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ПРОГРАМА 

ЗА УСТЕН ИЗПИТ С УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 

НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

 
1. Развитие на училищното историческо образование в информационната епоха. Промени в 

структурирането на учебната материя и технологични новости в учебния процес. Проблемът 

за верификация на информацията. 

2. Иновациите в историческото образование в контекста на компетентностния подход в 

образователната парадигма.  

3. Историческо образование и социализация на индивида в съвременния свят. 

Компетентности на 21 век. 

4. Организационни форми в обучението по история. Съдържание, структура и особености на 

съвременния урок по история. Иновативни учебни форми.  

5. Образователни технологии в системата на училищното историческо образование. ИКТ в 

обучението по история. 

6. Многоперспективният подход в обучението по история. Същност и специфики. Стратегии 

за включване на многоперспективния подход в часовете по история. Подбор на ресурси и 

задачи.  

7. Иновации в учебните комплекти по история. „Диалогичност” и „дигиталност” на 

учебника.  

8. Качествени показатели на УС с оглед организиране на активна познавателна дейност на 

учениците. Принципи за анализ на учебно съдържание. 

9. Изследователски подход в обучението по история. Проектно базирано обучение. 

10. Иновации и мотивация на учениците в съвременното училище. 
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

Устният изпит по Методика на обучението по история е комплексен и 

дава възможност да се изяви степента на формираност на професионални 

умения на кандидата относно избора на стратегии в системата на 

обучение. 

От кандидата се очаква да покаже и защити овладените от него основ-

ни професионални умения, теоретична компетентност и методическа опит-

ност. 

Устният изпит се провежда под формата на интервю. Темите се 

определят от комисията преди изпита. Всеки кандидат изтегля на лотариен 

принцип тема, която представя както в теоретичен, така и в практико-

приложен план, съобразно степента на обучение. 

В изложението си учителят обосновава избраните от него структура, 

учебни задачи, дейности, технология, като се ръководи от програмата на 

изпита. 

Оценката се оформя с точност до 0,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра „Науки за образованието”(протокол № КД-01-30/9.03. 2020г.) 


