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ПРОГРАМА 

ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ С УЧИТЕЛИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА 

СТЕПЕН 

Програмата за писмения изпит съдържа два компонента - инвариантен модел и теми за 

прогимназиален и гимназиален етап. 

Инвариантният модел на писмената работа показва нейната логическа структура, както 

и съдържанието на отделните компоненти. Те произтичат от основни положения в държавната 

образователна политика на този етап и свързаната с това учебна документация от актуални 

идеи и постановки в психологията, дидактиката, науката география, дидактиката на 

географията.  

Структурата на инвариантния модел на разработване на темите за писмените 

разработки е следната: 

  1. Място на темата в системата на обучението в съответния клас – хоризонтални и 

вертикални връзки и взаимодействие. 

 2. Усвоени знания, умения и компетентности по темата преди нейното изучаване въз 

основа на анализ на учебни програми.  

 3. Учебно съдържание по темата: 

 3.1. Научен анализ на темата. 

 3.2. Методически анализ на темата. 

 3.2.1. Схематично представяне на логическата структура на учебния материал. 

 3.2.2. Анализ на учебния материал:  

 - брой и тематика на урочни единици; 

 - знания – система от понятия, закономерности, факти;  

 - начини за дейност – умения и ключови компетентности. 

 3.2.3. Мнение за съдържанието (съответствие с ДОС, обем, състав, значимост, 

достъпност и др.). 

 3.2.4. Ресурсно обезпечаване – учебник, географски   карти, дигитални ресурси. 

 4. Аспекти на образователната технология по темата: типове уроци по темата,  форми и 

методи на организация на процеса на обучение. 

 5. Контрол – варианти на контрол, методи и инструментариум. 
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ТЕМИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5-7 КЛАС 

1. Модел за изучаване на географското положение на избрани континенти. 

2. Модел за изучаване на избран природен компонент на избрани континенти – 

 релеф, климат, води. 

3. Модел за изучаване на населението и политическата карта на избрани континенти. 

4. Модел за изучаване на стопанството и страните на избрани континенти. 

5. Модел за изучаване на географското положение и природата на България. 

6. Модел за изучаване на населението на България. 

 

ТЕМИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 8-10 КЛАС 

1. Модел за изучаване на избрана геосфера - литосфера, хидросфера, атмосфера. 

2. Модел за изучаване на населението на света.  

3. Модел за изучаване на избран сектор на световното стопанство –  първичен, вторичен, 

третичен. 

4. Модел за изучаване на избрани природни компоненти на България – релеф, полезни 

изкопаеми, климат, почви. 

5. Модел за изучаване на избрани природни области –  Дунавска равнина Старопланинска  

област, Рило-Родопска област. 

6. Модел за изучаване на избран сектор на стопанството на България първичен, вторичен, 

третичен. 
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подготовка. 

16. Учебници и книги за учителя по география и икономика за V, VI, VII, VIII, IX и X клас 

задължителна подготовка. 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен учителят следва да 

изяви професионалните си умения за научна и методическа интерпретация на проблеми, 

вързани с учебното съдържание по география и икономика, и за конструиране в съответствие с 

тях на подходящи за образователния процес методически решения. 

Писмената работа обхваща научна и методическа интерпретация на проблема. В този 

случай от една страна се прилага постигнатото от пета професионално квалификационна степен, 

и от друга – се достига по-високо равнище на професионална компетентност. 

На кандидатите се предоставят необходими работни материали (учебници, атласи). 

Преди изпита комисията определя няколко теми, една от които се изтегля на лотариен 

принцип. Формулировката на темата е в обхвата на съдържанието на програмата. 

Изпитът е анонимен – анонимността се разкрива след като приключи проверката и се 

форми оценката. 

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

Оценките се оформят с точност до 0.50.  

Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програмата е актуализирана и приета на съвет на катедра "Науки за образованието" с протокол № КД-01-18/06.03.2023 г. 


