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АНОТАЦИЯ 

Обучението в дисциплината Педагогическа диагностика е практически ориентирано и е насочено 

към овладяване на инструменти за диагностика, които осигуряват първична, експресна и надеждна 

ориентация в индивидуалните и специфични личностни, и интелектуални особености на човека, на 

различни етапи от неговото развитие. 

Обучаемите се запознават с различни диагностични инструменти за изследване както на 

психическото развитие на ученици в различни етапи на обучение, така и за изследване на 

успеваемост, мотивация, затруднения в ученето, установяване на взаимоотношения и групова 

динамика и др.   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Курсът по Педагогическа диагностика насочва вниманието на студентите към формиране на 

умения за прилагане на различни диагностични процедури, обработка и тълкуване на събрания 

емпиричен материал. 

Основни цели 

1. Да се запознаят студентите със същността и организацията на провеждане на диагностична 

процедура /как се организира и как протича педагогическото изследване/. 

2. Да се усвоят от студентите начините за обработване на първични данни от изследване с 

педагогически и психологически методики,  интерпретацията на получените резултати /каква 

информация се получава за изследваното лице и индикатор за какво е тя/ и  диагностичните 

възможности на психологическите методики. 

3. Да получат студентите начални знания за приложение на определени диагностични  

инструменти в конкретна изследователска ситуация. 

4. Да се формират у студентите компетенции за работа с диагностични инструменти. 

 

Като изходни учебни резултати се очакват: 

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

на педагогическата диагностика и областите на нейното приложение.  

2. Да могат да анализират научно изследователски данни и резултати. 
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3. Да могат да прилагат адекватни диагностични инструменти в конкретни ситуации. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква базови познания от областта на общата педагогика, психология и 

изследователските методи. 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

ЛЕКЦИИ 

1. Възникване и развитие на педагогическата диагностика – исторически преглед. 

2. Педагогическата диагностика като наука. Предмет на педагогическата диагностика. Задачи 

и принципи на педагогическата диагностика. Области на приложение. 

3. Диагностични методи. Класификация на педагогическите диагностични методи.  

4. Организация и условия за провеждане на диагностична процедура. Етапи на 

диагностичното изследване. Първична обработка на резултатите. 

5. Професионална диагностика. Професионална пригодност. Професионално ориентиране и 

професионален подбор. Кариерно развитие. 

6. Тестовете като изследователски инструменти (методи) в педагогическата диагностика.  

Класификация на тестове. Валидност, надеждност, стандартизация. Правила за създаване 

на тестове. 

7. Конструиране на тестове за проверка и оценка на знания. 

 

 

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 дискусии, представят материали по поставени от преподавателя задачи.  

Курсът е разработен и 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. 
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В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на теоретични 

материали, връзки към интернет сайтове, електронни списания, и чрез разнообразни 

дейности за студентите - задания, тестове, форуми за обсъждане. 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 

Учебният план предполага курсът по Педагогическа диагностика да бъде лекционен. 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; 

 разработили и защитили курсов проект. 

2. Семестриален изпит 

- 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. 
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