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ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

 

Професионално-педагогическата готовност на детския учител за упражняване на 

професията предполага теоретическа и практическа компетентност за управление на 

възпитателно-образователния процес в детската градина, както и за актуално 

възпитание, образование и социализация на всяко конкретно дете. В този смисъл е и 

подготовката на студентите магистри - бъдещи детски учители в магистърската 

програма "Предучилищна педагогика". Тя е разчетена върху овладяването на 

съществени, взаимосвързани и почти йерархизирани сфери на научното познание, 

имащи определена цел и съдържание и разкриващи спецификата на педагогическата 

наука за работа с деца от предучилищна възраст.  

Магистърската програма «Предучилищна педагогика» е предназначена за 

обучение на студенти, завършили ОКС-бакалавър или ОКС-магистър от други 

професионални направления. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Учебната документация за магистърската програма „Предучилищна педагогика” 

е разработена съобразно изискванията на Закона за висшето образование, Държавните 

образователни изисквания посочени в Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно 

възпитание и подготовка, Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и 

"специалист" (ДВ бр. 76 от 6.08.2002 г.), Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на 
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система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, както и съобразно 

Университетските процедури за управление на образователните дейности. 

Учебният план е с общ хорариум 1155 ч. и дава общо 120 ЕСТS кредита, 

разпределени в четирите семестъра. В структурно отношение магистърската програма 

включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини: 

Задължителните учебни дисциплини (975 ч. – 101 кредита) гарантират 

придобиване на необходимата общотеоретична и специализираща подготовка по 

специалността. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни 

области (педагогика, психология, социология, философия) и на знания с интегративен и 

интердисциплинарен характер. Практическата подготовка на студентите включва 

практически упражнения, хоспетиране, текуща педагогическа практика – 60 часа и 

преддипломна педагогическа практика – 90 часа в детска градина. 

Избираемите учебни дисциплини (180 ч. – 19 кредита) присъстват във всеки 

семестър. Осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и 

специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират 

знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети. 

Задължителните и избираемите учебни дисциплини са при съотношение 84% : 16%. 

Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания 

и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Всеки 

студент задължително избира поне една факултативна учебна дисциплина с хорариум 

15 академични часа. 

Студентите се дипломират след полагане на държавен практически изпит в 

детска градина и държавен теоретичен изпит (или защита на дипломна работа), за което 

придобиват 15 кредита (чл. 11 на Наредба № 21 от 30.09.2004 г.).  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението в магистърската програма „Предучилищна педагогика” има за цел 

да подготви специалисти с висше образование с образователно-квалификационна 

степен "магистър" и професионална квалификация "Педагог, детски учител". 

В съответствие с чл. 9 (2) от Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър”, „магистър” и „специалист”, обучението за придобиване на образователно-

квалификационна степен "магистър" осигурява: 

 

А. Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по 

специалността: 

- познаване и владеене на: педагогическата наука, както и на отделните й 

клонове /възрастово, отраслово и гранично обословени/; понятийно-терминологичната 

система на предучилищната педагогика и на частни нейни теории и практики; 

философията на образованието в предучилищна възраст; технологии за работа с 

родители, родителски колективи и компетенции за консултации и педагогически 

дейности с тях; интерактивни техники и методи за преподаване. 

- познаване и прилагане на теории за: възпитание и обучение в техните 

гносеологични и практически аспекти; теориите за онтогенетичното и когнитивно 

развитие на човека;  

- разбиране и отчитане същността на педагогически процеси и явления, като: 

педагогическо взаимодействие; индивидуално и групово субектно развитие; 

индивидуализация и диференциация в въпитателно-образователния процес и т.н. 
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- планиране и организиране на: възпитателно-образователната дейност чрез 

познаване и прилагане на разнообразни методи, средства, технологиите и т.н., както и 

поставяне на краткосрочни и дългосрочни цели; социалнопедагогическа и превантивна 

работа с деца от предучилищна възраст. 

- познаване съдържанието, спецификата и значението на: Държавните 

образователни изисквания за всяка възрастова група деца и съобразяване с тях; 

международната и националната нормативна уредба касаеща децата и техните права; 

документите посочващи нормите на поведение при работа с деца и нормативни актове 

и документи осигуряващи упражняването на педагогическа дейност и регламентиращи 

трудово-правните отношения с конкретна институция. 

 

Б. Усвояване основите на научноизследователска, научно-приложна и/или 

художествено-творческа дейност: 

- познаване изискванията за научноизследователска и художествено-творческа 

дейност и проява на готовност за самостоятелна научноизследователска, 

експериментална и практико-приложна дейност; 

- събиране, анализиране и класифицира на информация в определена 

последователност и логика, както и аргументирана и обоснована с доказателства 

защита на тези; 

- ясно и логически свързано и последователно представяне на теоретичните 

постановки и резултатите от експерименталната дейност, чрез използване на точна 

терминология, научен език и академичен стил на изложение; 

- самостоятелно откриване и изследване на педагогически проблеми и явления 

чрез творческо преосмисляне на педагогическата информация; проследяване на 

взаимовръзки и формулиране на обобщения, препоръки и заключения; 

- познаване методите и методологията на педагогическите изследвания; 

- организиране и планиране на научна дейност /индивидуална, екипна/ - срок, 

етапи, цел и задачи; 

- познаване, подбиране и прилагане на подходящи методи за текуща 

педагогическа диагностика и психопрофилактика, както и диагностичен 

инсрументариум за установяване готовността на детето за училище; 

- самостоятелно търсене и избиране на методи за диагностика, корекция и 

компенсация; 

- самостоятелно търсене и намиране на нови тенденции в теорията и практиката 

на педагогическата система; 

- аналитичност и критичност при оценяване на собствените и чужди 

експериментални резултати, свързани с установяване на определени закономерности и 

взаимозависимости от педагогическата действителност. 

 

В. Развитие на способности за адаптация в условията на социални, 

икономически и технологични промени: 

- умения за работа: при различни условия; с деца на различна възраст и техните 

родители;  

- умения за организиране и провеждане на общи /учител – родител – дете/ 

дейности и срещи, както и за създаване и поддържане на позитивна среда и 

добронамерени отношения; 

- умения за самоорганизация, самообучение, самоконтрол и самооценка; 

- готовност и желание за работа съвместно с други специалисти /екипност/ с цел 

постигане на обща цел; 
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- готовност за синхронизиране собственото планиране на образователната 

дейност с тази на своите колеги и институцията. 

- инициативност при вземане на оригинални, конструктивни и прогностични 

педагогически решения и безконфликтно разрешаване на проблеми; 

- комбинативност и многовариантност при организиране на педагогическите 

взаимодействия в които участва; 

- операционализиране, технологизирне и внедряване в собствената практиката 

на съвременни теоретични постижения и пренасяне на знания и технологии от една 

област в друга; 

- стремеж и желание за повишаване на квалификацията, на основата на приемане 

философията за „учене през целия живот”. 

 

Г. Формиране на личностни и професионални качества: 

Равнището на професионално-педагогическата компетентност на детския 

учител/педагога, на неговата професионална реализация до голяма степен се обуславя 

от неговия личностен профил. В този контекст детският учител: 

- използва своите човешки достойнства за субектно присъствие при 

педагогическото взаимодействие; 

- проявява самосъзнание и отговорно отношение към себе си, към децата и към 

дейността, която извършва; 

- показва личностна ангажираност и отговорност за опазване живота, 

психичното и физическо състояние и здраве на децата; 

- използва целият си творчески потенциал в хода на педагогическата си дейност; 

- осъзнава ценностния смисъл на учителската професия и личната значимост на 

тази професия за него; 

- притежава качества като: достойнство, сдържаност, решителност, 

организираност, вежливост, нежност, приветливост, грижовност, позитивност и 

креативност; 

- притежава способност за критично мислене и творческо въображение, да 

открива и прилага в дейността си оригинални конструктивни и прогностични 

педагогически решения; 

- притежава висока социална образованост – да приема и анализира 

педагогическите явления, да намира алтернативни пътища за решаване на социалните 

проблеми в детската група, да има висок социален статус и просоциално поведение към 

децата; 

- проявява еднакво уважение и разбиране към децата с различно социално 

положение, етнос, религия, култура и с децата със специални образователни 

потребности;  

- непрекъснато усъвършенства комуникативните си способности, етическата и 

естетическата си култура и своите обществени позиции. 

 

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената 

кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните 

специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на специалисти в страната, 

успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в 

чужбина. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

Подготовката за учителската професия и реализацията й при взаимодействие с 

деца от предучилищна възраст означава теоретическа и практическа готовност на 

учителя за осигуряване, стимулиране и регулиране на личностното им създаване. В 

този смисъл е и подготовката на студентите - бъдещи детски учители в специалността 

"Предучилищна педагогика". Тя е разчетена върху овладяването на съществени, 

взаимосвързани и почти йерархизирани сфери на научното познание, имащи 

определена цел и съдържание и разкриващи спецификата на педагогическата наука за 

възпитание, образование и социализация на деца от предучилищна възраст. Тяхната 

конкретизация е в Учебния план на специалността. 

Длъжности: 

По националната класификация на длъжностите и професиите в Република 

България (2011 г.) длъжностите, които могат да заема магистрите по предучилищна 

педагогика, са от: 

23. Преподаватели 

Единична група 2342. Младши учител в детска градина 

Учител в детска градина 

Старши учител в детска градина 

Главен учител в детска градина 

Единична група 2351. Учител методик 

Възпитател методик 

Единична група 2341 учител подготвителен клас 

Старши учител подготвителен клас 

Главен учител подготвителен клас 

Придобиването на висше образование по магистърската програма 

"Предучилищна педагогика" с образователно-квалификационна степен "магистър" и 

професионална квалификация "Педагог, детски учител" е базисният компонент за 

професионална реализация в детски групи на Обединени детски заведения, Целодневни 

детски градини, Полудневни детски градини, Санаториални детски градини, Домове за 

деца-сираци до 6 години, Домове за деца със специални педагогически потребности, в 

Детски ясли, в Семейството като домашни възпитатели и учители, в Центрове и школи, 

като преподаватели. 

Завършилият магистърска степен педагог има възможност: 

- да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и 

продължаващо обучение; 

- да продължи образованието си в образователната и научна степен „доктор”. 

 

 
Квалификационната характеристика на специалността за "Предучилищна 

педагогика" образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална 

квалификация „Педагог, детски учител” е основен документ, който определя 

разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за 

висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, 

„магистър” и „специалист” (ДВ бр. 76 от 6.08.2002 г.), Националната класификация на 

длъжностите и професиите,  Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, Правилника за образователни дейности и др. нормативни документи на 

университета. 
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УЧЕБЕН ПЛАН 
 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 
 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 
 

 

 

 

  

ПЪРВА ГОДИНА 

Първи семестър 

 

ECTS 

кре- 

дити 

Втори семестър 

 

  

ECTS 

кре-

дити 

Задължителни дисциплини  Задължителни дисциплини  

1. Педагогика 

2. Възрастова психология 

3. История на педагогическите 

учения и практики 

4. Приобщаващо образование 

5. Информационни и 

комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална 

среда 
 

5,0 

5,0 

4,0 

4,0 

4,0 

 

1. Предучилищна педагогика 

2. Психологически основи на 

предучилищното образование 

3. Педагогически теории и технологии 

за опознаване на околната 

действителност 

4. Педагогически теории и технологии 

за овладяване на българския език 

5. Педагогически теории и технологии 

за игрово взаимодействие 

6. Педагогически теории и технологии 

за овладяване на математически 

дейности 
 

5,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

 

Избираеми дисциплини (студентите 

избират две дисциплини) 

Избираеми дисциплини (студентите 

избират две дисциплини) 

 

1. Педагогика на ранното детство 

2. Програмни системи за 

предучилищно образование 

3. Превенция и корекция на 

агресивното поведение в 

предучилищна възраст 

4. История на предучилищното 

възпитание в България 

5. Организация на развиващата среда 

в детската градина 
 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 
 

1. Социално развитие на детето  

2. Педагогика за деца с трудности във 

възпитанието и обучението 

3. Учене чрез игра 

4. Хигиена на пола и сексуално 

възпитание 

5. Техника на говора и говорна 

култура на учителя  
 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
 

 Общо 

30 

 Общо  

30 
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ВТОРА ГОДИНА 

Трети семестър  Четвърти  семестър  

ЗЗааддъъллжжииттееллннии  ддииссццииппллииннии  Задължителни дисциплини  

1. Екопедагогика 

2. Педагогически технологии за 

овладяване на конструктивно-

техническата и битова дейност 

3. Педагогически теории и технологии 

за физическото възпитание в детската 

градина 

4. Педагогически теории и технологии 

за овладяване на музикални дейности 

5. Педагогически теории и технологии 

за овладяване на изобразителни 

дейности  

6. Педагогически теории и технологии 

за овладяване на словесно-

изпълнителски дейности в детската 

градина 
 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

 

1. Педагогическо взаимодействие с 

неподготвените за училище деца 

2. Гражданско образование в 

предучилищна възраст 

3. Текуща педагогическа практика 

4. Преддипломна педагогическа 

практика 

5. Дипломиране 
 

2,0 

2,0 

4,0 

7,0 

15,0 

 

ИИззббииррааееммии  ддииссццииппллииннии  ((ссттууддееннттииттее  

ииззббиирраатт  ддввее  ддииссццииппллииннии)) 

 Избираеми дисциплини (студентите 

избират две дисциплини) 

 

1. Интерактивни методи на 

възпитание в предучилищна възраст 

2. Монтесори педагогика 

3. Семейна педагогика 

4. Административно-правна култура 

на детския учител  

5. Мениджмънт на детските заведения 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 
 

  

 Общо  

30 

 Общо 

30 

 

 

ОБЩО ЗА 2 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 120 КРЕДИТА 
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АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

 

 

Първи семестър – Задължителни дисциплини  

 

1.ПЕДАГОГИКА 

 

ECTS кредити: 5,0                                                      

Седмичен хорариум: 3 л. + 1 сем. упр.  

Форма на проверка на знанията: изпит              

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектори: 

Проф. д.н. Добринка Тодорина, катедра „Педагогика” 

E-mail: todorina@swu.bg  

Анотация: Целта на обучението по дисциплината е студентите да осмислят 

основната педагогическа проблематика от позициите на новото педагогическо мислене 

и актуалните образователни тендеции; да усъвършенстват теоретическите си познания 

и практическите си умения по дисциплината чрез самостоятелна познавателна дейност 

по време на семинарните упражнения; у студентите да се изгради представа за 

практическо приложение на общопедагогическите знания по специалността. 

Съдържание на учебната дисциплина: Обхваща се основната педагогическа 

проблематика: научен статут на педагогиката, методи на педагогиката, научен статут на 

теорията на възпитанието, същността на възпитанието като педагогическо явление; 

специфика на възпитателната система; специфика на възпитателния процес, неговата 

структура, особености, етапи и противоречия; принципи, средства, методи и форми за 

възпитание; научен статут на дидактиката; процесът на обучение; съдържанието на 

обучението; принципите на обучението; методите на обучението; организационните 

системи на обучение; формите на обучението; урокът като основна форма на обучение; 

пътищата за усъвършенстване на обучението; работата с неуспяващите  и надарените 

ученици; целодневна организация на обучението. 

Технология на обучението: Лекционният курс поставя теоретичните основи на 

обучението по дисциплината. Практическите упражнения илюстрират в 

практикоприложен аспект изучаваната дидактическа проблематика. През семестъра се 

провеждат контролни работи (под формата на тестове), разработват се реферати и 

проекти, студентите се включват в интерактивни методи на обучение. Изпитът включва 

разработка на два теоретични въпроса. Окончателната оценка е на основата на текущия 

контрол и изпитната оценка. 

 

 

2.ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ 

 

ECTS кредити: 5,0                                                  

Седмичен хорариум: 3 л. + 1 сем.    

Форма на проверка на знанията: изпит             

Вид на изпита: писмен   

Методическо ръководство: 

Катедра „Психология” 

mailto:todorina@swu.bg
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Философски факултет  

Лектор: 

Доц. д-р Мария Мутафова, катедра «Психология» 

E-mail: mariamutafova@swu.bg  

Анотация: Психологията заема важно място в цялостната подготовка на 

студентите. Разкриват се съществени закономерности и психологически условия за 

функционирането на психиката на личността. Целта на обучението по възрастова 

психология е изучаването на възрастовите особености на личносттта в онтогенетичен и 

филогенетичен аспект. Задачите на обучението по възрастова психология са студентите 

да придобият знания за възрастовите особености на личността според: 

Психоаналитичната възрастова периодизация на З. Фройд. Психосоциалната възрастова 

периодизация на Е. Ериксън. Когнитивната възрастова периодизация на Ж. Пиаже. 

Дейностната възрастова периодизация на Г. Енева и др. Обучението по възрастова 

психология повишава се възможността на студентите за учебно-професионалната им 

компетентност. 

Съдържание на учебната дисциплина: Предмет на възрастовата психология. 

Методи за психологични изследвания. Психоаналитична възрастова периодизация. 

Психоаналитична теория. Възрастови особености в различните периоди. 

Психопрофилактика. Психосоциална възрастова периодизация. Психосоциална теория. 

Възрастови особености в различен периодичен психопрофил. Когнитивна възрастова 

периодизация. Когнитивна теория. Възрастови особености в различен периодичен 

психопрофил. Дейностна възрастова периодизация. Дейностна теория. Възрастови 

особености в различните възрастови периоди. 

Технология на обучението: Лекционният курс се провежда чрез активни 

методи на взаимодействие в релацията преподавател-студент във вербален и 

невербален аспект с подходящо онагледяване – схеми, аудио- и видеоматериали. 

Самостоятелната работа предвижда: тестове (4 броя); разработка на реферати; превод 

на статии от английски, немски и френски език по психология от списания и Internet; 

създаване на видеоматериал, представляващ интерес от психологична гледна точка за 

целите на обучението. Оценяването на постигнатите от студентите резултати в процеса 

на обучение се извършва съобразно системата за трансфер и натрупване на кредити. 

Окончателната оценка по всяка учебната дисциплина се формира в края на курса на 

обучение въз основа на оценката, получена на писмен отговор на въпрос върху 

изучавана в лекционния курс тема, и оценката от самостоятелната (извънаудиторна) 

работа на студента.  

 

 

3.ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                  

Седмичен хорариум: 2 л.  

Форма на проверка на знанията:              

Вид на изпита: писмен    

Методическо ръководство: 

Катедра „Педагогика” 

Факултет по педагогика  

Лектор: 

Проф. д-р Невена Филипова, катедра „Педагогика” 

E-mail: nevef@swu.bg  

mailto:mariamutafova@swu.bg
mailto:nevef@swu.bg
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Анотация: История на педагогическите учения и практики заема съществено 

място в професионалната квалификация на бъдещите педагози. Като част от 

фундаменталната им подготовка, спомага за формиране на обективно отношение към 

педагогическото наследство. Цел и задачи на курса: Курсът по „История на 

педагогическите учения и практики“ съдейства за оформяне на професионално 

отношение към педагогическото наследство и прилагането му в практиката. Методи на 

преподаване: лекции, семинарни занятия, групови дискусии, решаване на задачи, 

казуси, реферати. Очаквани резултати: Студентите да получат теоретични знания за 

педагогическите идеи и теории в миналото. Да добият представа за актуалността им и 

приложението в педагогическата практика. 

Съдържание на учебната дисциплина: Научен статут на История на 

педагогиката. Предмет и задачи. Методи на историко-педагогическите изследвания. 

Извори. Училището и педагогическата мисъл в Древността. Образованието в епохата на 

Възраждането. Ян Амос Коменски – основоположник на педагогическата наука. 

Възпитателна теория и практика в Европейското просвещение. Френската буржоазна 

революция и въпросите на образованието. Немската педагогика в края на ХVІІІ и 

началото на ХІХ век. Поява на първите български училища. Охридска и Плисковско-

Преславска школи. Идеи за образованието във втората българска държава. Българското 

образование по време на османското владичество. Европейско Просвещение и 

българско Възраждане. Образованието и българската педагогика след Освобождението 

/1878/. Реформаторски идеи за обучението и възпитанието в България през първата 

половина на ХХ век. 

Технология на обучението: Аудиторна заетост: в учебния процес 

преподавателят предлага учебното съдържание по дисциплината предимно чрез 

лекции, като осигурява време за групови дискусии. Извънаудиторната заетост 

предвижда разработки на реферати, доклади, курсови проекти, библиографска справка 

и др. Преподавателят организира индивидуални и групови консултации, подготвя 

информационни материали и прави връзка между учебното съдържание и задачите за 

извънаудиторната дейност на студентите. 

 

 

4.ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                   

Седмичен хорариум: 1 л. + 1 сем. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит              

Вид на изпита: писмен    

Методическо ръководство: 

Катедра «Педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. д-р Пелагия Терзийска, катедра «Педагогика» 

E-mail: pelagia.terziyska@swu.bg  

Анотация: Обучението по учебната дисциплина “Приобщаващо образование” е 

насочено към 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. Значимо място се отделя на теоретично-

съдържателния анализ на редица основни понятия. Разглеждат се предизвикателствата 

пред обучението в контекста на приобщаващото образование; факторите за 

mailto:pelagia.terziyska@swu.bg
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приобщаване; условията за ефективно приобщаващо образование; превенция на 

отпадането от училище и формите на професионалната подготовка на учителите в 

условията на приобщаващото образование и др. Учебната дисциплина има за цел да 

запознае студентите с предизвикателството приобщаващо образование; да представи 

основните документи, регламентиращи необходимостта от практическото му 

реализиране; да 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: Предизвикателството „приобщаващо 

образование“. Актуалност и основни понятия. Приобщаващото образование – 

доминираща парадигма днес. Предпоставки – социални и политически за възникване на 

идеята за приобщаващо образование. Концептуални основи на приобщаващото 

образование. Субекти на приобщаващо образование. Ценността на различието в 

аспекта на приобщаващото образование. Принципи на приобщаващото образование. 

Условия на приобщаващото образование. Фактори за приобщаване. Технологии за 

осъществяване на приобщаващото образование. Подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в условията на приобщаващото образование. Дейности по 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците в 

контекста на приобщаващото образование. Стратегии за преподаване и подкрепа на 

учениците в условията на приобщаващата класна стая.                      

Технология на обучението и оценяване: Обучението включва лекции и 

семинарни упражнения. Изпитът е писмен. Той включва разработването на 2 въпроса 

от конспекта. Усвоените от студентите знания се оценяват в следните измерения: 

правилност и точност, осъзнатост, пълнота, трайност, стил на изразяване. Окончателна 

оценка: отчита резултатите от текущия контрол и оценката от изпита в съотношение 4 : 

6 условни части. 

 

 

5.ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА 

 

ECTS кредити: 4,0                                                   

Седмичен хорариум: 1 л. + 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит              

Вид на изпита: писмен   

Методическо ръководство: 

Катедра «Педагогика» 

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 

mailto:ntzankov@swu.bg
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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 като дава възможност за усъвършенстване на интелектуалните и 

практическите умения на студентите. Решаването на конкретни проблемни и 

практически задачи пряко свързани с практиката 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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Първи семестър – Избираеми дисциплини  

 

1.ПЕДАГОГИКА НА РАННОТО ДЕТСТВО 

 

ECTS кредити: 4,0         

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма за проверка на знанията: изпит     

Вид на изпита: писмен (тест и есе) 

Методическо ръководство: 

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. дн Елка Янакиева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

E-mail: elka_yanakieva@swu.bg  

Анотация: Дисциплината запознава студентите с най-важните положения на 

теориите за отглеждането и възпитанието на детето от раждането му до навършването 

на 3 год.възраст. Овладяват се фундаментални знания за сензитивните и критичните 

периоди през ранното детство и се представят основните педагогически проблеми, 

свързани с тях. Студентите овладяват теоретично и се научават практически да 

прилагат основните педагогически  правила за работа с деца от ранна възраст, развиват 

навиците си за използване на психодиагностични процедури и се учат да вземат 

осъзнати педагогически решения. 

Съдържание на учебната дисциплина: Цел и задачи на възпитанието през 

ранното детство. Съдържание на възпитанието – психологически основи и 

психодиагностика на развитието. Детерминантни фактори и педагогически условия за 

осигуряване на педагогическа подкрепа, съдействаща на: 1. бързия темп на развитие на 

сензомоториката и двигателната дейност; 2.  познавателните процеси и опознаването на 

заобикалящата действителност; 3. появата и разгръщането на самосъзнанието, речта, 

мисленето; 4. появата и развитието на играта; 6. развитието на предестетическата 

дейност, естетическите преживявания и емоционалната сфера. 

Технология на обучението: Лекционният курс е с проблемен характер; той е 

личностно-ориентиран и насочен към изграждане на положително субективно 

отношение на студентите към ранното детство и работата в детската ясла. 

 

 

2.ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                                    

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит  

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“  

Факултет по педагогика  

Лектор: 

Доц. д-р Веска Вардарева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

E-mail: veska_v@swu.bg  

Анотация: Възможност за решаване актуалните проблеми на организацията на 

детските дейности в детската градина с оглед потребностите и равнището на развитие 

на децата от 3 до 7 години е изучаването на учебната дисциплина „Програмни системи 

mailto:elka_yanakieva@swu.bg
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за предучилищно образоване”. Чрез нея се разкриват философията на нормативните 

документи (ЗПУО, Държавен образователен стандарт за предучилищно образование и 

др. стандарти, свързани с предучилищния сектор), регламентиращи работата, правата и 

задълженията на детския учител, изискванията към структурирането на програмното 

съдържанието и спецификата на разпределението на деня на детето в детската градина. 

Съдържание на учебната дисциплина: Статут на учебната дисциплина. 

Специфика на детството и необходимост от стандарти. ЗПУО и ДОС за предучилищно 

образование. Предучилищното възпитание и подготовка в България. Програмни 

системи – научен анализ, основни акценти, нормативни изисквания. Програмни 

системи за подготвителната група на детската градина. Програмни системи за 

предучилищно образование в българските детски градини. Програма „Стъпка по 

стъпка“ за детската градина. Програмните системи и възпитателната дейност на 

детския учител в различните възрастови групи. 

Технология на обучението: За аудиторната заетост на студентите: 

Изучаването на учебната дисциплина е свързано с активното участие на студентите в 

интерпретацията и обсъждането на проблемите от лекционния курс и собствената 

изследователска дейност чрез: изказвания, допълващи разглеждания проблем; 

предлагане на лично становище по проблема; позоваване на теоретични източници или 

положителни практики при обсъждане на проблема; обосновано насочване към 

практическото приложение на разглеждания проблем; цялостно разработване на 

проблема от лекционния курс; изказване на предложения и конструиране на 

оригинални идеи за усъвършенстване на съдържателната и структурна страна на 

лекционната форма по дисциплината и пр.; решаване на практически задачи; 

разработване на собствени модели за оригинални Програми за възпитателна работа в 

детската градина; представяне на протоколи от наблюдавани занимания в детските 

групи, работещи по различни Програмни системи и пр. За извънаудиторната 

заетост на студентите – рефериране на източници, представящи философията и 

спецификата на различните Програмни системи, функциониращи в детските градини. 

Анализ върху програмна документация за подготвителна група/клас. Изследвания с 

детски учители относно отношението, възможностите за подбор и приложение на 

различните Програмни системи. 

 

 

3.ПРЕВЕНЦИЯ И КОРЕКЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ 

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                   

Седмичен хорариум: 2 л.          

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”   

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Мариана Балабанова, катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика” 

E-mail: mariana56@swu.bg  

Анотация: Учебната програма предвижда въвеждане в тематиката на 

деструктивното и агресивното поведение на децата и усвояване на определени 

стратегии за профилактика и корекция чрез адекватни педагогически и 

mailto:mariana56@swu.bg
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психотерапевтични методи. Основна цел е студентите да се ориентират във факторите 

и детерминантите за агресивно поведение, в тяхната същност и специфика с оглед 

възрастта. Важна задача е те да овладеят методи и техники за диагностициране и 

модифициране на агресивните предиспозиции и форми на поведение.  

Съдържание на учебната дисциплина: Същност и видове агресия: 

онтогенетични аспекти. Специфика на детската агресивност. Източници и фактори. 

Свръх-активност и агресивност. Транзакционен анализ на конликтните стуации и 

факторите за деструктивно поведение в педагогическия процес. Методи за изследване 

на междуличностните отношения и управление на конфликтите и насилието в 

педагогическия процес. Програми за контрол и превенция на гнева и агресията в 

предучилищна възраст. Конфликти в предучилищна възраст: същност, причини, 

симптоми, класификация. Влияние на медийното насилие. Ранжирането на 

пространствената среда-възможности за ограничаване на неконструктивните 

конфликти и агресивния модел за разрешаването им. Психолого – конфликтологически 

аспекти на взаимоотношенията “педагог-дете”. Правата на детето и социума – 

конфликтологически аспект. Формиране на навици у децата за ефективно поведение в 

конфликтна ситуация и конструктивно разрешаване на конфликти. Етапи. Игрови 

техники и интегрални технологии за превенция и корекция на агресивното поведение. 

Артерапия. Методи за изследване и управление на конфликтите и агресията в 

педагогическия процес. Управление на конфликти в сферата на междуличностните 

отношения в детската група. Управление на конфликти в игровата дейност в детската 

група. 

Технология на обучението: При изучаване на курса се прилагат различни 

форми на учебна работа: лекции и форми за извънаудиторна дейност. Лекциите се 

провеждат по класическия начин като студентите се запознават последователно с 

предвидения материал. Те са богато илюстрирани със словесен материал /казуси/, 

който се подлага на анализ. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните 

студенти и аргументиране на техните становища. Прилагат се следните методи: 

обсъждане на педагогически казуси, приложни форми и методи за модифициране на 

поведението, начини за разрешаване на конфликти в педагогическата дейност, ролеви 

игри. Приложните тренингови форми са насочени към усвояването на 

психотерапевтични похвати и техники за превантивна и корекционна дейност, както и 

на техники за преодоляване на конфликтните форми на поведение чрез: тренинги, 

казуси, ситуационни  и ролеви игри. 

 

 

4.ИСТОРИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                                    

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит  

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“  

Факултет по педагогика  

Лектор: 

Проф. дн Елка Янакиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”  

E-mail: elka_yanakieva@swu.bg 

Анотация: Историята на предучилищното възпитание е проследено на базата на 

развитието на педагогическата теория заедно с нейното отражение върху практиката. 

mailto:elka_yanakieva@swu.bg
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Очертани са кардиналните линии на развитие на господстващите възгледи в 

българското общество и концептуалните сблъсъци между отделните автори. 

Програмата е построена логически, тя дава възможност евристично да се проследят 

основните линии в развитие на българското предучилищно образование. Показано е 

мястото на българската предучилищна педагогика в европейската педагогическа мисъл.  

Съдържание на учебната дисциплина: Предучилищното образование от 

освобождението до 1944 г.: Предучилищна педагогика и предучилищно възпитание. 

Педагогическата мисъл и възпитанието на детето в българското общество до 

възникването на общественото предучилищно образование. Никола Живков и 

детинската мъдрост. Влияние на Ф.Фрьобел и Елизавета Водовозова. Курс за 

подготовка на учителки за детски градини на проф. Д.Кацаров. Курс за подготовка на 

детски учители към американската детска градина. Влияние на Елизабет Харисън. 

Елизабет Кларк и Пенка Касабова. Развитие на предучилищното образование след 

втората световна война: Две линии в развитието на българската предучилищна 

педагогика: София Аврамова и Елка Петрова. Концептуален характер на 

противоречията. Влияние на културно-историческата теория за развитието на човека 

върху развитието на българската предучилищна педагогика. Лев Виготски. София 

Аврамова: теория за нравственото възпитание и нравственото развитие. Елка Петрова: 

теория за единство на основните дейности. Играта инравственото формиране на 

детската личност. Влияние на българската предучилищна педагогика в СССР 

(Сн.Македонска, Б.Бонева, Ц.Шейтанова, Л.Пенева). Югозападна научна школа по 

предучилищна педагогика. 

Технология на обучението: Лекциите се провежда чрез съчетаване на 

традиционни методи и похвати и съвременни методи на обучението или на елементи от 

тях – елементи на социалнопсихологическия тренинг, елементи от сугестопедичния 

метод, мозъчна атака. Тяхното съдържание разчита на богат нагледен илюстративен и 

демонстрационен материал. Извънаудиторната заетост се организира 

самостоятелно от студентите. Извършеното от тях се оформя творчески и се представя 

на преподавателя в приемното му време. Извънаудиторната заетост е построена на 

основата на провокирането на активността на студентите: а. чрез формиране на личната 

съпричастност към развитието на предучилищната педагогика и приноса на отделните 

изследователи и дейци и б. чрез формирането на техния интерес към откривателство и 

разбиране.  

 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗВИВАЩАТА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ECTS кредити: 4,0                                                        

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Веска Вардарева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Е-mail: veska_v@swu.bg  

Анотация: Курсът е предназначен за студентите от специалността 

предучилищна  педагогика и включен в учебния план като избираема дисциплина. В 

него се разкриват общотеоретическите и психологическите основи на организацията на 
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педагогическата среда. Особено внимание е отделено на нейната структурата, видовете 

и отражението й върху процеса на обучение. Вторият раздел на програмата  е посветена 

на  възможностите за промяна и обогатяване на педагогическата среда в зависимост от 

прилаганите организациоони форми на обучение в нея.  Всеобхватността на проблема 

за оптималното организиране на педагогическата среда и разкриването му като многос-

транно единство, разглеждано от педагогически, психологически, методически аспекти 

определят дисциплината като необходимост и основна литература за педагозите, 

обучаващи се в специалността. 

Съдържание на учебната дисциплина: Учебното съдържание на курса е 

организирано в три модула: Първи модул: Що е педагогическа среда и какво е нейното 

отражение върху стила на учене и преподаване. Втори модул: Педагогически 

технологии за организиране и обогатяване на педагогическата среда. Трети модул: 

Практическо организиране и обогатяване на средата. 

Технология на обучението: Изучаването на учебната дисциплина ОПС е 

свързано с активното участие на студентите в интерпретацията и обсъждането на 

проблемите от лекционния курс чрез: изказвания, допълващи разглеждания проблем; 

предлагане на лично становище по проблема; позоваване на теоретични източници или 

положителни практики при обсъждане на проблема; обосновано насочване към 

практическото приложение на разглеждания проблем; цялостно разработване на 

проблема от лекционния курс; изказване на предложения и конструиране на 

оригинални идеи за усъвършенстване на съдържателната и структурна страна на 

лекционната форма по дисциплината и пр.; решаване на теоретични задачи; 

разработване и обсъждане на оригинални трудове; представяне на идеи и модели на 

дидактични средства; представяне на актуална познавателна информация; участие със 

собствени изследвания; представяне на собствени записки и анализи на прочетени 

трудове; коментар на собствени изводи от ОПС с отношение към педагогическата 

практика; включване на собствено изработени дидактични средства. За 

извънаудиторната заетост на студентите: След всяка разгледана тема се предлагат 

възможните варианти за самостоятелна работа на студента. Четири пъти през семестъра 

те представят разработените от тях материали, което позволява текущ контрол и 

междинна оценка на работата на всеки студент.    

 

 

Втори семестър – Задължителни дисциплини  

 

1.ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

 

ECTS кредити: 5,0          

Седмичен хорариум: 3 л. + 1 пр. упр. 

Форма за проверка на знанията:  изпит       

Вид на изпита: писмен (тест) 

Методическо ръководство: 

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. дн Елка Янакиева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

E-mail: elka_yanakieva@swu.bg  

Анотация: Дисциплината включва в себе си анализ исъвременна интерпретация 

на  основните положения на предучилищната педагогика. Тя се разглежда като 

самостоятелна наука, която използва различни методологически, теоретични и 
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междудисциплинарни подходи за обогатяване на съдържанието си. Анализира се пътя 

за социализация на детската личност от гледна точка на педагогическата технология на 

възпитателния процес. Проследява се формирането на педагогическите разбирания за 

ролята на педагогическия процес в развитието на детето като личност и субект на 

разнообразни видове дейност и отношения (игра, учене, труд). Структурата на курса 

акцентира върху приложния характер на предучилищната педагогика и формиране на 

общи професионални и педагого-технологични способности на студента.  

Съдържание на учебната дисциплина: Цел и задачи на възпитанието през 

предучилищната възраст – акселерация и амплификация. Понятийният апарат на 

предучилищната педагогика от гледна точка на различни концептуално-теоретични 

подходи (аксиологически, личностно-ориентиран, концептуално-дейностен, 

структурно-функционален, психологически). Закономерности на педагогическия 

процес в детската градина и технологически похвати за поддържането и 

функционирането му. Психологически основи на предучилищното възпитание като 

основа на организацията на педагогическия процес. Педагогически условия за 

социализацията на детската личност. Съдържанието на възпитанието и интегративните 

процеси в педагогическия процес: теория и практика. Играта и играчката в живота на 

детето – психологически, социологически и педагогически подходи. Организация на 

живота и дейността на децата в детската градина (педагогическа технология за 

организация на дневния режим).  

Технология на обучението: Обучението се извършва по специално разработен 

от проф. дпн Е.Янакиева учебно-методически комплекс, който изисква от студентите да 

развият уменията си да прилагат различни методологически подходи, да развиват 

критичното си мислене и педагогическото си въображение. Лекционният курс 

представя в евристичен план, на основата на богат доказателствен и илюстративен 

материал, различни гледни точки в съответствие с конкретната проблематика. 

Семинарните и практическите упражнения се провеждат по предварително поставени 

задачи и предполагат дискусия, в която участва цялата студентска група. 

Практическите упражнения са изградени на основата на посещение в детска градина 

и изискват придобиване на умения за наблюдение и извършване на педагогически 

анализ на конкретни педагогически ситуации.  

 

 

2.ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

    

ECTS кредити: 4,0                                                                    

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит  

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

Факултет по педагогика  

Лектор: 

Доц. д-р София Дерменджиева, катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика”  

E-mail: sofger@swu.bg  

Анотация: Курсът от лекции е концептуализиран с оглед особеностите на 

професионалната дейност на детския учител. Съдържанието му се опира на две тези: а). 

добро е само това образование, което „влачи” след себе си развитието на детето и б). 

Това, което детето днес може да направи с помощта на възрастния утре ще може да 
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направи самостоятелно. Но за да може детския учител да приложи тези положения в 

практиката е необходимо да интерпретира психологическите постановки с подходящ 

педагогически инструментариум. Именно към това се стреми курсът, предлагащ за 

изучаване психологическите основи на предучилищното образование.    

Съдържание на учебната дисциплина: Ролята на психологията за 

концептуализиране на основното съдържание на предучилищното образование: Ролята 

на психологията в развитието на концепциите за предучилищно възпитание и 

образование. Социална ситуация на развитие на детето от предучилищна възраст. 

Съвременните деца и техните потребности от самостоятелност. Семейството като 

основен компонент на социалната ситуация на развитие на детето от предучилищна 

възраст. Особености на самосъзнанието и на специфични начини на общуване през 

периода на предучилищното детство. Психологически детерминанти на педагогическия 

процес – водеща дейност, централно психическо новообразувание, водеща психическа 

функция: Определение на понятието централно психическо новообразувание. 

Емоциите като централна психическа функция при детето от предучилищна възраст. 

Играта като водеща дейност в развитието на детето от предучилищна възраст. Игра, 

учене, обучение. Противоречия между играта и обучението. Теорията за единството на 

основните дейности като методологическа основа на възпитателно-образователния 

процес в детската градина. 

Технология на обучението: Лекциите се провеждат чрез съчетаване на 

традиционни методи и похвати, препоръчвани от вузовската дидактика, и съвременни 

методи на обучението или на елементи от тях – елементи на социалнопсихологическия 

тренинг, елементи от сугестопедичния метод, мозъчна атака. Тяхното съдържание 

разчита на богат нагледен илюстративен и демонстрационен материал. 

Извънаудиторната заетост се организира самостоятелно от студентите. 

Извършеното от тях се оформя творчески и се представя на преподавателя в приемното 

му време. Извънаудиторната заетост е построена на основата на провокирането на 

активността на студентите: а. чрез формиране на сензитивността им към 

психологическите основи на предучилищното образование и осъзнаване на важността 

на този аспект за организацията на взаимодействието в детската градина и б. чрез 

изграждане на умения за отчитане на психологическите основи на предучилищното 

образование при непосредствено конструиране на основните и допълнителни форми за 

взаимодействие. 

 

  

3.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПОЗНАВАНЕ  

НА  ОКОЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                   

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр.  

Форма на проверка на знанията:  изпит         

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика  

Лектор: 

Проф. дн Елка Янакиева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

E-mail: elka_yanakieva@swu.bg  

ААннооттаацциияя:: Съвременните тенденции на екологизация на всички сфери на 

дейността на човека изискват разработването на съответните линии за теоретически и 
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практически анализ напедагогическите теории и технологии за опознаване на околната 

действителност. В съответствие с това е необходима подготовка на такива 

педагогически кадри, които да могат адекватно и на високо равнище да реализират 

задачите по образователното направление „Околен свят“. Изучаването на 

педагогическите теории и технологии за опознаване на околната действителност 

съдейства за оформяне на специфичната педагогическа компетентност на бъдещите 

детски учители, формирането на тяхната личностна позиция и професионална култура 

и има основно значение за ориентацията им в съдържанието държавните образователни 

изисквания и реализиращите ги педагогически системи. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ууччееббннааттаа  ддииссццииппллииннаа::  Предмет и основни положения на 

педагогическите теории за опознаване на околната действителност: Увод в 

педагогическите теории и технологии за опознаване на околната действителност. 

Теориите за социализацията като основа за разработване на педагогическите теории за 

опознаване на околната действителност. Социализацията като педагогическо явление. 

Взаимовръзките между човека и заобикалящия го свят в познавателното съдържание на 

образователното направление „Околен свят“.Средства за опознаване на околния свят: 

основни и комплиментарни. Дейността на децата като водещ фактор в процеса на 

опознаването на околната действителност. Педагогическа технология за опознаване на 

околната действителност (практико-приложен аспект): Форми за организация на 

опознаването на околната действителност: а. педагогическа ситуация; б. екскурзия; в. 

участие в социално-значими събития. Методи и приоми за опознаване на околната 

действителност. Зависимост на методите и приомите от конкретните задачи и от 

процеса на целенасочено съдействие на социализацията. Наблюдението като основен 

метод за опознаване на околната действителност и за целенасочено съдействие на 

социализацията: а. наблюдение над природни обекти, процеси и явления; б. 

наблюдение над социално значими обекти и над отношенията между хората (процеси и 

изменения). Моделирането като метод за опознаване на околната действителност и за 

целенасочено съдействие на социализацията: а. моделиране на природни обекти, 

процеси и явления; б. Моделиране на социални значими обекти и на отношенията 

между хората. Детската игра като специфична форма представяне на модели и за 

моделиране  а. на природни обекти, процеси и явления; б. на социално значими обекти 

и на отношенията между хората. Познавателно-изследователската дейност на децата в 

процеса на опознаването на околната действителност. 

ТТееххннооллооггиияя  ннаа  ооббууччееннииееттоо:: Аудиторна заетост: Лекционният курс се 

провежда чрез съчетаване на традиционни методи и похвати, препоръчвани от 

университетската дидактика, и съвременни методи на обучението или на елементи от 

тях –проблемно изложение, елементи на социалнопсихологическия тренинг, елементи 

от сугестопедичния метод, мозъчна атака. Лекциите се подкрепят с примери от 

възпитателната практика, използват се аудиовизуални средства (учебни филми). 

Обсъждат се и други актуални въпроси, свързани с подготовката на студентите по 

дисциплината. Практическите занимания изискват от студента проектиране на 

педагогическа ситуация и реализация на проектите във взаимодеяаствие с децата в   

детската градина. Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа), която предвижда: 

изготвяне на библиографски справки и реферати; изработване на педагогически 

съчинения (реферати, доклади, описание на педагогически ситуации, есета, научни 

проучвания, проекти, дидактични игри, театрализирани игри); консултации в 

приемното време на преподавателя и on-line консултации. 
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4.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

 

ECTS кредити: 4,0                                                  

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр.     

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Мариана Балабанова, катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика” 

E-mail: mariana56@swu.bg  

Анотация: Учебният курс по “ПТТОБЕ” е един от основните в професионално – 

образователната програма за подготовка на кадри  в областта на предучилищната 

педагогика. Това се обяснява със социалната значимост на речта, нейната роля в 

системата на висшите психични функции, във формирането и развитието на личността 

на детето. Дисциплината реализира интегративни функции и междупредметни връзки с 

изучавани дисциплини: дидактика, обща и възрастова психология, предучилищна 

педагогика, типови игрови технологии, педагогически теории и технологии за 

опознаване на околната действителност. 

Съдържание на учебната дисциплина: Теоретични основи на съдържанието и 

организацията на развитие на речта: Научен статут на ПТТОБЕ. Теоретични основи: 

методологическа, естествено научна, лингводидактична. Теорията за речта и речевата 

дейност като психологическа основа. Методи на научно изследване. Онтологични 

аспекти на ПТТОБЕ. Теории за овладяване на езика и развитие на детската реч.  

Подходи при конструиране на ПТТОБЕ. Задачи, съдържание, значение на обучаващото 

въздействие по овладяване на българския език. Форми и средства за осъществяване на 

задачите. Методи и похвати. Сравнителен анализ на процесите на овладяване на родния 

език в предучилищна и начална училищна възраст. Организиране на езиковата среда и 

специфика на методическото ръководство на речевото развитие. Насоки в речевото 

развитие. Педагогически технологии: Развитие и особености на свързаната реч през 

предучилищна възраст. Педагогически технологии за формиране на диалогична 

свързана реч. Развитие на дискурса. Развитие на значението на думата. Особености в 

осъзнаване и усвояване на граматичния строеж на езика през ранно детство и 

предучилищна възраст. Педагогическа технология за развитие на граматически 

правилна реч. Основни закономерности в усвояването на говорна култура на речта. 

Задачи и съдържание на работата по развитие на говорната култура. Педагогическа 

технология за овладяване на говорна култура. Специфика на художественото 

възприятие на децата от предучилищна възраст. Педагогическа технология за работа с 

художествена литература в ранна и предучилищна възраст. Подготовката за 

ограмотяване в системата на педагогическо въздействие за овладяване на родния език в 

детската градина. Педагогическа технология за овладяване на фонетичното възприятие 

и подготовката за четене и писане. Езикова подготовка в подготвителна група. 

Приемственост и взаимодействие между технологичните модели на подготовката за 

ограмотяване. Диагностика на речевото развитие. Игрови технологии за развитие на 

детската реч. 

ТТееххннооллооггиияя  ннаа  ооббууччееннииееттоо:: При изучаване на курса се прилагат различни форми 

на учебна работа: лекции, самостоятелна работа и практически занятия. Лекционното 
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обучение се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, групирани в блок по 

три часа. По време на лекциите студентите могат да коментират и отговарят на 

проблемни въпроси и да представят устно самостоятелно-изработени реферати. 

Практическите упражнения са насочени към разработка от студентите на конспекти с 

диагностични и обучаващи занимания с децата, дидактически игри и лексикално-

граматически упражнения, наблюдаване и самостоятелно провеждане на речеви 

занимания в условията на детска градина. 

 

 

5.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИГРОВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

ECTS кредити: 4,0                                           

Седмичен хорариум: 2 л.+ 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит          

Вид на изпита: писмен + устен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Гл. ас. д-р Славейка Златева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Е-mail: szlateva@swu.bg 

Анотация: Учебният курс предлага теоретични основания за рефлексия на 

взаимовръзката игра и личностно развитие. Стимулира повишаването на 

педагогическата ориентация със спецификата на играта приоритетно в предучилищна 

възраст и нейната роля за развитието на личността на детето. Очертава значимостта на 

играта за: изява на детето като субект на дейността – ключова интегрираща личностна 

структура, за овладяване на ценности и изграждане на ценностна система; за игрови 

прояви на личностни черти; за формиране на емоционално-ценностно отношение към 

себе си; за изява на лидерски качества в процеса на игра. Създава установка за 

креативен теоретичен подход у студента за осъзнаване потенциала на играта за 

личностното изграждане на детето. Провокира дискусионно отношение към: 

родителската и педагогическа отговорност за избора на игри и играчки, стимулирането 

на самостоятелната игрова практика на детето, сътворяването на игрова атмосфера и 

игрово пространство за детето. 

Съдържанието на учебната дисциплина: включва 30 часа лекции и 15 

практически упражнения. Лекциите са организирани в два модула: Първи модул 

(15часа): Основни концепти за взаимовръзката игра - личност в периода до постъпване 

в училище. Втори модул (15 часа): Комплексни въздействия на играта за личността на 

детето. Практическите упражнения акцентуват върху взаимовръзката игра – личност: 

особеностите на игровото общуване и избора на подходящи играчки в ранното детство; 

детето като субект на дейността – ключова интегрираща личностна структура; игра и 

добро здраве; игрово овладяване на правила за поведение в детската общност - етикет и 

култура на поведението; ролята на играта за детската комуникативна компетентност. 

игрови израз на себеуважение и уважение към другите. 

Технология на обучението: В предложената комбинацията от лекции и 

практически упражнения е заложен стремеж да се организира и структурира учебния 

курс за да се постигне използване на разнообразни методи на преподаване и активно 

участие на студентите. Лекционни презентации, екипна работа, индивидуално 

теоретично изследване със споделяне на резултати, подготовка и участие в дискусия 
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чрез постери и самостоятелна подготовка на изпитна задача, осигуряват задълбочено 

усвояване на учебното съдържание. 

 

 

6.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  

НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                     

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр.    

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Анастасия Пашова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

EE--mmaaiill::  asia_p@swu.bg  

 

 

Втори семестър – Избираеми дисциплини  

 

1.СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО 

 

ECTS кредити: 2,5                                                     

Седмичен хорариум: 2 л.   

Форма на проверка на знанията: изпит                    

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р София Дерменджиева, катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика” 

EE--mmaaiill::  sofger@swu.bg  

ААннооттаацциияя:: Дисциплината „Социално развитие на детето“ разглежда процесите, 

характеризиращи взаимодействието на детето със света и другите по пътя на неговото 

съзряване. Учебната дисциплина фокусира вниманието върху особеностите при 

овладяването на социалните отношения с артефактите на човешката цивилизация, 

както и върху утвърждаването на детето като субект на собствената си активност. 

Задълбочено се изследва специфичния синтез и взаимовръзката при изграждането на 

личността и груповия субект на дейността. На теоретическо равнище се обсъждат и се 

анализират сложните взаимоотношения между възрастните и подрастващите, между 

педагога и децата, семейството и образователните институции. Дискурсивно се засягат 

проблемите, свързани с възпитанието, образованието и формирането на ценностните 

ориентации в информационното общество. Разкрива се същността на педагогическото 

познание като база за аргументирано решаване на казуси от всекидневието в контекста 

на: взаимодействие по посока „опознаване на себе си“; взаимодействие „дете-

семейство“; взаимодействие „дете-деца“; взаимодействие „дете-възрастен“; 

взаимодействие „дете-околна среда“. 
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Съдържанието на учебната дисциплина:  Влияние на пренаталното развитие 

върху социалната история на детето.  Биологични сигнали в бебешка възраст за ранната 

социализация.  Социално пространство за поява на Аз-а и феномена „базисно доверие”.  

Социално взаимодействие и логика на социалното влияние в родителската система.   

Ранно детско развитие и криза на третата година. Формиране на емоционален контрол в 

собствената игрова дейност – играта като социална система.  Поява на социално-

ориентирано поведение и културно-образователната среда в детската градина.  Развитие 

на умения за общуване с връстници и възрастни за преодоляване на детския 

егоцентризъм.  Разпознаване на семейството като фактор за изграждане на личностната 

идентичност.  Въвеждане на личностно-ориентирания модел на взаимодействие 

(конструктивизма на Ж. Пиаже, теория на Л.Виготски за социокултурното развитие).   

Систематизиране на ситуационните форми на възпитание (теорията за педагогическото 

взаимодействие „дете-среда”)..  Усвояване и възпроизвеждане на социален опит чрез 

общуване и дейност на детето в предучилищна възраст.   Характеристики на 

позитивните подходи за социална компетентност в предучилищна възраст.   

Функционални аспекти на комуникацията като ключова компетентност за социално-

ориентирано поведение в предучилищна възраст.  Условия за реализиране на 

педагогическото общуване като предпоставка за развитие на детската личност. 

Технология на обучението: Лекциите се провеждат чрез съчетаване на 

традиционни методи и похвати, препоръчвани от вузовската дидактика и съвременни 

методи на обучението или на елементи от тях – елементи на социалнопсихологическия 

тренинг, елементи от сугестопедичния метод, мозъчна атака. Тяхното съдържание 

разчита на богат нагледен илюстративен и демонстрационен материал. 

Извънаудиторната заетост се организира самостоятелно от студентите. 

Извършеното от тях се оформя творчески и се представя на преподавателя в приемното 

му време. Извънаудиторната заетост е построена на основата на провокирането 

активността на студентите за проучване на научни теории от областта на социалното 

развитие на детето и на тази база извършване на анализ на подбрани учебни казуси.  

 

 

2.ПЕДАГОГИКА ЗА ДЕЦА С ТРУДНОСТИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО 

И ОБУЧЕНИЕТО 

 

ECTS кредити: 2,5                                                     

Седмичен хорариум: 2 л.    

Форма на проверка на знанията: изпит    

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Мариана Балабанова, катедра „Предучилищна и начална училищна 

педагогика” 

EE--mmaaiill::  mariana56@swu.bg  

Анотация: Описание на дисциплината Учебният курс по “Педагогика за деца с 

трудности във възпитанието и обучението” е актуален за педагогическите 

специалности поради нарастващата социална роля на деструктивните форми на 

поведение на децата и учениците и необходимостта от разработване и усвояване на 

стратегии за превантивна и корекционна дейност. Детската градина като възпитателен 

институт е фактор за социално-педагогическо въздействие върху децата. Затова курсът 
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на обучение предвижда въвеждане на студентите в тематиката на проблемното и 

отклоняващото се от нормата поведение на децата от предучилищна възраст и 

усвояване на определени стратегии за профилактика и корекция чрез адекватни 

педагогически и психотерапевтични методи. 

ССъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  ууччееббннааттаа  ддииссццииппллииннаа::  ТТееооррееттииччннии  ииззттооччнниицции  ззаа  

ииддееннттииффииккаацциияя  ннаа  ппоонняяттиияяттаа  ““ттррууддннии  ““ии  ““ппррооббллееммннии  ддееццаа””  ии  ккллаассииффииккаацциияя  ннаа  

ттррууддннииттее  ссллууччааии  вв  ппееддааггооггииччеессккааттаа  ппррааккттииккаа..  ДДееццаа  сс  ппррооббллееммии  вв  ааддааппттаацциияяттаа  ккъъмм  

ддееттссккааттаа  ггррааддииннаа::  ддееттееттоо  сс  ссттииггммаа,,  ссррааммеежжллииввооттоо  ии  ззааттввоорреенноо  ддееттее,,  ддееццаа  сс  ззаассииллееннаа  

ттррееввооггаа..  ))..““ДДееттррооннииррааннооттоо  ддееттее””  --  ппррооббллееммии  ннаа  ррееввннооссттттаа  ии  ссъъппееррннииччеессттввооттоо  ммеежжддуу  

ссииббллииннггии..  ББааввннооттоо  //ммуудднноо  ддееттее//  --  ееттииооллооггиияя  ии  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккаа  ппооддккррееппаа..  

РРааззттррооййссттвваа  вв  ппооввееддееннииееттоо,,  ввссллееддссттввииее  оотт  ууввррееддеенноо,,  ддееффииццииттааррнноо  ииллии  ддииссххааррммооннииччнноо  

ррааззввииттииее..  ССппееццииффииккаа  ннаа  ппееддааггооггииччеессккооттоо  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ддееццаа  сс  ггееннееррааллииззииррааннии  

ррааззссттррооййссттвваа  ннаа  ррааззввииттииееттоо  ((  ааууттииззъъмм,,  ххииппееррккииннееттииччеенн  ссииннддрроомм,,  ддииссллееккссиияя..  ДДееттееттоо  ссъъсс  

ссииллннаа  ввоолляя  ––  ппррооффииллааккттииккаа  ии  ккооррееккцциияя  ннаа  ввллаассттооллююббииееттоо,,  ииннааттаа,,  ккааппррииззииттее..  ДДееццаа  сс  

ннееввррооттииччннии,,  ннееввррооззоо--ппооддооббннии  ии  ппссииххооссооммааттииччннии  ннаарруушшеенниияя  ((ннееввррооттииччеенн  ссттрраахх,,  

ееннууррееззаа,,  ггооввооррннии  ссммуущщеенниияя,,  ббееззааппееттииттииее))..  ППееддааггооггииччеессккии  ззааннееммааррееннооттоо  ддееттее..  ДДееццаа  сс  

ввррееммееннннии  ззааддрръъжжккии  вв  ррааззввииттииееттоо..  ДДееттееттоо  сс  ааггрреессииввннооттоо  ии  ккооннффллииккттнноо  ппооввееддееннииее..  

ППееддааггооггииччеессккии  ммееррккии  ии  ппссииххоо--ккооннссууллттааттииввннаа  ппооммоощщ..  ДДееттееттоо  оотт  ннееппъъллнноо  ссееммееййссттввоо  ––  

ппррооггррааммаа  ззаа  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккаа  ппооммоощщ..  ““ММааллккиияятт  ннееууддааччнниикк””  ––  ппррооббллееммии  ннаа  

ссииммббииооттииччннооттоо  ии  ссвврръъхх--ппррооттееккттииввнноо  ввъъззппииттааннииее..  ППррооббллееммии  ннаа  ддееттссккааттаа  ллъъжжаа,,  ккрраажжббаа,,  

аассооццииааллнноо  ппооввееддееннииее..  ММееттооддии  ззаа  ммооддииффииккаацциияя  ннаа  ддееттссккооттоо  ппооввееддееннииее::  ииггррооттееррааппиияя,,  

ссттааттууссннаа  ппссииххооттееррааппиияя,,  ееррггооттееррааппиияя,,  аарртт--ттееррааппиияя..  ММееттооддии  ззаа  ммооддииффииккаацциияя  ннаа  

ррооддииттееллссккооттоо  ппооввееддееннииее::  ммееттоодд  ннаа  ввккллююччеенниияя  ккооннффллиикктт,,  ттррееннииннгг  ззаа  ееффееккттииввнноо  

ррооддииттееллссккоо  ввъъззддееййссттввииее  ии  ддрр..  ССааммооррееггууллаацциияя  ии  ппррооффииллааккттииккаа  ннаа  ттррееввоожжннооссттттаа,,  ссттррааххаа  

ии  ссттрреессаа..  РРоолляя  ннаа  ккааттааррззииссаа,,  ссууггеессттииввннааттаа  ии  ррааццииооннааллннааттаа  ппссииххооттееррааппиияя..  ДДееццаа  вв  ооссооббеенноо  

ттррууддннии  ооббссттоояяттееллссттвваа..  ИИннссттииттууццииии  ззаа  ддееццаа  сс  ооттккллооннеенниияя  вв  ппооввееддееннииееттоо..  

Технология на обучението: При изучаване на курса се прилагат различни 

форми на учебна работа: лекции и  семинарни занятия и форми за извънаудиторна 

дейност. Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Те са богато илюстрирани със  словесен 

материал /казуси/, който се подлага на анализ. Предвиждат се фронтални въпроси, 

диалог с по-активните студенти и аргументиране на техните становища. Прилагат се и 

следните методи: обсъждане на педагогически казуси, начини за разрешаване на 

конфликти в педагогическата дейност, ролеви игри.  

 

 

3.УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРА  

 

ECTS кредити: 2,5                                             

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит          

Вид на изпита: писмен + устен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектори: 

ГГлл..  аасс..  дд--рр  ССллааввееййккаа  ЗЗллааттеевваа,, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Е-mail: szlateva@swu.bg  

Анотация: Предлага теоретичен анализ на играта като специфичен феномен на 

детството и обосновава актуалността на подхода – учене чрез игра в цялостния 
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възпитателно-образователен процес в детската градина. Разглежда капацитета на 

различните видове игри за учене в процеса на реализирането им. Разкрива 

взаимовръзката между игровата култура на учителя, адекватния подбор на игрови и 

имитиращи игра педагогически форми и ролята на ученето в играта за постигане на 

държавните образователни изисквания за конкретната възрастова група на детската 

градина. Анализира игровите възможности за пораждане на мотив за учене, за 

стимулиране на любознателност и потребност от познание, за повторяемост на 

информацията и вариативност на усвояването чрез конкретни игри и игрови форми. 

Съдържанието на учебната дисциплина: включва 30 часа лекции, 

организирани в два модула: Първи модул (15часа): Играта и нейните интегриращи 

функции за колективно, диференцирано и индивидуално учене във възпитателно-

образователния процес в детската градина. Втори модул (15 часа): Ученето чрез игра в 

системата от  игрови дейности в детската градина. 

Технология на обучението: Комбинацията от традициционно лекционно 

изложение обогатено със съвременни нагледно технически способи, с интерактивни 

методи, работа по групи, индивидуално миниекспериментиране и презентиране на 

получените резултати чрез постери, самостоятелно подготвяне на изпитна задача 

осигурява съчетание на лекционно преподаване с методи за активно учене.  

 

 

4.ХИГИЕНА НА ПОЛА И СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ 

 

ECTS кредити: 2,5                                     

Седмичен хорариум: 2 л.   

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен (тест) 

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектори:  

Проф. дн Елка Янакиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

E-mail: elka_yanakieva@swu.bg  

Анотация: В учебната дисциплина са показани педагогическите пътища за 

подкрепа на процесите на психо-сексуална идентификация на детето от предучилищна 

и начална училищна възраст с оглед израстването на щастлива и сексуално здрава 

личност. Те са разгледани в единство с влиянието на факторите на външната среда 

върху организма и психиката на момчетата и момичетата. 

Съдържание на учебната дисциплина: Митът за асексуалността в периода на 

предучилищното детство. Детска сексуалност и детско сексуално здраве. Психо-

сексуална идентификация и възпитание. Педагогически анализ на взаимодействията в 

ранното детство и значение за развитието на психо-сексуалната идентичност. 

Играчката в психо-сексуалното развитие на детето. Влияние на играчката върху 

процеса на психо-сексуалната идентификация – Барби и Кен. Родителското 

програмиране като източник на емоционалните и сексуалните проблеми на детето и 

пътища за неговата корекция. Методи за диагностика на полово-типизиращото 

поведение на възрастните. Педагогическа етика в отношението към детската 

сексуалност. Телевизията и изкуството за деца като фактори на полово-ролевата 

социализация. Сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца. Хигиена на пола 

през предучилищна и начална училищна възраст. Съдържанието на лекциите е 

конструирано така, че студентът да може да проследи историята на своето собствено 
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психо-сексуално развитие и да я свърже с особеностите на своята собствена психо-

сексуална идентичност. 

Технология на обучението: Лекционният курс се провежда чрез съчетаване на 

традиционни методи и похвати, препоръчвани от университетската дидактика, и 

съвременни методи на обучението или на елементи от тях – елементи на социално-

психологическия тренинг, елементи от сугестопедичния метод други интерактивни 

методи. Извънаудиторната заетост допълва лекционния курс и дава възможност на 

студентите да осмислят получените знания и да ги прилагат при разнообразни условия. 

 

 

5.ТЕХНИКА НА ГОВОРА И ГОВОРНАТА КУЛТУРА НА УЧИТЕЛЯ 

 

ECTS кредити: 2,5                                                        

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. д-р Гергана Дянкова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Е-mail:  diankova_g@swu.bg  

Анотация: Чрез обучението у студентите се затвърдяват знанията за елементите 

в словесното общуване на практическа основа. В съдържателен аспект учебната 

дисциплина e фокусирана върху съвременните проблеми в областта на говорната 

техника (дишане, гласопроизвеждане и учленяване) и правоговора като официално 

приета представителна форма на националния език. В предвидените лекции се 

изясняват и усвояват особеностите и разнообразните начини за използване на устната 

реч; съвременните правоговорни норми на фонетично, граматично и лексикално 

равнище. Включените словесни действени задачи върху уместно и правилно 

използване на ударението и интонацията допълват основния масив от знания на 

студентите. 

Съдържание на учебната дисциплина: Ролята на педагога в процеса на 

формиране основите на говорна култура у децата. Физиологични механизми на 

говорно-комуникативния процес – дишане, фонация, артикулация. Дишане – 

напрежение – говор. Дихателно-фонационни капацитети и мекост на съгласните. 

Основни фонационни теории. Гласовоговорна постановка, резонаторен усет и изговор 

на еднакви съседни и двойни съгласни звукове. Мека атака и проекция на говорния 

глас, междусловно уподобяване и правилна употреба на предлозите (от, в, с). 

Интонационен диапазон на говорния глас и преглас на краесловни звучни съгласни. 

Динамичен диапазон на говорния глас и правилен изговор на числителни имена и 

местоименни форми. Артикулационна прецизност. Хигиена на говорния глас. 

Нормативни изисквания при произнасяне на двойни съгласни в думите и между 

думите. Правоизговор на двойни гласни звукове, И и Е пред и след гласни. Правилен 

изговор на предлозите от, в и с, думи започващи със сонорен, гласен и беззвучен 

съгласен звук съгласно установените правоговорни изисквания. Рефлексивност в 

словото – концентрация и дискоординация между реч и внимание.  

Технология на обучението: Tрадиционният начин за преподаване се съчетава с 

методи за активно учене. Предварително се обявяват предстоящите теми – практически 
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и дискусионни. Използват се предварително подготвени комуникативни ситуации и 

съвременни аудио-визуални средства за онагледяване на учебния процес. 

 

 

Трети семестър – Задължителни дисциплини  

 

1.ЕКОПЕДАГОГИКА 

 

ECTS кредити: 4,0                         

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр.упр 

Форма за проверка на знанията: изпит/текущ контрол.  

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. дн Елка Янакиева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

E-mail: elka_yanakieva@swu.bg   

Анотация: Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните 

понятия в областта на екологията на човешкото развитие и екологическия подход като 

водещ в конструирането на теорията и практиката на екологическото възпитание.  

Съдържание на учебната дисциплина: Теория за екологията на човешкото 

развитие. Методологически основи на екологическото възпитание. Екологосъобразен 

подход към детето и детството. Цел и задачи на екологосъобразното възпитание. 

Принципи на екологосъобразното възпитание. Подрастващият като субект на 

екологосъобразни отношения. Формиране на екологосъобразно отношение към себе си 

и към другите хора Значение на субективния свят на подрастващия за изграждане на 

екологосъобразни отношения със заобикалящия свят и пътища за формирането му.  

Изготвяне на екологическа и педагогическа експертиза на съдържанието на романите 

на Ч. Айтматов, В. Бианки, Ф. Бърнет, Ж. Верн, А. Екзюпери, С. Лагерльоф, Ем. 

Станев, П. Славински. 

Технология на обучението: Лекционният курс се характеризира с евристично 

изложение, висока степен на илюстративност и интерактивност. Семинарните 

упражнения са насочени към формиране на рефлексивната култура на 

екологосъобразното мислене на студентите. За целта се използва специално 

разработена система от упражнения, която формира критично мислене на студентите и 

умението им да прилагат екологическия подход в различни педагогически ситуации. 

 

 

2.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И БИТОВА ДЕЙНОСТ 

 

ECTS кредити: 4.0  

Седмичен хорариум: 2 л.+ 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит  

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство:  

Катедра «Педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор:  
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Доц. д-р Емилия Божкова, катедра «Педагогика» 

Е-mail: em_bojkova@swu.bg  

Анотация: Дисциплина предоставя специална методическа компетентност на 

студентите за работа с деца по образователно направление „Конструиране и 

технологии” в детската градина. Акцент в учебния курс е поставен върху сравняване на 

различни варианти за изграждане на образователни програми съобразно етапите в 

развитието на децата. Студентите се обучават да анализират, подбират и оценяват  

програмно съдържание, за формални и неформални предучилищни институции, както и 

да разработват самостоятелно сценарии за разнородни педагогически ситуации. 

Специално внимание се отделя на съдържанието на практическото им обучение под 

формата на реално организирани и проведени педагогически ситуации в детска 

градина. 

Съдържание на учебната дисциплина: Концептуални основания на 

обучението по „Конструиране и технологии”: Технологичната култура на децата в 

контекста на исторически и съвременни концепции за двигателния, познавателния, 

социалния и емоционалния потенциал на децата от предучилищна възраст. Трудът и 

трудовото възпитание като ценност. Играта като предпоставка за усвояване на знания 

за труда. Взаимодействие на игра – труд. Съдържателни параметри на ОН 

„Конструиране и технологии”. Форми на организация на дейността на децата по 

„Конструиране и технологии”. Педагогическата ситуация като основна форма на 

педагогическата технология по КТ. Особености на методите и похватите в обучението 

на децата по „Конструиране и технологии”. Специфика на педагогическата технология 

на обучението по „Конструиране и технологии”: Основни параметри и рационалност на 

хоризонталните и вертикалните взаимовръзки между образователните ядра 

Конструиране и моделиране. Технологии – видове, цел и резултат, етапи, материали, 

операции, инструменти. Транспортна, строителна и битова техника/домашни уреди. 

Комуникационни и дигитални умения в детска възраст. Детско творческо конструиране 

и моделиране. Допълнителни неформални обучителни структури, изграждащи 

технологична култура на децата от предучилищна възраст. 

Технология на обучението: За аудиторна дейност: Лекционния курс 

предвижда 1/4 от времето по всяка тема да бъде отделено за въпроси, дискусии и 

интеракции със студентите; използват се презентации и постери, блок-схеми, графични 

модели и тематична информация на различни носители; лекционният материал е 

отворен за адаптиране, с включването на допълнителни проблеми, интересуващи 

студентите. Практическите упражнения се провеждат в следните варианти: 1) в реални 

условия на детска градина – базова образователна институция; 2) в симулативни 

условия на университетски методически кабинет; 3) в аналогични образователни форми 

на неформална образователна среда 4) като комбинация от посочените варианти. От 

студентите се изисква да планират и осъществят ПС по ОН „Конструиране и 

технологии” за всички възрастови групи, вкл. подготвителната. За извънаудиторна 

дейност: използват се самостоятелни и групови консултации, самостоятелни четения, 

проучвания, събиране на емпиричен материал, работа в конвенционална и дигитална 

библиотека, Интернет търсения, работа върху документация, оценяване на детски 

активности и проекти, подготовка на педагогически ситуации, изработване на 

прототипи на изделия.  
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3.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ECTS кредити: 4,0  

Седмичен хорариум: 2 л.+ 1 пр.упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит             

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра “Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет по педагогика 

Лектор:  

Гл. ас. д-р Невяна Докова, катедра “Теория и методика на физическото възпитание” 

Е-mail: nevid@swu.bg  

Анотация: Учебната дисциплина е от задължителния модул на учебния план на 

магистърската програма ”Предучилищна педагогика” в ЮЗУ “Н. Рилски”. Осигурява 

теоретична, технологична и практическа подготовка на студентите по физическо 

възпитание в детските градини. Предназначена е за придобиване на знания, умения и 

компетенции за планиране,организиране и провеждане на учебния процес по 

посочената частна дидактика с 3-7 годишните деца. Формира компетенции за 

взаимодействие с децата. Подготвя ги и в областта на диагностиката на различни 

състояния, промени, установяване на полови различия, степен на вариативност на 

различни аспекти от детските функционални, двигателни, моторни и други 

възможности.  

Съдържание на учебната дисциплина: Теоретични и методологични основи на 

предучилищното физическо възпитание.Значение на физическото възпитание за 

развитието на 3-7 г. деца.Система на предучилищното физическо възпитание в 

България и сравнителен анализ със системите в други страни в света. Нормативни 

документи, осигуряващи системата. Образователно съдържание по физическо 

възпитание – модули, ядра, раздели (характеристика).Биомеханика на естествените 

движения на децата от раждането до 7 г. Педагогически ситуации по физическо 

възпитание – видове, задачи, характеристика, хорариум, времетраене, структура,типове 

и варианти, планиране.Методи и средства на физическо възпитание при децата.Учебен 

процес по физическо възпитание в детската градина – структура, типове и етапи на 

обучение.Когнитивна теория за двигателното обучение – фази на формиране, свойства 

и трансфер на двигателните умения и навици на децата.Работоспособност и умора на 

детския организъм. Физическо натоварване-значение, компоненти, планиране, 

управление, контрол. Двигателни способности на децата – видове, характеристика, 

развиване. Диагностика на състояния и промени на процесите и явленията в детския 

организъм и във физическото възпитание в детските градини. Планиране и управление 

на процесите във физическото възпитание.  

Технология на обучението: Обучението се провежда под формата на лекции и 

хоспетиране в детските градини. Оценяването включва текущ контрол и писмен изпит, 

като крайната оценка е функция от двете. Технологията за формирането й и 

използваните критерии са подробно описани в Учебната програма на дисциплината.  

 

 

4.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  

НА МУЗИКАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ECTS кредити: 4,0                                                        
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Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен  

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Веска Вардарева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Е-mail: veska_v@swu.bg  

Анотация:  Курсът е предназначен за студентите от специалностите предучили-

щна и начална училищна педагогика. В него се разкриват общотеоретическите и 

психологическите основи на музикалното възпитание, проследява се развитието на 

музикалните способности и специфичните особености на музикалното развитие на 

децата от ранна и предучилищна възраст. Особено внимание е отделено на 

педагогическата система на музикалното възпитание, като в съвременна светлина са 

разгледани специфичността на педагогическото взаимодействие, модела и 

организацията на музикалнопедагогическата дейност на педагога, формите на 

организиране на педагогическото взаимодействие в процеса на музикалната дейност.  

Вторият раздел на програмата  е посветена на педагогическите тенхологии за 

овладяване на отделните форми на музикалната дейност (възприемателна, 

изпълнителска, творческа), които създават оптимални условия за осъществяване 

задачите на музикалното възпитание на децата в първите седем години на техния 

живот. Всеобхватността на проблема за съвременното музикално възпитание и разкри-

ването му като многостранно единство, разглеждано от педагогически, психологичес-

ки, методически аспекти определят дисциплината като необходимост и основна литера-

тура за педагозите, обучаващи се в специалността. 

Съдържание на учебната дисциплина: Учебното съдържание на курса е 

организирано в три модула: Първи модул: Теория на музикалното възпитание, 

съдържащ общотеоретичните основи на музикалното възпитание, психологическите 

основи но музикалното възпитание и педагогическа система за музикално възпитание. 

Втори модул: Педагогически технологии за овладяване на музикалните дейности, 

съдържащи педагогическа технология за възприемане на музикалното изкуство, 

технологии за музикално-изпълнителските дейности и педагогическа технология за 

музикално-творческа дейност. Трети модул: Приемственост в музикалното възпитание 

между семейството, детските ясли, детската градина и училището. 

Технология на обучението: Изучаването на учебната дисциплина ПТМВ е 

свързано с активното участие на студентите в интерпретацията и обсъждането на 

проблемите от лекционния курс и семинарните занимания чрез: изказвания, допълващи 

разглеждания проблем; предлагане на лично становище по проблема; позоваване на 

теоретични източници или положителни практики при обсъждане на проблема; 

обосновано насочване към практическото приложение на разглеждания проблем; 

цялостно разработване на проблема от лекционния курс; изказване на предложения и 

конструиране на оригинални идеи за усъвършенстване на съдържателната и структурна 

страна на лекционната форма по дисциплината и пр.; решаване на теоретични задачи; 

разработване и обсъждане на оригинални трудове; представяне на идеи и модели на 

дидактични средства; представяне на актуална познавателна информация; участие със 

собствени изследвания, свързани с диагностиката на музикалността и музикалните 

способности; представяне на собствени записки и анализи на прочетени трудове на 

музикални педагози; коментар на собствени изводи от ПТМВ с отношение към 

педагогическата практика; включване на собствено изработени дидактични средства; 
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представяне на собствено изработени модели за овладяване на музикалните дейности 

от децата. 

 

 

5.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ECTS кредити:   4,0                                                    

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит                 

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра «Изобразително изкуство» 

Факултет по изкуствата 

Лектор:  

Проф. д-р Емил Куков, катедра «Изобразително изкуство» 

Е-mail: emil_kukov@swu.bg  

Анотация: Педагогическите теории технологии за овладяване на 

изобразителните дейности в детската градина имат основополагащо значение в 

системата за подготовка на детски учители, което се определя от важното значение 

на изобразителните дейности в развитието и възпитанието на детето от 3 до 7 

години, като и в целия педагогически процес в детската градина. Съвременната 

педагогическа технология за овладяване на изобразителните дейности акцентира върху 

съвременното състояние на проблемите и социално-педагогическата значимост на 

детското творчество и развитието на детските изобразителни способности. Курсът е в 

съответствие с общите цели на специалност „Предучилищна педагогика" и с 

академичните стандарти на университета. Съобразен е и с квалификационната 

характеристика на специалността и съответно необходимите професионални 

компетентности. 

Съдържание на учебната дисциплина: Същности развитие на детската 

изобразителна дейност: Същност и движещи сили на детската изобразителна 

дейност, основни възгледи, кратък исторически обзор. Основни особености и 

периодизация на детската изобразителна дейност. Възрастово развитие на детската 

изобразителна дейност. Основни функции на детската изобразителна дейност. 

Развитие на основните образи в детската рисунка. Типологическа  квалификация 

на детската рисунка. Композиционно и пространствено изграждане на детската 

рисунка. Изобразително-изразни средства на детската рисунка и детското моделиране. 

Изобразителни еталони и шаблони в детската рисунка. Източници и преодоляване 

на шаблоните. Основни затруднения на децата при изобразяването. Методика и 

извънзанятийни форми на детската изобразителна дейност: Частни и общи критерии за 

преценка на детската изобразителна продукция. Педагогически принципи, методи и 

похвати в обучението по изобразителни дейности. Колективни задачи и двойни занятия 

по изобразителни дейности. Структура, основни звена и планиране на занятията по 

изобразителни дейности. Основни типове занятия по изобразителни дейности. 

Оборудване и материално обезпечаване на занятията по изобразителни дейности. 

Самостоятелна изобразителна дейност на децата в детската градина извън занятията. 

Игрови похвати при изобразителните дейности и игри с изобразителните материали. 

Разглеждане на произведения на изобразителното изкуство с децата от предучилищна 

възраст. Работа със семейството по изобразителни дейности. 
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Технология на обучението: За аудиторната заетост: Лекции, използване на 

методически табла, видеофилми, диапозитиви и комплекти от детски рисунки с цел да 

се илюстрират определени особености на детското изобразително творчество. Въпроси 

и отговори с цел включване в лекциите на някой наблюдения на студентите върху 

рисуването и моделирането по време на практическите занятия в детската градина. 

Съпоставяне и сравняване на някой възгледи за обучението по изобразителни дейности 

в детската градина. Практически занятия чрез наблюдение на предварително зададена 

от преподавателя тема за задачи, регистриране на методическите плюсове и минуси в 

наблюдаваната преднамерена ситуация и анализ на регистрираните наблюдения. 

Изготвяне на план-конспект и план-протокол на наблюдаваните занятия. 

 

 

6.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

НА СЛОВЕСНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ  

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ECTS кредити:   4,0                                                    

Седмичен хорариум: 2 л. + 1 пр. упр. 

Форма на проверка на знанията: изпит                 

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор:  

Проф. д-р Гергана Дянкова, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Е-mail: diankova_g@swu.bg  

Анотация: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на 

историята на българската художествена словесност, както и на теоретическите аспекти 

на проблема за пресъздаването на литературна творба в живо слово.   

За обучението на бъдещи педагози, настоящият учебен курс предоставя възможности за 

овладяване на основни методически знания и практически умения, свързани с 

подготовката и реализацията на художествена интерпретация на литературни творби с 

деца в предучилищна възраст.   

Съдържание на учебната дисциплина: В лекционния курс се изучават 

основните етапи в развитието на словесно-изпълнителското изкуство, неговата 

специфика и основните принципни положения, свързани с претворяването на 

литературен текст в художествена изпълнителска творба. 

Технология на обучението: Стандартни методи: лекция, беседа, дискусия, 

наблюдение. Интерактивни методи: комуникативни тренинги, симулативни игри, 

проиграване на роли, провеждане на действени задачи 

 

 

Трети семестър – Избираеми дисциплини   

 

1.ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ 

 

ECTS кредити: 3                                                        

Седмичен хорариум: 2 л. 

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

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Веска Вардарева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Е-mail: veska_v@swu.bg  

Анотация: В лекционния курс се разглеждат същностните характеристики на 

интерактивните методи и спецификата им при използване в предучилищна възраст. 

Съдържание на учебната дисциплина: Конструктивизмът – методологическа 

основа на насоченото към ученика обучение в мултикултурна среда. Понятие за 

интерактивните методи и техники и основни характеристики. Диалогични методи за 

устна комуникация. Методи на конкретната ситуация. Игрови методи. Социално-

психологически тренинг. 

Технология на обучението: Изучаването на учебната дисциплина ИМ е 

свързано с активното участие на студентите в интерпретацията и обсъждането на 

проблемите от лекционния курс и семинарните занимания чрез: изказвания, допълващи 

разглеждания проблем; предлагане на лично становище по проблема; позоваване на 

теоретични източници или положителни практики при обсъждане на проблема; 

обосновано насочване към практическото приложение на разглеждания проблем; 

цялостно разработване на проблема от лекционния курс; изказване на предложения и 

конструиране на оригинални идеи за усъвършенстване на съдържателната и структурна 

страна на лекционната форма по дисциплината и пр.; решаване на теоретични задачи; 

разработване и обсъждане на оригинални трудове; представяне на идеи и модели на 

дидактични средства; представяне на актуална познавателна информация; участие със 

собствени изследвания, свързани с Интерактивнитв методи; представяне на собствени 

записки и анализи на прочетени трудове на музикални педагози; коментар на собствени 

изводи от ИМ с отношение към педагогическата практика; включване на собствено 

изработени дидактични средства; представяне на собствено изработени модели за 

овладяване на интерактивните методи от студентите. 

 

 

2.МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА 

 

ECTS кредити: 3,0                                                        

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит                   

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Веска Вардарева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Е-mail: veska_v@swu.bg 

Анотация: В този учебен курс магистрите се запознават с основните положения 

в теорията на Мария Монтесори и тяхното технологично прилагане в някои съвременни 

възпитателни програми. Доказва се, че М. Монтесори създава уникален и действен 

метод за обучение и възпитание на децата от предучилищна и начална училищна 

възраст на основата на детския интерес, индивидуалния подход и правото на детето на 

свободен избор за начина на действие. Магистрите усвояват основната идея на този 
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метод – предоставяне на пълна свобода на детето за самоизразяване и действие. 

Създават се педагогически условия за съпреживяване на основополагащото начало на 

педагогиката на Мария Монтесори (думите на детето, които то отправя към възрастния: 

“Помогни ми на направя това сам!”). Магистрите изучават разработените от Монтесори 

методики, които са основани на дългогодишния опит и наблюдения над поведението на 

децата и развитието на познавателните им процеси, защото нейните образователни 

техники са актуални с педагогическите си иновации. 

Съдържание на учебната дисциплина: Свободното възпитание в класическата 

педагогика. Жан-Жак Руса за учителя като модератор на начина на живот. Идеи за 

свободно възпитание на реформаторпедагозите от края на XIX и първата половина на 

XX в. Методи на реформаторската педагогика. Методът на Мария Монтесори. 

Организация на образователната среда в педагогиката на Мария Монтесори. 
Технология на обучението: За аудиторната заетост на магистрите: 

Изучаването на учебната дисциплина относно педагогиката на Мария Монтесори е 

свързано с активното участие на магистрите в интерпретацията и обсъждането на 

проблемите от лекционния курс чрез: изказвания, допълващи разглеждания проблем; 

предлагане на лично становище по проблема; позоваване на теоретични източници или 

положителни практики при обсъждане на проблема; обосновано насочване към 

практическото приложение на разглеждания проблем; цялостно разработване на 

проблема от лекционния курс; изказване на предложения и конструиране на 

оригинални идеи за усъвършенстване на съдържателната и структурна страна на 

лекционната форма по дисциплината и пр.; решаване на теоретични задачи от 

магистрите; разработване и обсъждане на оригинални трудове на Мария Монтесори; 

представяне на идеи и модели на дидактични средства от педагогическото наследство 

на Мария Монтесори; представяне на актуална познавателна информация; участие със 

собствени изследвания по идеи в трудове на Мария Монтесори; представяне на 

собствени записки и анализи на прочетени трудове на Мария Монтесори; коментар на 

собствени изводи от педагогиката на Мария Монтесори с отношение към 

педагогическата практика; включване на собствено изработени дидактични средства; 

представяне на собствено изработени модели на класически педагогически теории и др. 

За извънаудиторната заетост на магистрите: След всяка разгледана тема се 

предлагат възможните варианти за самостоятелна работа на магистрите. Разработените 

материали се представят в срок, което позволява текущ контрол и междинна оценка на 

работата на всеки магистър.  

 

 

3.СЕМЕЙНА ПЕДАГОГИКА 

 

ECTS кредити: 3                                                        

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит                  

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Анастасия Пашова, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Е-mail: asia_p@swu.bg  
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4.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА КУЛТУРА НА ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ 

 

ECTS кредити: 3                                                        

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит                 

Вид на изпита: писмен/устен 

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Блага Джорова, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика», 

Е-mail: blagadzhorova@swu.bg  

Анотация: Дисциплината позволява обучаваните в магистърска програма 

„Предучилищна педогагика“ да повишат равнището на професионално-

педагогическата си компетентност чрез обогатяване на административната и правна 

грамотност. Чрез запознаването на студентите с нормативни документи и тяхното 

анализиране се цели: осъществяване на професионална дейност съобразена с 

нормативните изисквания и регламенти; осъзнаване на взаимоотношението между 

нормативната рамка и автономността, творчеството на учителя; осъзнаване на 

административно-правните аспекти на учителската професия като предпоставка за 

отговорно, спокойно и сигурно изпълнение на педагогическата дейност. В контекста на 

това е необходимо педагогическите специалисти да усвоят знания извън 

педагогическата наука и конкретно от административно-правната сфера на 

образованието. Курсът на обучение по тази дисциплина обогатява професионалната 

култура на студентите – бъдещи учители, техните знания в областта на правото и 

администрирането на педагогическата дейност и ги насочва към необходимостта от 

осъществяване на педагогически процес съобразен с нормативните регламенти и 

изисквания.  

Съдържание на учебната дисциплина: Правни основи на предучилищното 

образование. Законови и подзаконови разпоредби. Документи, уреждащи дейността на 

предучилищната институция. Същност, значение и съдържание на основните понятия 

използвани в действащата нормативна рамка регламентираща въпросите на 

предучилищното образование в Р България. Правен статут на педагогическия 

специалист и правни гаранции за реализиране на педагогическата дейност. 

Право/задължение на/за квалификация и развитие на педагогическия специалист. 

Оценка и контрол върху дейността на детския учител. Атестирането на учителя като 

оценка на професионалните му компетенции. Място и роля на детският учител в 

управлението на предучилищната институция.  

Технология на обучението: Постигането на целите и задачите на лекционния 

курс по дисциплината е в пряка връзка с активното участие на студентите в 

обсъждането на проблемите и интеракцията между преподавателя и студентите, чрез: 

обсъждане на проблемни ситуации; дискусия по определена тема, предварително 

поставена или възникнала в хода на дейността; анализ и дискусия по презентиран 

материал/видеоклип; синтезиране на идеи и решения /мозъчна атака/, анализ на 

нормативни текстове и документи. 
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5.МЕНИДЖМЪНТ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

ECTS кредити: 3,0                                             

Седмичен хорариум: 2 л. 

Форма на проверка на знанията: изпит          

Вид на изпита: писмен + устен 

Методическо ръководство:  

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектори: 

Гл. ас. д-р Славейка Златева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Е-mail: szlateva@swu.bg 

Описание на курса: Учебният курс предлага теоретична яснота върху същност, 

функции и специфични особености на образователния мениджмънт. В контекста на 

организационната (корпоративна) култура и психологията на управлението са 

разгледани: мениджърски стил и управление на човешките ресурси; социални и етични 

отговорности на мениджмънта; мениджмънт на детски заведения и образователни 

иновации; екипна работа и управление на промени и лидерство; кариерно развитие и 

евристични методи в управлението; педагогическия съвет като колективен орган на 

управление на детско заведение; мениджърът детски учител - субект на възпитателно – 

образователната среда в детската градина и детските центрове; мениджърски подход на 

аниматора. 

Съдържание на учебната дисциплина: Включва 30 часа лекции организирани 

в два модула: Първи модул (15часа): Специфика на образователния мениджмънт. 

Втори модул (15 часа): Професионални и лични качества на образователния мениджър.  

Технология на обучението: Лекционната програма в традиционен и 

иновационен план се стреми да постигне установка за рефлексия на мениджърската 

функция на учителя и директора на детска градина и детски център. Предлага се  

дискусионно ориентиране във вариативността на мениджърски стилове, стратегии и 

подходи с цел пълноценно използване на всички възпитателно – образователни ресурси  

за постигане на цялостната амплификация на детето в предучилищна възраст в детската 

градина и специализираните детски центрове. Предвижда се активно учене чрез 

постери, презентации и споделяне на резултати от самостоятелно теоретично 

изследване за добра мениджърска практика.  

 

 

Четвърти семестър – Задължителни дисциплини  

 

1.ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПОДГОТВЕНИТЕ 

ЗА УЧИЛИЩЕ ДЕЦА 

 

ECTS кредити: 2,0                                               

Седмичен хорариум: 2 л.   

Форма на проверка на знанията: изпит                 

Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. дн Елка Янакиева, катедра «Предучилищна и начална училищна педагогика» 
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Е-mail: elka_yanakieva@swu.bg  

Анотация: Организацията на процеса на работа с неподготвените за училище 

деца, диагностиката на на техните проблеми и педагогическото взаимодействие като 

детерминантен фактор на психологическата са от приоритетни насокив научната 

проблематика на предучилищната педагогика. Курсът от лекции акцентира върху 

процесите на формиране на положително отношение към училището и създаване на 

мотивация за учене особено за децата, живеещи в среда, в която образованието не се 

възприема като ценност.  

Съдържание на учебната дисциплина: Нарушения и пропуски в социално-

психологическа подготовка на децата за училище: Педагогически концепции за 

подготовката на децата за училище. Причини за нарушения в обща готовност за 

обучение в училище. Нарушения в развитието на интелектуална готовност. 

Общуването като най-важен структурен компонент на психологическата готовност на 

децата за училище. Особености на педагогическото взаимодействие с деца, които не са 

готови за училищно обучение: Психолого-педагогическа характеристика на децата, 

които не са готови за обучение в училище. Развитието на въображението като условие 

за  благополучно преминаване към обучение в начално училище. Играта като средство 

за подготовка на децата за училище. Психолого-педагогически основи за построяване 

на педагогическото взаимодействие  с подготвени и неподготвени за училище деца. 

Технология на обучението: Лекциите се провеждат чрез съчетаване на 

традиционни методи и похвати, препоръчвани от вузовската дидактика, и съвременни 

методи на обучението или на елементи от тях –елементи на социалнопсихологическия 

тренинг, елементи от сугестопедичния метод, мозъчна атака. Тяхното съдържание 

разчита на богат нагледен илюстративен и демонстрационен материал. 

Извънаудиторната заетост се организира самостоятелно от студентите. 

Извършеното от тях се оформя творчески и се представя на преподавателя в приемното 

му време. Извънаудиторната заетост е построена на основата на провокирането на 

активността на студентите: а. чрез формиране на собствените им способности за 

решаване на проблемите на подготовката на децата за училище (като част от 

формирането на педагогическото им майсторство) и б. чрез формирането на техния 

интерес към диагностицирането и интерпретирането на подготовката на децата за 

училище. 

  

  

2.ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

ECTS кредити:  2,0                                                              

Седмичен хорариум: 1 л. + 1 пр.упр 

Форма на проверка на знанията: изпит               

Вид на изпита: писмен/устен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

Факултет по педагогика  

Лектор: 

Доц. д-р Блага Джорова,  катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”  

Е-mail: blagadzhorova@swu.bg  

Анотация: Студентите обучавани в магистърската програма „Предучилищна 

педагогика”, специализират своята професионална подготовка и надграждат знанията и 

уменията си за работа с деца. В контекста на това е необходимо те да усвоят и 

специфични знания за процеси, проблеми и явления от различни области, които да 
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създадат условия за успешна професионална дейност. Дисциплината „Гражданско 

образование в предучилищна възраст” въвежда студентите в спецификата и проблемите 

на правното възпитание и гражданското образование на децата от предучилищна 

възраст, в частност на 5-7-годишното дете. Курсът на обучение по тази дисциплината 

обогатява правната култура на студентите, техните знания в областта на правото и 

развива умения за осъществяване на гражданско образование с деца от предучилищна 

възраст. В курса се преплитат и допълват знания и умения от различни области – право, 

педагогика, социология и психология. 

Съдържание на учебната дисциплина: Със студентите се коментират следните 

теми: възникване и развитие на идеята за права и правно възпитание на детето от 

предучилищна възраст. Роля и значение на правното възпитание за социализацията на 

детето в гражданското общество; възпитание, правно възпитание, гражданско 

оразование – съдържателни характеристики на понятията; съдържание на гражданското 

образование в детската градина; принципи, методи и средства за гражданско 

образование в периода на задължителна предучилищна подготовка; актуални проблеми 

на гражданското образование в периода на задължителна предучилищна подготовка; 

гражданското образование като източник на социален контрол и стимулатор за активна 

гражданска позиция; гражданското образование на субекти от различна възраст като 

проблем за изследване.  

Технология на обучението: Изучаването на учебната дисциплина е свързано с 

активното участие на студентите. Те могат да изразяват отношение по всеки от 

проблемите от лекционния курс; да предлагат казуси за разрешаване и да участват в 

разрешаването на такива; да участват и провеждат емпирични проучвания, и да 

анализират получените резултати и др. На студентите се поставят задачи от различно 

естество като: разработване на иновативни план-конспекти, дидактически средства и 

помощни материали с цел гражданско образование на деца в предучилищна възраст; 

разработване на инструментариум за изследване; провеждане на проучване и графично 

представяне на резултатите; изготвяне на презентации за популяризиране идеята за 

правата на децата сред деца и възрастни. 

 

 

ДОЦ. Д-Р ЯНКА СТОИМЕНОВА 

Ръководител на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

 


