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Анотация 

Дисциплината “Хоспетиране в началното училище” планирана и се реализира в 

магистърската програма по Предучилищна и начална училищна педагогика (за завършили 

други професионални направления) и е ориентирана към специфичните особености на 

образователно-възпитателния процес в в началния етап на обучение на основната 

образователна степен.  

Съвместно със студентите се провеждат целенасочени наблюдения, свързани с 

проблемите на образователно-възпитателния процес в  началното училище. Проследяват се: 

процеса на адаптация на детето в училище и  механизмите за усвояване на новите социални 

роли – ролята на ученик и ролята на съученик в НУ.  

Анализират се многостранните влияния на основните фактори: семейство, начално 

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, свързани с усвояването на новата дейност – 

ученето.  

Поставят се нови акценти, отнасящи се до организацията на педагогическите 

взаимодействия в ученическия клас и в процеса на обучение и възпитание в началното 

училище, средата за учене, включването на семейството. 

 

Основни цели и изходни учебни резултати: 

Основната цел на дисциплината е декомпозирана в подцели: 

Първата, формиране у студентите на реална представа за същността и специфичните 

особености и нужди на детето в детската градина и на малкия ученик; възможностите на 

възпитанието и обучението за подготовка на детето за училище и адаптирането към 

училищната институция; спецификата на педагогическите взаимодействия в НУ, ориентирани 

към неговата пълноценна познавателна, емоционална и социална реализация.  

Втората, овладяване на практико-приложни умения за планиране, организиране и 

управление на педагогическите взаимодействия в началното училище, съобразно 

потребностите, интересите и възможностите на малките ученици. 

Изходните учебни резултати са свързани: 

 с формиране на практико-приложни умения и компетентности за пренос на 

теоретични знания в практически форми.  



 с умения за водене на бележки по време на наблюдение и разграничаване на 

принципи, методи, форми на организация на педагогическите взаимодействия, видове урочни 

форми. 

 

Предпоставки 

Дисциплината е част от педагогическата наука и има формиращ, надграждащ и 

едновременно с това конкретизиращ характер по отношение на отделните учебни дисциплини 

изучавани в началното училище. Студентите имат теоретична подготовка по учебните 

дисциплини “Теория на възпитанието”, “Дидактика”, “Възрастова психология”,  “Основи на 

началната училищна педагогика”, “Методика на обучение по български език и литература” и 

“Методика на обучение по математика”.   

 

Статут и структура 

 

Специалност Статут Кредити 
Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

Предучилищна и 

начална 

училищна 

педагогика 

задължителна 2 

л у пр л у пр 

  20   10 

 

 

Начин на разпределение на наблюденията по учебни дисциплини  

1. Дидактика, Теория на възпитанието  3 учебни часа 

2. Начална училищна педагогика   3 учебни часа 

3. Методика на обучението по български език и литература  5 учебни часа 

4. Методика на обучението по математика     5 учебни часа 

5. Методика на обучението по ...   2 учебни часа 

 

Методи за оценяване 

Писмена разработка, свързана с проведените наблюдения в НУ. Съдържа 5 форми на 

урочни планове, които се анализират по предварително дадена методика – предава се преди 

самият изпит. 

Формата за наблюденията е предварително разработена и раздадена на студентите. 
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