
 

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: 
Декан: 

 

  
  
  

 ED108 

 ОСНОВИ НА НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

 Актуал. Протокол №5/28.09.2022г. на УНС-ЦХН 

 Лектор:  проф. д-р Мария Алексиева 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Курсът по дисциплината “Основи на началната училищна педагогика” е 

ориентиран към специфичните особености на началния етап на обучение на основната 

образователна степен. Разглеждат се проблеми отнасящи се до психофизиологичните 

особености на детето-ученик в контекста на готовността му да учи и да се реализира 

пълноценно. Проследяват се механизмите за усвояване на новите социални роли – 

ролята на ученик и ролята на съученик. Анализират се мностранните влияния на 

основните фактори: семейство, училище, социална среда – в двуизмерния контекст на 

училищната адаптация: адаптиране на детето към училището и адаптиране на училището 

към детето, както и разнообразието от варианти за педагогическо взаимодействие, 

свързано с усвояването на новата дейност – ученето. Поставят се нови акценти, отнасящи 

се до организацията на обучението и се предлагат съвременни вариативни технологии за 

преподаване и учене. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е изграждането у студентите на реална представа за 

същността и специфичните особености и нужди на малкия ученик, възможностите му да 

бъде обучаван и спецификата на педагогическото взаимодействие, ориентирано към 

неговата пълноценна познавателна, емоционална и социална реализация. Овладяване на 

умения за планиране, организиране и управление на педагогическия процес в началното 

училище, съобразно потребностите, интересите и възможностите на малките ученици. 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 познават особеностите на началния училищен период в контекста на 

вътрешните му диференциации; 

 умеят да планират педагогически взаимодействия спрямо личностно 

ориентирания образователен подход 

 познават и прилагат традиционни и интерактивни методи, ефективни 

педагогически подходи и практики, приложими към обучението в началното училище. 

 разработват различни видове уроци, съобразени с особеностите на 

урока в началното училище. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от педагогическата наука и има надграждащ и 

едновременно с това конкретизиращ характер. Студентите слушат преди това учебните 
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дисциплини “Теория на възпитанието”, „История на педагогиката и българското 

образование“, „Гражданско образование“. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

А. Лекционен курс 

Тема 1. Научен статут на Началната училищна педагогика 

Съдържание (основни параметри, ключови думи и понятия) 

Тема 2. Обща характеристика на началната училищна възраст. Вътрешни 

диференциации 

Съдържание (основни параметри, ключови думи и понятия) 

Тема 3. Педагогически параметри на училищната адаптация 

Съдържание: Същностни характеристики и аспекти на адаптацията; 

Адаптиране на училището към детето; Адаптиране на детето към училището; Признаци на 

дезадаптация. 

Тема 4. Формиране на учебна дейност 

Съдържание: Релацията: игра-учене; Параметри на обучаемостта; Основни 

мотиви за учене; Развитие на интереса към ученето. 

Тема 5. Урокът и самоподготовката в началното училище 

Съдържание: Същност и варианти на организация; Компоненти на урока; 

“Атрактивното” и “рационалното” в урока – сфери на влияние Технология за подготовка на 

урока в съвременна информационна образователна среда 

Тема 6. Методи за обучение в началното училище 

Съдържание: “Традиционни” и “интерактивни” методи за обучение – 

запознаване с конкретни подходи на работа в начален етап на обучение.. 

Тема 7. Оценяване на резултатите от обучението в началното училище 

Съдържание: Формиращо оценяване; “За” и “против” оценяването с бележка; 

Съвременни подходи и техники за оценяване. 

Тема 8. Учителят на малкия ученик 

Съдържание: Характер и особености на учителската професия; параметри на 

педагогическото взаимодействие „начален учител – ученици в начален етап на обучение“ 

ориентирани към личността на детето; роли на началния учител в контекста на личностно 

ориентирания образователен подход. 

Тема 9. Етнокуртурна среда и образозователни измерения на 

мултикултурализма в начален етап на обучение 
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Съдържание: Същност и особености на мултикултурната среда за учене; 

Методологически основи, психологически предпоставки и образователни измерения на 

мултикултурализма 

 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1. Типични затруднения в ученето – дидактически параметри  

Съдържание: Същност и предпоставки; Причини и видове затруднинения; 

Индивидуален план за работа с деца със затруднения в ученето 

Тема 2.  Училищна и учебна документация 

Съдържание: Училищна документация, учубна документация; Портфолио на 

класа 

Тема 3.  Методи за обучение и педагогически подходи в началното 

училище 

Съдържание: активни методи на обучение; тематично учене; мисловни карти. 

Тема 4.  Тестология за учители 

Съдържание: Същност и класификация на тестовете; Правила за създаване на 

тестове; Практически дейности 

Тема 3.  Урокът в началното училище 

Съдържание: Планиране и подготовка; Компоненти на урока; Създаване 

натехнологични варианти на уроци за начален етап на обучение 

Тема 3.  Портфолио на учителя и на малкия ученик 

Съдържание: Същност и предназначение; Видове и ползи; Създаване на 

технологични варианти на портфолио за ученици и портфолио за учители; Електронно 

портфолио. 

 

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. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира 

участието им в хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна 

лекция. Тя дава възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – 

сегмент на лекция в съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или 

самостоятелно върху определена част от съдържанието, участват в дебати, представят 

журналистически материали по поставени от преподавателя задачи.  

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, PowerPoint презентации, връзки към интернет сайтове, електронни 

списания, е-книги, електронна библиотека на БСУ, видео материали и др. ресурси.и др., и 

чрез разнообразни дейности за студентите - уроци, тестове, форуми за обсъждане. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 
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Учебният план предполага курсът по Основи на началната училищна педагогика 

да бъде представен в лекции и семинарни упражнения. 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.  

По време на семинарните упражнения ще се работи по различни технологични 

варианти, които студентите ще разработват въз основа на модели и инструкции. 

Критерии за оценяване* 

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

са: 

 посетили 80% от присъствените часове по дисциплината; 

 разработили материали, възложени за изпълнение по време на семестъра; 

 разработили и защитили курсов проект; 

 успешно издържали изпитен тест.  

2. Семестриален изпит 

Провежда се в две части: 

- Тест по конспекта на дисциплината 

- Защита на курсов проект с помощта на Power Point Presentation, Prezi 

презентация 

3. Метод на формиране на семестриалната оценка  

Крайната оценка по дисциплината се формира въз основа на всички изпълнени 

задания по дисциплината в указаните за това срокове, като 50% е тежестта на оценката е 

от защитата на курсовия проект. 

 

*Забележка:  

Цялостна информация свързана с описание на курса, очаквания към 

обучаемите, съдържание на курса, начин за получаване на студентските кредити по 

дисциплината, изпитен въпросник, литература за подготовка за изпита, оценяване по 

дисциплината са представени в електронния вариант на курса в MOODLE.  
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