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Програма  
за писмен изпит с педагогически кадри в областта на предучилищното 

образование за придобиване на четвърта професионално – 

квалификационна степен 
 

 

 

1. Цели, съдържание и организация на предучилищното образование. Споделяне на 

опит от работата с децата по избрано образователно направление.  

 

2. Образование и грижи в ранна детска възраст. Политики в подкрепа на ранното 

детско развитие. Иновации в предучилищното образование (споделяне на опит)..  

 

3. Образование, основано на правата на детето. Приобщаващият процес в детската 

градина. Проблеми на адаптацията на децата в детската градина. Споделяне на опит. 

 

4. Форми на педагогическо взаимодействие в детската градина. Изисквания към 

педагогическото взаимодействие и неговата организация. Споделяне на добри 

практики. 

 

5. Интерактивност и интегративност в предучилищното образование. Интерактивни и 

интегративни модели за обучение (споделяне на опит). 

 

6. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в детската градина 

– същност, цели и форми на работа. Споделяне на опит. 

 



7. Социално и емоционално развитие в ранна детска възраст. Развитие на умения за 

взаимодействие на децата в детската градина. Разрешаване на конфликти. 

Ненасилствена комуникация. Споделяне на опит. 

 

8. Играта – основна форма на взаимодействие на детето със света. Функции на играта 

в детската градина. Игровизация на обучението. Оценяване на игровите умения на 

децата. Споделяне на опит. 

 

9. Детската градина – център в общността. Взаимодействие между детската градина и 

семейството, създаване на единно образователно пространство. Семейно-

ориентиран подход и овластяване на родителите. Споделяне на опит. 

 

10. Подготовка и готовност на децата за училище. Приемственост между детската 

градина и училището. Споделяне на опит. 
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Обяснителни бележки 
 

 

Изпитът за ІV професионално-квалификационна степен е писмен, анонимен и 

продължава четири астрономически часа. Кандидатите разработват писмено изложение 

по тема, която се изтегля на лотариен принцип. Темите за писмения изпит се определят 

от комисията преди изпита. Те са от обхвата на съдържанието на програмата за 

подготовка, но не повтарят нейните формулировки. По време на изпита използването 

на програмата или други материали не се допуска. 

За да придобият ІV професионално-квалификационна степен кандидатите трябва 

да покажат познаване на актуалната нормативна уредба на предучилищното 

образование, да проявят умения за анализ на проблемите, които засяга изтеглената 

тема, да използват правилно специализираната терминология при систематизиране на 

своето изложение, както и да демонстрират добра езикова култура. Задължителен 

елемент от изложението е споделяне на успехи, проблеми и затруднения от 

професионално-педагогическата дейност на кандидата, илюстриращи неговата личната 

ангажираност с проблемите, които е представил при разработване на темата.  

Писмената работа се проверява от всички членове на комисията и се оценява с 

консенсус. Оценките се оформят с точност до 0.50. За да бъде изпитът успешно 

положен, минималната оценка, която кандидатът трябва да получи, е 4.50. При 

преценката се обръща внимание и на проявената от кандидата езикова култура. 

Анонимността на писмените работи се разкриват след като приключи 

проверката и се оформи оценката. Оценката на комисията е окончателна и не подлежи 

на преразглеждане. 

 
 

 

 

 

 

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра „Науки за образованието” (протокол 

№ КД-01-18/06.03.2023г. 


