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АНОТАЦИЯ 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Курсът  запознава  студентите  бакалаври и магистри  с основните  теоретични 

постановки на предучилищната педагогика като  самостоятелна част от общата 

педагогика. Учебната дисциплина разкрива  утвърдени  световни  теории, школи и 

концепции, които  очертават различни програмни системи  в  световната и българската 

наука.  

Учебната дисциплина включа основните аспекти на тази наука  като акцентира на 

възпитанието , развитието и обучение  на детето  в ПУВ. Съвременните тенденции  се 

интерпретират от гледна точка на  хуманистичната и позитивната педагогика.  

Студентите се запознават със значими  проблеми  на теорията  и практиката  на 

педагогическото взаимодействие. С основните подходи и принципи,  очертаващи 

своеобразието на предучилищната педагогика. Осмислят се различни техники за 

организация на педагогическия процес, съобразен с възрастовите особености на децата. 

В процеса на обучението  се  овладяват знания за възрастовото своеобразие  на играта 

като водеща дейност в ПУВ. Усвоява се  специфичен инструментариум  за организация, 

ръководене и стимулиране на разнообразна игрова дейност - творческа и с правила. 

Курсът лекции предлага  достатъчно богат обем от обобщени знания  и практически 

умения за реализиране на достъпен  и  интересен  дневен режим на децата от 3 до 7 

годишна възраст , наситен с разнообразни,  развиващи  дейности. 

Учебната дисциплина разглежда  основните направления в цялостното развитие на 

децата от ПУВ - умствено, социално, естетическо, екологично , интеркултурно, физическо 

възпитание. Студентът -педагог се подготвя да  ръководи педагогическия  процес като 

единство на възпитание, обучение и развитие,  създавайки обективни условия за взаимна 

връзка и обусловеност между всички страни на възпитанието. 

В процеса на преподаването  се отделя внимание на теорията на обучение на децата от 3 

до 7- годишна възраст. Усвояват се   и се дискутират основните дидактични  форми, 

методи, средства и похвати за ефективно обучение. Иновативните педагогически 

технологии се разглеждат в контекста на субект-субектното взаимодействие между 

учителя и детето и подготовката на децата за училище. Получава се информация за 

прилагането на интерактивни методи и форми на работав детската градина. 

Паралелно с теорията  на предучилищната педагогика  се  дискутират  актуални  

практически проблеми, свързани с развитието  потенциала на всяко дете,  мястото на 
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играта и нейните функции, стимулирането  на емоционално-волевата   и мотивационната 

сфера на съвременното дете и др. Очертава се спецификата на взаимодействието между 

учителя и децата, както и новите роли на учителя като ментор, медиатор и модератор. 

Студентите се запознават с  въздействието на  различните фактори  върху  детското 

развитие, с обществените цели на възпитанието на детето от ПУВ, с начините  на 

изграждане и поддържане  имиджа на детската градина  и на детския учител. 

Конкретните цели, към които е насочено обучението по дисциплината  
Предучилищна педагогика  са: 
1.Усвояване   теориите  на възпитание и обучение на децата до постъпването им в 

училище. 

2.Овладяване на  професионални умения за реализиране на  стимулиращо и 

обогатяващо взаимодействието  с децата от ПУВ.  

3.Формиране на професионална компетентност за  ръководене на разнообразни дейности 

на детето - игрова, познавателна, художествено-творческа, учебна, физическа и др.  

4.Умения за практическа реализация на усвоените педагогически технологии за 

възпитание и обучение на децата от 3-7-годишна възраст. 

5. Познаване  спецификата  в развитието на децата от ПУВ  и възрастовата 

диференциация на техните  възможности.  

6. Овладяване на позитивен стил на общуване , зачитащо детското достойнство. 

7. Познаване  основните принципи на обучението и възпитание в ПУВ. 

8. Прилагане на педагогически стратегии за развиване   потенциала на всяко дете -

индивидуално, в малки групи, в смесени по възрасти или етнос групи. 

9. Осмисляне значимостта на  всички социални фактори  за пълноценното развитие на 

детето и стимулиране на ефективното им взаимодействие.                                 

10. Формиране  на  потребност  у бъдещите учители  да обогатяват  педагогическия си 

репертоар и реализират  творчески  съвременните идеи  на  хуманната и позитивната  

педагогика. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от учебния план на специалността Предучилищна и начална 

училищна педагогика за студенти бакалаври и магистри. Студентите притежават базови 

знания  по дисциплините Теория на възпитанието, История на педагогиката и българското 

образование, Дидактика, Гражданско образование. Проявяват устойчив интерес към  

проблемите на предучилищната възраст, позитивно отношение към детето и  желание да 

научат повече  за специфичното взаимодействие между децата и детския учител. 

  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение  / Задочно обучение 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНАТА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

 

Тема 1. Предучилищната педагогика като наука.Съвременна образователна 

парадигма. 

Брой часове: 3  / 1  

Съдържание: Характеристика на педагогическия процес. Възникване и развитие на 

предучилищната педагогика. Връзка с другите педагогически науки. 

Предмет, обект, цел и задачи. Педагогически подходи   

Съвременни аспекти на предучилищната педагогика.  

 

Тема 2. Теории на предучилищната педагогика 

Брой часове : 3 / 1 

Съдържание: Основи на предучилищната педагогика -Я.А.Коменски,  Х.Песталоци и на 

Ж.Ж.Русо. Новите идеи  на 19 в. в теориите на Ф.Фрьобел и М.Монтесори. 

Педагогическите възгледи на К.Ушински, Н.Техеева, А.Леушена, Л.Елконин. 

 Експериментално-приложните научни теории на Ж.Пиаже, А.Валон и  Дж.Брунер за 

качественото своеобразие на детето от предучилищна възраст. 

Предучилищната педагогика в България - С.Аврамова, Елка Петрова,Димитър Димитрови 

и др. 

 

Тема 3. Възпитание и развитие на детето  от предучилищна възраст 

Брой часове:  4  / 2 

Съдържание: Същност и съдържание на възпитанието в ПУВ. Индивидуални, възрастови 

и полови особености на децата от ПУВ. Вътрешна диференциация на предучилищна 

възраст. Принципи на възпитание. Основни задачи , форми и методи на възпитание. 

Личностно ориентираният модел в педагогическия процес. Етапи на възпитанието. 

Видове възпитание  - умствено, нравствено, физическо, естетическо, емоционално-

волево, интеркултурно.  

 

Тема 4. Организация и управление на детското заведение  

Брой часове: 3 / 1 

Съдържание:  Значение и специфика на дневния  режима на децата. Основни дейности  

на децата от ПУВ. Предметна и материална среда. Задължителна документация - 

дневник, седмичен и месечен план, тематично разпределение, план за индивидуална 

подкрепа, план за работа с родителите и семейството.  

Създаване на имидж на детския учител  и на детската градина  като институция.  

 

Тема 5. Игровата дейност - водеща дейност в предучилищна възраст /ПУВ/ 

Брой часове: 7 / 4 

Съдържание: Теории за играта. Същност  и значение. Съвременни аспекти на детската 

игра. Педагогика   и технология на играта. Концепция за играта - основни направления. 

Възпитателни цели на  игровата дейност.  Класификация  и  структура  на детските игри. 

Място на играта в дневния режим на детето.  
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Педагогически  технологии на различните видове игри - творчески / сюжетно-ролеви, игри-

драматизация и конструктивно- строителни игри/  и  игри с правила /дидактични, 

автодидактични, подвижни/. 

Своеобразие на игровата дейност. Методи, похвати и форми за ръководене на играта. 

 
 
Тема 6. Умствено възпитание в ПУВ.  

Брой часове: 3 /1 

Съдържание: Характеристика на умственото възпитание в ПУВ.  Етапи в процеса на 

умствено възпитание на децата от 3-7 години.  Специфични     особености.  Форми  и 

методи за умствено развитие. Същност и специфика на  сензорното възпитание. 

Възпитание на познавателните процеси в предучилищна възраст. Педагогически условия 

за развитие на  любознателност  и познавателен  интерес. Основни дейности, при които 

се проявяват и развиват умствените способности.  Интелектуална  готовност за училище. 

Интерактивни методи- мисловна карта, асоциативен облак, ролева игра и др. 

 

Тема 7. Социално-  нравствено възпитание в ПУВ. 

Брой часове: 3 /1 

Съдържание: 

Теоретични основи  на социално - нравственото възпитание. Фактори на социално-

нравствено развитие. Цел, задачи и съдържание . Специфика в ПУВ - социални знания и  

умения, потребности и мотиви, чувства и личностни качества. Етични правила и норми. 

Общочовешки  ценности.. Емпатия и просоциално поведение. Методи и средства на 

нравствено възпитание . Социално-нравствена готовност за училище. 

Гражданско и интеркултурно възпитание - в контекстна на социално - нравственото 

възпитание  в детската градина. 

 

Тема 8.Естетическо възпитание.  

Брой часове: 2 / 1 

Съдържание: Теоретични основи на естетическото възпитание в предучилищна възраст. 

Своеобразие на естетическото възпитание в ПУВ. Основни понятия. Закономерности на 

естетическото развитие на детето. Принципи на естетическо възпитание. Видове 

творческа дейност на детето в ПУВ.  Форми , методи и средства . Педагогически 

технологии за естетическо и художествено възпитание.  

 

Тема 9.  Екологично възпитание в ПУВ. 

Брой часове: 2 / 1 

Съдържание:  Цел и задачи   на екологичното възпитание. Положително отношение на 

детето към природата-  познавателен, нравствен, естетически  и практически аспект. 

Основни форми и методи на екологичното възпитание в ПУВ. Условия за формиране на 

екологично  компетентности на детето в детската градина. Специфични  дейности на 3-7-

годишното  дете. 

 

Тема 10. Интерактивни форми и методи на работа в детската градина.  

Брой часове: 3 / 2 
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Съдържание: Интерактивна педагогическа ситуация.Специфика. Видове интерактивни 

методи в образователната дейност в детската градина.Словесни методи.Игрови 

методи.Проективни методи.Изследователски методи. 

Същност и специфика на педагогическата анимация.Етапи и условия за провеждане в 

детската градина. Нова роля на детския учител. 

 

Тема 11. Същност и съдържание на обучението  в предучилищна възраст. 

Брой часове: 4 / 2 

Съдържание: Своеобразие на учебния процес в  предучилищна възраст. Основа 

структура и характеристики на процеса на обучение. Форми ,методи, средства.Технологии 

на обучението. Основни принципи - нагледност, достъпност, повторност и  

спираловидност, индивидуализация  и диференциация  и др. Основни форми - 

фронтални, групови, индивидуални. Основни методи-нагледни, словесни, 

практически,игрови. Процес на подготовка на децата за училищно обучение. Формиране 

на предпоставки за учебна дейност 

 

Тема 12. Педагогически ситуации.  

Брой часове: 4 / 2 

Съдържание: Видове и характеристика на педагогическите ситуации- преднамерени, 

непреднамерени, игрово-познавателни и практически. Проблемни ситуации.  

Педагогически технологии. Структура на ситуациите. Педагогически изисквания. 

Педагогически ситуации за нови знания , за затвърдяване и разширяване, за обобщаване 

и систематизиране. Място и роля на диагностиката  като начин за получаване на обратна 

връзка за ефективността на обучението. 

 

Тема 13.  Адаптацията  на децата от ПУВ като теория и практика. 

Брой часове: 4 / 1 

Съдържание: Същност и значение на адаптацията  на децата от ПУВ. Видове и етапи на 

приспособяване към новите условия на средата. Педагогическа дейност за успешна 

адаптация към детската градина.  

Специфика на училищната адаптация. Дейности за осъществяване на приемственост. 

Емоционално благополучие. Изисквания и отговорности на детския учител за осигуряване 

на приемственост:   семейство - детска градина - училище 
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СЕМИНАРНИ  УПРАЖНЕНИЯ 

Тема 1.Специфика на различните видове игри в ПУВ.  

Брой часа: 4 / 3 

Съдържание: 

Видове игри. Разработване на идеи за различни  детски игри. Специфична възрастова 

диференциация. Подбор, систематизиране и съставяне на игри /дидактични, 

комуникативни, ролеви, театрализирани , инсценировка и др./. Студентски практикум. 

 

 

Тема 2 Проектно - ориентираният  метод  в детските градини. 

Брой часа: 4 / 3 

Съдържание:   

Първи модул:Създаване и реализиране на  проекти в детската градина. Видове проекти. 

Целеви групи. Специфика на дейностите за  разработване  и реализиране на тематични 

проекти.  Студентите работят в малки групи и презентират  идеи  за собствени проекти. 

Студентска дискусия. 

Втори модул: Създаване сценарий за педагогическа анимация.Работа по 

групи.Презентиране. 

 

Тема 3 .Значение на играчката за развитието на детето.  

Брой часа:  4 / 2  

Съдържание: Видове играчки. Организация на предметно-игровата средата. Среда за 

учение. Среда за самостоятелна  дейност на детето . Създаване модели  на  предметна 

среда и игрово пространство.  

Гъвкаво приложение на различни видове игри и дидактични материли. 

Студентите работят по групи или самостоятелно, участват в дебати, представят / 

презентират  материали по поставената задача по темата. 

 

Тема 4 Организация и управление на  предучилищно детско заведение.  

Брой часа: 3 / 2 

Съдържание: Стратегия за дейността на  детската градина. Имидж на детската градина. 

Работа с родителите и с  другите образователни фактори. 

Тренинг и дискусия по темата. Групова  и индивидуална работа за изработване на модел 

за взаимодействие със семейството и обществеността.  

Създаване на анкети за проучване на общественото мнение за детската градина.   

 

 

 

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 



 7 

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

върху определена част от съдържанието, участват в дебати или представят материали по 

поставени от преподавателя задачи.  

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 

Учебният план предполага курсът по Предучилищна педагогика  да бъде лекционен. За 

постигане на интеракция в хода на преподаването  се включват различни методи за 

активизиране и мотивиране на студентите - групова работа, разрешаване на казуси, 

дискусионни и ситуациони методи. 

За онагледяване и систематизиране  възприемането на информацията се използват  

мултимедийна презентация  и учебни видео филми. 

 

Критерии за оценяване* 

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

 разработили материали, възложени за изпълнение по време на семестъра; 

 разработили и защитили курсов проект. 

2. Семестриален изпит 

Провежда се в две части: 

- Тест по конспекта на дисциплината. 

- Защита на курсов проект с помощта на Power Point Presentation или по Microsoft Teams. 

 

3.Крайна оценка 

Работата на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. При формирането 

на тази оценка се има предвид  резултатите от разработената курсова задача /проект и 

участието в семинарните упражнения. 

Семестриалният изпит е изпитен тест.  

При формирането на крайната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има 

предвид и текущата оценка от семинарните упражнения. 

 

*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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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  
  
  
 ED110 
 ПРЕДУЧИЛИЩНА   ПЕДАГОГИКА 
 Лектор:  д-р Ели Драголова 

 

 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

1. Същност, предмет и обект на предучилищната педагогика. Съвременни аспекти.  

2. Теории на предучилищната педагогика. Педагогическите системи на Я.А.Коменски и 

  М.Монтесори .Теории на предучилищната педагогика в България - 

С.Аврамова, Е.Петрова,   

          Д.Димитров.  

3. Същност и съдържание на възпитанието в ПУВ. Цел и задачи на 

възпитанието.Основни  форми, методи и  похвати. 

4. Значение и специфика на дневния режим.Мястото на играта в дневния режим.    

 Педагогически и здравни-хигиенни изисквания. 

5. Социализация на децата от предучилщна възраст. Фактори и условия. 

6. Теории на играта . Същност и значение на водещата дейност в ПУВ.Класификация 

и   структура на играта. 

7. Видове игри. Педагогически технологии на творческите -сюжетно-ролева, 

конструктивно-      

           строителна и игра-драматизация. 

8.        Игри с правила.Специфика. Видове. 

9.        Интерактивни игри- театрализирани, ролеви, комуникативни,релаксиращи.  

10.      Видове играчки.Значение за развитието на детето.Възрастови и хигиенни 

изисквания  на     

           подбор и използване. 

11.     Същност и значение на умственото възпитание. Етапи в процеса на умствено 

възпитание.         

          Основни понятия на умственото възпитание в детската градина. 

12.     Форми и средства за умствено възпитание в ПУВ.Специфика и съдържание на 

сензорното  

      възпитание.Възрастова диференциация. 

13.     Социално-нравствено възпитание в ПУВ. Цел , задачи  и съдържание . Методи и 

средства. 

14.     Специфика на естетическо възпитание в ПУВ.Основни понятия.Принципи. 

15.     Форми,методи и средства за естетическо възпитание.Педагогически технологии за     

          естетическо  възпитание. 

16.     Задачи и съдържание на екологично възпитание.Условия за формиране на 

екологични   

          компетентности на детето в детската градина. 
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17.      Специфика  и съдържание на интеркултурното образование в детската градина.  

18.      Своеобразие на обучението в ПУВ. Основни принципи. Структура и характеристика 

на    

           процеса на обучение в детската градина. 

19.      Същност, видове и структура на   педагогическите ситуации.Педагогическа 

технология на  

          обучаващите  ситуации.Същност и съдържание на технологична карта на 

ситуация. 

20.       Адаптация и приемственост между ясла -детска градина-училище. Педагогически 

дейности       

          за успешна адаптация. 

21.       Подготовка на децата за училище.Видове готовност. Диагностика на готовността. 

 

    

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Ангелов,Б. Предучилищно образование - ретроспекции, състояние, тенденции....Изд.СУ 

"Кл.Охридски"  

2.Батоева,Д., Е.Драголова, Педагогическа и психологическа диагностика, Аскони-Издат, 

С.2007. 

3.Бижков,Т.,Ф.Стоянова. Тест за диагностика на децата за училище,УИ "Св.Кл.Охридски", 

София , 2004. 

4.Божилова,В. Интерактивната педагогическа ситуация в детската 

градина.Изд.Раабе.2019. 

5. Велева,А. Педагогика на играта. Русе, 2013. 

6. Велева,А. Проблеми на педагогиката на играта, 2014. 

7.Велева ,А. Игри и интеркултурно образование. Русе,2013. 

8. Витанова, Н. Вълшебства на чувствата чрез игрите.Анубис.1994. 

9.Вихерт,Кр. Радостта от преподаването. Кибеа ,2021. 

10. Галчева, К. За екологичното възпитание на детето, Полиграфпродукт, 

Пазарджик,1993. 

11. Георгиева,Е., М.Терзиева,Т.Игнатова, Е.Дичева.Дидактичната игра в детската градина.    

    Димант, 2000. 

12. Георгиева, Е. Играта:Проблеми на създаване, развитие и функции. Димант, 2016. 

13. Георгиева, Ел. Актуални проблеми на предучилищната подготовка. Бургас,  2003 . 

14. Гинът, Х., А.Гинът и др. Детето и ние. Изд.Изток-запад, 2007. 

15. Гибенрейтер, Ю. Как да общуваме с детето, Колибри,1999. 

16. Гюрова,В.А.Асенова и др. АЗБУКАРИ.2021. 

17. Даскалова, Ст. Всичко започва от детството. Сиела, 2011. 

18.Делчева.Т, Ст.Денчийска, М.Спасова и др.,  Технология  на педагогическото 

взаимодействие в ситуации, Аксес-консулт.2006. 

19.Димитров, Д.  Нова забавачница, Изд. Изкуства, 2009. 

20. Димитров. Д. Предучилищна педагогика, І част, Благоевград, 1994. 

21. Драголова,Е, Е.Георгиева.Сензорното възпитание  по метода на М.Монтесори, 

Димант, 2008. 

22. Драголова, Е.Екологични игри и упражнения за деца от предучилищна възраст.Димант 

2005. 

23. Драголова, Е. Педагогически опит за екологично възпитание на децата от 

предучилищна възраст. Димант.2000. 

24. Играта и играчката в живота на детето.Под ред. на Г.Пирьов, С.1999. 
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25.Здравкова, Цв. Адаптацията в детската градина.Сиела.2019. 

26. Иновации и интерактивните технологии в образованието. Сборник.С.2012. 

27. Кузовлев,В. Ев.Герасимова...Ел.Янакиева.Педагогика.ЮЗУ.2010. 

28. Миленски,И.Същност и характеристика особеностите на игрите. ВСУ"Ч.Храбър",2015.  

29. Петрова,Е. Предучилищна педагогика, УИ"Св.св.Кирил и Методий",В.Търново,1995. 

30. Разенберг, М.Общуване без агресия, Изд.Кръгозор,2000. 

31. Рангелова, Ем., Методика на възпитателната дейност, Изд. ЕКС-ПРЕС, 2009  

32.Тимошенко Ел. Чудото Монтесори.,Изд.Асеневци.2021. 

33.Факирска,Й. Предучилищна педагогика. Съвременни проекции и проблеми, Русе,2012 

34.Христов,Р.Функции на дейността по избор в педагогическия процес. УИ"Св.Св.Кирил и 

Методий", В.Търново,2001. 

28. Янакиева, Е. Предучилищна педагогика.ЮЗУ.Благоевград.,2008. 

 

 


