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АНОТАЦИЯ 

Академичният курс по Дидактиката  има за цел да запознае студентите с основни 

дидактически категории: образование, обучение, учене, научаване, преподаване и др. 

Пред студентите се представят  параметрите на обучението; организирането на различни 

видове учене; инфраструктурата на обучителната среда,  където усилията са насочена по-

скоро към техники на преподаване, т.е. как бъдещите учители да организират 

педагогическите си взаимодействия и да преподават по най-ефективен начин в 

съответните възрастови групи.  

Накратко, дидактиката «очертава рамката» на образователния процес, в 

реализацията на който могат да се практикуват различни педагогически техники. на най-

основната организация на обучителните дейности. 

Чрез включеното в курса учебно съдържание, студентите се запознават както с 

основни дидактически проблеми на обучението и преподаването, така и с 

основополагащите: принципи на обучение; методи на обучение, основна учебна 

документация; система на изпитите и оценяването. В специален модул се разглеждат 

новите тенденции и иновации в българското образователно пространство. Лекционният 

курс е разработен в два модула: 

 Основи на дидактиката  основни дидактически категории, принципи и методи на 

обучение, учебна документация, философия на оценяването, урока като основна форма 

за организиране на педагогическите взаимодействия в училище); 

 Тенденции и иновации в развитието на педагогическата наука и в българското 

образователно пространство. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Целта на лекционния курс по Дидактика е ориентирана към изграждане на 

теоретична представа за основните дидактически категории и техните измерения в 

педагогическата реалност; усвояване на практико-приложни умения за работа с 

държавните документи за учебно съдържание; усвояване на активни и развиващи техники 

и технологии за обучение и преподаване, умения за оценяване резултатите от дейността 

на учениците и развиване на познавателните им възможности. 
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Проблематиката на учебната програма е пряко свързана от една страна с 

дейностите в училищното обучение и възпитание и дава началото на специализиращата 

педагогическа и  методическа подготовка на студентите и от друга страна с информация 

за състоянието и перспективите за развитие в българското образователно пространство, 

ориентирани към базисната подготовка на студентите. 

 

Като изходни учебни резултати се очакват: 

1. Студентите, които са завършили успешно курса да познават основните принципи 

и методи на Дидактиката и областите на тяхното приложение.  

2. Да умеят да работят с учебен план, учебна програма и учебни пособия. 

3. Да умеят да прилагат адекватни педагогически методи при планиране на учебно 

съдържание. 

4. Да умеят да планират и разработват урочни единици в зависимост от вида им. 

 
 
ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е въвеждаща в педагогическата специализираща и методическа 
подготовка на студентите и не е необходимо преди това да са слушали лекционни курсовe 
от подобен характер. 

 
 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП Задължителна 5 Пр. л с общо л с общо л с общо 

    40 10 50 25  25 

 
 

 
 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

ЛЕКЦИИ 

А. Първи модул 

1. Същност на дидактиката. Основни дидактически категории. Обект и предмет на 

дидактиката. Задачи на дидактиката. 

2. Процес на обучение. Характеристики, съдържание и особености. 

3. Ученето в обучението – същност, видове, техники и условия за успешно учене. 

4. Преподаването в обучението – същност, задачи и техники. 

5. Принципи на обучението – същност, класификация и характеристики. 

6. Методи на обучението – същност, класификация и характеристики. 

7. Принципи на възпитание – същност, класификация, характеристики. 

8. Методи на възпитание – същност, класификация, характеристики. 

9. Целеполагане в обучението. Таксономии на обучение. 
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10. Държавни документи за учебно съдържание – учебен план, учебна 

програма, учебници и учебни пособия. 

11. Урокът – основна организационна форма на училищното обучение – 

същност, типология и характеристика на уроците. 

12. Оценяване на знанията, уменията и навиците на учениците – същност, 

функции, видове контрол, стратегии за оценяване, видове оценки, форми и методи за 

изпитване и оценяване. 

13. Компетентностният подход в процеса на обучение – същност, характеристики, 

прилагане 

 

Б. Втори модул 

1. Аспекти на образование 4.0. 

2. Специфика на нормативната база в българската образователна система. 

3. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание и учебни програми. 

4. Парадигма на активното учене. 

5. Философия на оценяването при активното учене. 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Осъвременяване на образователния процес, ориентирано към държавните 

образователни изисквания  

2. Интегративният подход в контекста на новата образователна парадигма  

3. Парадигма на активното учене  

4. Философия на оценяването при активното учене  

5. Планиране на тематична единица ориентирана към новите образователни 

изисквания. 

6. Избор на учебници и учебни помагала – анализ. 

7. Училищна документация. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип 

обучение, което се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и 

комуникационни технологии и традиционни и интерактивни методи на преподаване. 

Курсът е разработен в електронен вид. Качен е в обучителната платформа 

MOODLE и осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните 

материали – теоретични и практически. 

В платформата, курсът на обучение е представен чрез:  

 ресурси под формата на теоретични материали, връзки към интернет 

сайтове, електронни списания,  

 дейности за студентите - задания, тестове, форуми за обсъждане. 
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 

С цел да се избегне преподаване на абстрактно-теоретично ниво и да се 

провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им като основен 

метод по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция.  

Помощни методи на преподаване са: дискусионни методи; методи, генериращи 

идеи; ситуационни методи; презентационни методи.  

Критерии за оценяване* 

1. Критерии за допускане до изпит. До изпит се допускат студенти, които са: 

 посетили 50% от присъствените часове по дисциплината; 

 разработили материали, възложени за изпълнение от преподавателя 

- анализ на учебник от начален етап на обучение – предава се преди изпита;  

- писмена разработка по предварително зададена тема – предава се преди  

изпита. 

 разработили и защитили курсов проект (за студенти в редовна форма 

на обучение). 

 

2. Семестриален изпит 

- изпитен тест 

 

3. Метод на формиране на семестриалната оценка  

 Предали поне две текущи задачи от три задължителни. 

 Издължали изпитния тест по Дидактика (по скалата за оценка). 

Крайната оценка се формира въз основа на резултата от писмените 

задания и изпитния тест. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, М., Дидактика, С., 1981, 1987, 1995 

2. Андреев, М., Оценяването в училище, С., 1995  

3. Бергер, Е., Хилдегард, Ф. Комуникация, обучение, презентация, С., 2008 

4. Бергер, Е., Хилдегард, Ф. Планиране, преподаване, оценяване, С, 2010 

5. Бижков, Г., Методология и методи на педагогическите изследвания, С., 1983 

6. Витанова, Н. Аспекти на образование 4.0., УИ «Епископ К. Преславски», Ш., 2020  

7. Гатоу, Д. Затъпяване. Скритата цел на държавното образование, С, 2010 

8. Гатоу, Д. Оръжия за масово обезличаване, С, 2011 

9. Дидактика: Учебник за студенти, Унив. изд. Неофит Рилски, 2000 

10. Калоянова, Н. Преподаването като фасилитиране, С., 2012 
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11. Колектив, Диалог на педагогическите компетенции, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

ВТ, 2012 

12. Кларк, Р. Край на скуката в час, изд. Изток-Запад, С., 2013 

13. Кръстева, А. и колектив, Преподаване и учене в средното училище, УИ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, ВТ, 2021 

14. Мьоглен, П. Образователните индустрии, Сиела, 2014 

15. Петров, П., Дидактика, С., 1992, 1998  

16. Радев, Пл., Основи на училищната дидактика, Пл., 1992, 1996  

17. Радев, Пл., Теория и технология на урока, Пл., 1997  

18. Радев, Пл., Тематичен енциклопедичен наръчник по историческа педагогика, Пл., 

2000  

19. Радев, Пл. И колектив, Педагогика, Пл., 2001  

20. Робинсън, К., Лу Ароника, Креативните училища, РААБЕ, С., 2017 

21. Фогел, В. Как се учи учителят, С. 2007 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСОВА РАЗРАБОТКА 

Цел: Целта е да проучи, обобщи и систематизира подходяща научна литература по 

поставената тема. Проверява се умението на студента да си служи с научен текст и да го 

интерпретира. Същевременно в практически аспект се цели да се получи повече 

информация по разглежданата проблематика. 

Изисквания: Разработката трябва да  е с обем  5-8 стандартни страници (30 реда 

на страница, 65 знака на ред). Задължително трябва да се ползват най-малко 3-5 

източника. Ако се ползва Internet – източник, да се посочи Internet – страницата. 

Структура: 

1. Значимостта на проблема в дидактиката. 

2. Същност (какво представлява).  

3. Исторически път, развой  (ако има).  

4. Разнообразие, класификация, видове. 

5. Изводи, обобщения, поуки. 

6. Лично мнение, позиция. 

7. Използвана литература. 

Когато по дадения проблем има няколко мнения, те се подреждат последователно 

и се коментират. Задължително при цитиране на чуждо мнение се посочва авторът.  

При оформянето на курсовата разработка да се ползват програмните продукти 

Word. Могат да се използват и прилагат като доказателствен материал схеми, снимки и 

други нагледни материали.  
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1. Процес на обучение. Характеристики, съдържание и особености. 

2. Ученето в обучението – същност и видове 

3. Техники и условия за успешно учене. 

4. Преподаването в обучението – същност, задачи и техники. 

5. Принципи на обучението – същност, класификация и характеристики. 

6. Методи на обучението – същност, класификация и характеристики. 

7. Държавни документи за учебно съдържание – учебен план и учебна 

програма, 

8. Държавни документи за учебно съдържание -  учебници и учебни пособия. 

9. Урокът – основна организационна форма на училищното обучение – 

същност, типология и характеристика на уроците. 

10. Оценяване на знанията, уменията и навиците на учениците – същност и 

функции 

11. Видове контрол, стратегии за оценяване, видове оценки 

12. Форми и методи за изпитване и оценяване. 

13. Специфика на новата нормативна база в българската образователна 

система. 

14. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание и учебни 

програми. 

15. Парадигма на активното учене 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексиева, М. Подходи към ученето и към начина на организиране на обучението 

в контекста на социалните и на техническите промени, сп. Съвременна 

хуманитаристика, бр.2, с. 43-55, 2015 

2. Алексиева, М. Дигитална епоха, дигитални технологии … иновация или 

(р)еволюция в общуването, организацията на ученето, преподаването … 

образованието, Сб. "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", 

БСУ, с. 225-234, 2015 
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3. Андреев, М., Дидактика, С., 1981, 1987, 1995 

4. Андреев, М., Оценяването в училище, С., 1995  

5. Бергер, Е., Хилдегард, Ф. Комуникация, обучение, презентация, С., 2008 

6. Бергер, Е., Хилдегард, Ф. Планиране, преподаване, оценяване, С, 2010 

7. Витанова, Н. Аспекти на образование 4.0., УИ «Епископ К. Преславски», Ш., 2020  

8. Гатоу, Д. Затъпяване. Скритата цел на държавното образование, С, 2010 

9. Гатоу, Д. Оръжия за масово обезличаване, С, 2011 

10. Кларк, Р. Край на скуката в час, изд. Изток-Запад, С., 2013 

11. Кръстева, А. и колектив, Преподаване и учене в средното училище, УИ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, ВТ, 2021 

12. Робинсън, К., Лу Ароника, Креативните училища, РААБЕ, С., 2017 

13. Фогел, В. Как се учи учителят, С. 2007 

 

 

 


