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Програма
за устен изпит с педагогически кадри в областта на предучилищното
възпитание за придобиване на пета професионално – квалификационна степен
1.

Съвременни програми за възпитанието и обучението на децата в детската градина.

2.

Организация на педагогическия процес в детската градина.

3.

Възпитание през предучилищното детство.

4.

Обучението в предучилищна възраст - средство за организация на учебно-познавателната

дейност.
5.

Характеристика на педагогическата дейност по образователно направление „Български език

и художествена литература”.
6.

Развитие на умствените способности на децата в условията на организираната в детската

градина познавателна дейност с математическа насоченост.
7.

Социално развитие на децата в предучилищна възраст. Приоритети на педагогическото

взаимодействие, реализирани чрез учебното съдържание по образователно направление
„Социален свят”.
8.

Ориентиране в природния свят и възпитаване на екологична култура. Особености на

педагогическата дейност по образователно направление „Природен свят”

9.

Развитие на двигателните умения на децата и формиране на позитивно отношение към

физическата активност и заниманията със спорт. Организиране и провеждане на дейности в
детската градина по образователно направление „Физическа култура”.
10. Организиране на конструктивно - технически и битови дейности в детската градина.
11. Същност и организация на различните видове игри в детската градина.
12. Формиране на начални умения на децата за изобразителна дейност. Изисквания при
организиране на дейностите по образователно направление „Изобразително изкуство”.
13. Развитие на музикалните умения на децата. Изисквания при организиране на дейностите по
образователно направление „Музика”.
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
За придобиване на пета професионално-квалификационна степен детският учител следва да
покаже и защити овладените от него основни професионални знания и умения за организация
и осъществяване на педагогическия процес в детската градина.
Устният изпит се провежда под формата на интервю с кандидата, по тема, която той изтегля
на лотариен принцип. Темата не повтаря формулировката от програмата и изисква
конструиране на план на педагогическа ситуация или дейност. В изложението си кандидатът
трябва да обоснове избраните от него структура, задачи, дейности, технология, като се
ръководи от програмата за изпита.
Оценката се оформя с точност до 0,50. Изпитът е положен успешно при минимална оценка
Много добър 4.50.

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

