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АНОТАЦИЯ 

Базова дисциплина в специалност „Педагогика“. Разглежда, проследява и 

анализира различните педагогически явления и обекти, търси приемственост 

между традиционното познание и съвременните педагогически теории и 

възпитателни практики. Курсът акцентира на различните гледни точки в 

развитието на педагогическата наука, спира се на процесите и коригиращите 

аспекти на възпитанието, разглежда новаторските модели в образованието и 

обучението. Важен момент в обучението на студентите по педагогика е не само 

познаване на периодизацията в „История на педагогиката и българското 

образование“, но и възможността да анализират общочовешките и национални 

социокултурни процеси, да осъзнават възпитателните функции на 

историческото знание и утвърждават националните ценности и култура. Като 

представители на съвременните ценности, бъдещите педагози са и носители на 

познанието от класическото виждане за възпитанието и образованието - тяхна 

мисия е да акуализират това познание и го претворят в адекватен модел за 

въздействие и подготовка за житейски умения и социален опит. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е:  

Разкриване на процеса, на педагогическите явления, личности и обекти в 

историческото развитие и търсене на актуалност и иновативност в 

педагогическите теории и образователни практики.  

За изходни учебни резултати се очаква, студентите да:  

„Формират познания за основните педагогически идеи, учения, теории, станали 

основа за създаването на съвременната педагогическа наука; Познават 

развитието на образователните институции през основните културно исторически 

периоди в Европа; Разпознават теориите на изявени представители на 

педагогическата мисъл и практика и тълкуват техните авторови тези; Боравят с 

понятийния апарат по съдържанието на курса. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът е базов и изисква добри умения за концентрация, анализ на текст и 

умение да се 

              интерпретират научна информация и теоретичен текст. 
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ФОРМА на ОБУЧЕНИЕ 

 редовно обучение  

 задочно обучение 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП Задължителна 4 Пр. л с общо л с общо л с общо 

    30 10 40 20  20 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

А. Лекционен курс 

 

Тема 1. 

Въведение в «История на педагогиката и българското образование». Основни 

теми, понятия, акценти. Мисия на образованието. 

Съдържание: Възникване на цялостната педагогическа теория, цели на образованието и 

възпитанието, статут на историята на педагогиката и българското образование, основни 

теми и понятия, концепции и съвременни възгледи за възпитанието и образованието, 

методи на обучение и възпитание. 

Тема 2. 

Предкласически период. Възпитание на човека в цивилизациите от Древния 

изток – първи идеи за възпитание, обучение и образование. Първите училища. 

Хронология на опита от Античността, Средновековието, Европа и България.  

Съдържание: Човекът и познанието, религия, философия, знанието и неговата роля, 

детето и неговата природа, природосъобразност на възпитанието, обучението и 

социализацията.  

Тема 3. 

Българското образование през Възраждането и до начаалото на XX век.  

Съдържание: Килийни, елино-български, взаимни, класни, средни и специални училища, 

девическо образование, педагогическите възгледи на предосвобожденските просветни 

дейци (П. Берон, В. Априлов, Н. Бозвели, Н.Рилски, С. Филаретов и др.) и на 

предосвобожденските революционни дейци (Г.С. Раковски, Л.С. Каравелов и Х. Ботев, Ст. 

Стамболов, П.Р. Славейков. Възгледите на Драган Цанков за общественото 

предучилищно възпитание. Първите български учители. 

Тема 4. 

Българското образование след Освобождението. Ролята на Марин Дринов като 

пръв просветен законодател. 

Съдържание: Просветно законодателство, педагогически схващания, просветна политика, 

модернизация, национализъм, гражданско учение, К. Величков, Г. Живков, Ив. Вазов. 

Тема 5. 

Класически период. Реформаторска педагогика. Реформиране на педагогическите 

теории и учебно-възпитателни практики – края на IX и средата на XX век.  
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Реформиране на образованието в Западна Европа, САЩ и в България в края на ХІХ 

и първата половина на ХХ в. Реформаторски педагогически направления. 

Съдържание: Актуализиране и модернизиране на педагогическата наука, реформаторски 

дух на теориите, промени в образованието и възпитанието, педагогическите възгледи на 

Ив. Шишманов, Мих. Герасков, П. Нойков, Хр. Максимов, Д. Кацаров. 

Тема 6. 

Педагогическите възгледи на Мария Монтесори, на Джон Дюи и Жан-Овид 

Декроли. 

Съдържание: Саморазвитието, неограничена свобода или “възпиращата функция на 

образованието“, свобода-принуда, саморазвитие-самообразование-интерес, „дарбата на 

учителя“. 

Тема 7. 

Социално-педагогически експеримент на А.С. Макаренко. Възгледи за 

педагогиката на Януш Корчак. Интернативните възпитателни системи на Я. 

Корчак, А. Макаренко. 

Съдържание: Система на детското самоуправление, отрядът и трудово-възпитателното 

училище, трудовата дейност в училище. Алтернативни педагогически идеи и практики. 

Тема 8. 

Педагогическата система на Ян Амос Коменски. Идеите за педагогиката от Жан-

Жак Русо до Л. Н. Толстой. 

Съдържание: „Училище без дисциплина е като воденица без вода“, „Необходимо ли е 

физическото наказание?“, „методът на бездействието“, „режимът на деня“, мотивацията 

на детето за училище. 

Тема 9. 

Педагогически възгледи (марксизъм и педагогика) през втората половина на XX 

век. Представители и особености. 

Съдържание: Е.Н. Медински, М.Ф. Шабаева, Н. Чакъров, Т. Самодумов, Ж. Атанасов, др. 

Тема 10. 

Работа с научни материали – рефериране на статии, студии, материали с 

историко педагогическо и образователно съдържание. Проучване на 

литература, разработка на проект, дидактически средства. 

Съдържание: Проучване на материали, разработка на научно есе и проект, изготвяне на 

съобщение и учебно научен доклад, цитиране на използвана литература. 

 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1. 

Педагогическата мисъл в Античността, Средновековието. Идейни възгледи на 

Ренесанс и Хуманизъм. 

Съдържание: Софисти, евристика, евристична беседа, „държавата-законите“, „Обучението 

на оратора“, хумънизмът в образованието – нова цел и ново съдържание. Виторино да 

Фелтре, Франсоа  Рабле, Мишел дьо Монтен, Дезидерий Еразъм и Джон Колет. 

Тема 2. 

Българското образование и педагогическата мисъл IX-XIV век. Българското 

училище през Възраждането и Новото време. 

Съдържание: Новобългарско просветно движение, организация и упраление на 

българското образование, просветно законодателство в периода 1878-1944 г. 
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Тема 3. 

Педагогическите системи на Коменски, Русо, Песталоци, Хербарт, Толстой. 

Съдържание: Сравнителен анализ на основните постулати в педагогическите системи. 

Тема 4. 

Реформаторска педагогика. Представители и педагогически идеи. 

Реформаторски идеи в България. 

Съдържание: Педагогическите възгледи на Полина Кергомар, Мария Монтесори, Джон 

Дюи и Жан-Овид Декроли, Антон Семьонович Макаренко и Януш Корчак, Димитър 

Кацаров, Ангел Узунов. 

Тема 5. 

Практикум: Идейното развитие на българските мислители на образованието, 

оригиналност на идеите. Съвременни възгледи за образованието. 

Съдържание: Сравнения, съпоставяне, педагогически анализ. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебните дейности са насочени към визуално представяне и практическа 

разработка на текстове и документи, свързани с поставени теми.  

Методите на обучение включват: лекция, дискусия, разработка на мисловна 

карта, есе, реферат, проект и работа в групи – интерактивно обучение. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване: 

Методите на преподаване са класически  и интерактивни. 

Методи за оценяване: 

Оценяването на студентите протича в два етапа. Първият включва оценяване на 

писмена разработка, решаване на казус или упражнение по време на 

семинарните занятия. Вторият – разработка на научно есе и явяване на писмен 

изпит.  

След успешно преминаване през първия етап се допуска разработка на проект 

като извънаудиторна работа. При успешна защита на проекта, с достатъчно 

събран доказателствен материал, студентът се освобождава от втория етап на 

изпита 
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10.  Коменски, Я.А. Велика дидактика. С., 2007 
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16. Радев, П., В. Атанасова и др. Обща и българска история на образованието и  

история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и  

образованието. Пловдив, 2003. 
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Управление и образование. Академично списание на Бургаския университет “Проф.  

д-р Асен Златаров”, кн. 4, Т. 7, 2011, с. 17. 

18. Филипова, Н. История на българското образование. Благоевград, 2006. 
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ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 

1. Възпитанието и обучението в примитивните общества и в древните  

философии – сравнителен анализ. 

2. Образователните системи през Средновековието, Ренесанса.  

Хуманистични алтернативи за възпитание и обучение.  

3. Реформаторската педагогика – възгледи и представители.  

4. Педагогическата теория на Ян Амос Коменски. 

5. Педагогическата теория на Джон Лок. Теория за играта в «Мисли за  

възпитанието». 

6. Педагогическите възгледи на Жан-Жак Русо. Русо за свободното и  

естествено възпитание.  

7. Педагогическата теория на Й.Х. Песталоци. Социално педагогически 

експеримент. 

8. Педагогически възгледи на реформаторската педагогика.  

9. Развитиена образованието във Първата и Втората българска  

държава. Килийните училища на българите /до края на XIX век/,  

просветните идеи за образование на П. Хилендарски, С. Врачански. 

10.Философия и педагогическатеория на П. Берон. Рибен буквар. 

11.Система на новобългарското образование.  

12.Педагогически възгледи на предосвобожденските революционери. 

13.Педагогически теории в България от края на XIX началото на XX век.  

14.Реформаторски идеи за възпитание и обучение в България през  

първата половина на XX век и в периода на отечественофронтовската 

демокрация (1944-1948). 

15.Съвременни педагогически теории и възгледи.  
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образование. Велико Търново, 1993. 

2. Костова, С. и ек. Педагогика. С., 2018. 

3. Колев, Й. и В. Атанасова. Подготовка на детето за училище. Историко-

педагогически студии. Шумен, 1996. 

4. Колев, Й. История на предучилищното възпитание в България. С., 1999. 

5. Коменски, Я.А. Избрани педагогически произведения. С., 1992. 

6. Квинтилиан, М.Ф. Обучението на оратора. С., 1999. 
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7. Люлюшев, М., Й.Колев и др. История на педагогиката. В.Търново, 1996. 

8. Радев, П. Педагогика. Пловдив, Хермес., 2003. 

9. Русо, Ж.-Ж. Избрани педагогически произведения. С., 1976. 

10. Русо, Ж.-Ж. Избрани съчинения, т. 2. Емил или за възпитанието. С., 1997. 

11. Песталоци,Й.Х. Избрани педагогически произведения. С., 1969. 

12. Песталоци,Й.Х.Моите възпитателни опити. С., 2007. 

13. Пиронкова, М. Естетико-художественото възпитание във възгледите на 

педагогическите мислители. – Предучилищно възпитание, 2011, 3. 

14. Хербарт, Й.Ф. Избрани педагогически произведения. С., 1990. 

 

 

 

 


