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ПРОГРАМА 

ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ПЕДАГОГИКА (ТЕОРИЯ НА 

ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКА)  С ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

 

1. Целеполагане в обучението. Таксономичен подход към целеполагането. 

Технология за операционализация на целите на обучение. 

2. Учебно мотивиране на учениците. Теории за мотивацията на личността. Същност 

и видове мотивация за учене. Дидактически стратегии за учебно мотивиране. 

3. Взаимоотношения между учители и ученици в процеса на обучение. Обществени 

и междуличностни взаимоотношения. Същност на междуличностните 

взаимоотношения. Принципи на хуманните взаимоотношения в обучението: 

свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина, отговорност.  

4. Индивидуализация и диференциация на обучението. Характеристика и 

диагностика на съществени за обучението индивидуални особености на учениците. 

Типологически групи ученици. Стратегии за диференциране на обучението в 

зависимост от съществените за обучението индивидуални особености на учениците. 



5. Контрол и оценка на учебните постижения на учениците. Основни понятия. 

Целеполагане в обучението. Форми и методи за контрол и оценка. Стратегии за 

контрол и оценка. 

6. Интерактивни методи на обучение. Същност и видове. Технология на конкретни 

интерактивни методи на обучение. 

7. Възпитание на личността. Същност на възпитанието. Система от цели на 

възпитание. Форми и методи на възпитание. 

8. Семейството като социализиращ и възпитателен фактор. Специфика на семейното 

възпитание. Основни характеристики на позитивно ориентираното семейно 

възпитание. Стилове на семейно възпитание. Форми на взаимодействие между 

училището и семейството. 

9.  Гражданско и интеркултурно образование. Теоретични основи. Същност и 

необходимост от използване на интерактивни методи в гражданското и 

интеркултурното образование. Тематични области и структура на обучението. 

10.  Превенция и противодействие на агресията в поведението на учениците. Теории 

за агресията. Видове агресия. Социални, педагогически и психологически стратегии 

за превенция и противодействие. 

11. Превенция и противодействие на употребата на психоактивни вещества. 

Симптоми за употребата на наркотици. Социални, педагогически и психологически 

методи за превенция и противодействие. 

12. Мениджмънт на ученическия клас. Теоретични основи. Учителят като мениджър 

на класа. Мениджмънт на класа като учебна среда. 

13. Характеристика и диагностика на индивидуалните особености и социалната среда 

на учениците. Методи за диагностика – диагностична беседа, психологически 

тестове, социометричен метод, методи за диагностика на взаимоотношенията в 

семейството и др. 

14. Методи за педагогическа диагностика – диагностика на обучителни трудности, на 

надарени деца и др. Същност на педагогическата диагностика. Организация и 

методика на изследването. 

15. Модели на психологическо консултиране на ученици. Когнитивно-поведенчески 

модел и модел на реалността. Професионално консултиране в училище. 

16. Ефективни методически модели в процеса на обучение по психология. 

Целеполагане. Приложение на интерактивни методи. Контрол и оценка на учебните 

постижения. Структура на урока по психология. 
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен 

кандидатът следва да покаже умения за интерпретация на научни проблеми от сферата 

на професионалната му дейност, както и способност за конструиране на теоретично 

обосновани методически решения. 

Кандидатът разработва писмено изложение по проблем, свързан с 

професионалната му практика. Комисията определя няколко теми преди изпита, една от 

които се изтегля на лотариен принцип. Формулировката на темата е в обхвата на 

съдържанието на програмата, без да го повтаря. Това означава, че темата може да 

засяга част от посочен в програмата проблем. 

Писмената работа съдържа изложение на научния аспект на проблема и идеи за 

интерпретацията му в образователната практика. 

Изпитът е анонимен. Анонимността се разкрива след като приключи проверката 

и се оформи оценката. Писмената работа се проверява от всички членове на комисията 



и се оценява с консенсус. Оценката се оформя с точност до 0,50. Оценката се мотивира 

в рецензия, която отразява общата преценка на членовете на комисията. При оценката 

се обръща внимание и на проявената от кандидата езикова култура. 

Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане. 


