма на проверка на знанията: т.о. Вид на изпита: т.о.

Методическо  ръководство: Необходими  са  основни  познания  по  дисциплините
„Основи  на  програмирането“,  „Компютърни  архитектури“  и  „Съвременни  езици  и
среди за програмиране“.

Катедра  „Предучилищна  и  начална  училищна  педагогика“,  Факултет  по
педагогика

Лектори: гл. ас. д-р Радослава Кралева, e-mail: rady_kraleva@swu.bg

Анотация: 

Този курс има за цел да формира знания и умения за работа със съвременни
софтуерни продукти, подходящи за използване като средство за обучение в началното
училище  и  като  предмет  на  обучение  в  часовете  по  компютърно  моделиране  в
началното  училище.  След  завършване  на  курса  се  очаква  студентите  да  познават
средите  за  визуално  програмиране  Scratch,  Code.org,  Kodu Game  Lab и  Minecraft
Education Edition; да умеят да създават авторски приложения; да създават и постъпково
да  описват  алгоритми;  да  умеят  да  изградят  алгоритмично  мислене  и  желание  за
програмиране у учениците в началното училище.

Съдържание на учебната дисциплина: 

Анализ  и  класификация  на  софтуерните  продукти,  използвани  в  началното
образование.  Видове  дигитални  устройства  и  тяхното  управление  в  началното
образование.  Основни  елементи  в  компютърното  програмиране.  Алгоритми  и
алгоритмично мислене за най-малките. Визуални среди за програмиране. Работа с текст
и звук във визуална среда. Работа с масиви от данни във визуална среда. Анимация във
визуална среда. Създаване на игри във визуална среда. Разработване на самостоятелен
курсов проект.

Технология на обучението: 

Оценяването на студентите се извършва по шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6.
Оценката  от  текущ  контрол  се  получава  като  се  вземе  средно  аритметичното  на
оценката  от  курсов  проект  и  работа  по  време  на  занятията.  Студентите  могат  да
представят допълнителни разработки. 



13. (14.) Електронни учебници – проектиране и структуриране

ECTS кредити: 1.0; АЗ – 15; ИЗ – 15, ІI сем., ред., избираема дисциплина

Седмичен хорариум: 1л+0су+0пу

Форма на проверка на знанията: т.о.                      Вид на изпита: т.о.

Методическо  ръководство: Необходими  са  основни  познания  по  дисциплините
„Основи  на  програмирането“,  „Компютърни  архитектури“  и  „Съвременни  езици  и
среди за програмиране“.

Катедра  „Предучилищна  и  начална  училищна  педагогика“,  Факултет  по
педагогика

Лектори: гл. ас. д-р Радослава Кралева, e-mail: rady_kraleva@swu.bg

Анотация: Този  курс  има  за  цел  да  осигури  на  студентите  задълбочени
познания  за  теорията  и  практиката  при  проектиране  и  създаване  на  електронни
учебници.  Те  ще  се  запознаят  с  методите  за  обработка  на  цифрови  изображения,
способите и начините за създаване на векторни графики и подготовката и създаването
на графични дизайни на електронни материали. Основната задача е студентът да добие
умения  за  прилагане  на  похватите  и  средствата  на  съвременните  информационни
технологии при създаване на електронни учебни материали.

Съдържание  на  учебната  дисциплина: Електронните  учебници  и
електронните  учебни  материали,  като  иновативно  средство  за  електронното,
дистанционното и мобилното обучение на ученици в началното училище. Методологии
за проектиране и разработване на електронни учебници. Видове електронни учебници
според степента на интерактивност. Видове мултимедийна информация. Типография и
шрифтове.  Създаване  и  обработване  на  графична  растерна  и  векторна  графика.
Проектиране и разработване на статични електронни учебници. Електронни учебници в
.docx и .pdf формат. Проектиране и разработване на електронни учебни материали с
определена  степен  на  интерактивност  с  помощта  на  PowerPoint.  Проектиране  и
създаване на електронни учебници с висока степен на интерактивност с помощта на уеб
технологиите. Създаване на електронни учебници с висока степен на интерактивност.
Използване на мултимедийни технологии и добавена реалност. Авторски права върху
електронните учебници и лицензиите Creative Commons.

Технология  на  обучението: Оценяването  на  студентите  се  извършва  по
шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6. Оценката от текущ контрол се получава като се
вземе  средно  аритметичното  на  оценката  от  курсов  проект  и  работа  по  време  на
занятията.  Студентите,  които нямат минимална оценка среден /3/  от текущ контрол
трябва да представят допълнителни разработки. 



15. СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА

ECTS кредити 6; ИАЗ - 90                       Седмичен хорариум: 0л+0су+6пу

Форма на проверка на знанията: текуща оценка

Методическо ръководство: 
Катедра „ПНУП“; Факултет по педагогика

Лектор:
ас. д-р Радослава Топалска

Анотация: 
Тази практика е последният етап в придобиването на педагогическа

квалификация  от  студентите,  подпомагащ тяхната  бъдеща  реализация  в
учителската  професия.  Участието  в  нея  позволява  на  студентите  да  се
включат в реалната дейност в училище, да организират и осъществят сами
учебния  процес.  Тя  подпомага  развиването  у  студентите  на  умения  за
разработване  и  провеждане  на  уроци,  чрез  приложение  на  съвременни
технологии.

Съдържание на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина включва организиране на целия образователен
процес, методите, средствата и технологиите на обучението в начален етап
на  основната  образователна  степен;  планиране,  разработване  и
самостоятелно  провеждане  на  определен  брой уроци;  както  и  подробно
описание на проведената практика.

Технология  на  обучението: В  процеса  на  обучение  студентите
демонстрират умения за самостоятелното организиране и провеждане на
учебно-възпитателния  процес;  усвояват  и  показват  отлична  теоретична
подготовка,  умения  за  подбор  на  подходяща  система  от  методи  на
преподаване; обогатяват и затвърдяват познанията си относно спецификата
на обучението в начален етап на основната образователна степен.
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