
 

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: 
Декан: 

 

  
  
  
 ED305  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ 

ТЕХНИКИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

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

 Лектор:  д-р Георги Терзиев 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Настоящата програма определя основните параметри в съдържателния масив, 

предвиден като задължителен базисен минимум при овладяването на теоретичните 

знания и практически умения в областта на художественото образование, включени в 

квалификационната характеристика на детските учители с бакалавърска степен. 

В нейната сърцевина е вградена идеята за приложимостта и достатъчната 

степен на полезност, които следва да превърнат относително краткия период на обучение 

по дисциплината в надеждна основа за придобиване на необходимите академични 

компетентности. В тази връзка е откроен възгледът за първостепенната значимост на 

детската изобразителна дейност в разглеждания възрастов интервал  и, респективно, на 

художественото образование в предучилищната степен. При изграждането на надеждния 

мотивационен фундамент за пълноценна изява на детския учител в ролята на 

художествен педагог специално ударение се поставя върху минимализирането на 

негативните последици от често срещаното неоснователно преекспониране на 

занижената самооценката на творческия потенциал. Програмата стимулира 

преодоляването на подобни психологически бариери чрез разкриването на пределния 

възможен брой точки на съприкосновение със завладяващия пример на творците, 

обозначили върховите постижения в националната и световна култура. При 

структурирането на учебното съдържание персонализацията на художествените 

възприятия е продължена и чрез стремежа теоретичните аспекти при проникването в 

същината на детската изобразителна дейност да бъдат олицетворени от яркото 

присъствие на водещите изследователи в тази област, издигнали международния престиж 

на българската школа в художественото образование. 

Разглеждана в подобен контекст, програмата извежда на преден план идеята за 

художественото образование като съществена градивна единица  в общия процес на 

самопознание и, същевременно с това, на приобщаване към универсални ценности с 

общочовешка значимост. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Програмата цели пълноценното приобщаване към ценностите на националната 

и световната художествена култура и качественото усвояване на необходимия набор от 

знания и практически умения, необходими на детския учител при работата му за 
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осъществяване на Държавните образователни стандарти в първия етап от системата на 

художественото образование. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебното съдържание е съобразено с основополагащия характер на 

академичната дисциплина и логичното развитие на разглежданата проблематика в 

пространството на началното образование.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

А. Лекционен курс 

Тема 1. Същност и обществено значение на художественото образование. Социо – 

културни, аксиологически и художествено – естетически проекции. Изобразителните 

дейности в цялостната система на предучилищното образование 

Тема 2. Законова рамка на художественото образование в Република България. 

Тема 3. Видово многообразие във визуално – плостическите изкуства. 

Художествени родове. Морфологичен разбор, водещи майстори и художествени образци 

в националното и световното изкуство. 

Тема 4. Своеобразие на творческото осъществяване в приложно – декоративните 

изкуства. Обшествена роля на дизайна. За световното признание на българската школа в 

приложната графика. 

Тема 5. Педагогическо битие на неконвенционалните форми във визуално – 

пластическите изкуства 

Тема 6. Детска изобразителна дейност – същност, специфика, периодизация, 

водещи изследователи. Творческите дейности като фактор за пълноценна социализация 

Тема 7. Психологическа структура на детската изобразителна дейност. Особености 

на перцептивния акт при 3 – 7 год. деца 

Тема 8. Основни съдържателни и формално – пластически особености на детското 

изобразително творчество – критерии за оценка. Изобразителни стереотипи – 

психологически предпоставки за появата им и педагогически средства за тяхното 

преодоляване 

Тема 9. Ситуацията като основна форма за осъществяване на художественото 

образование в предучилищната степен – видово многообразие, основни технологични 

алгоритми на планиране и провеждане. 



 3 

Тема 10. Структура на учебното съдържание – обща характеристика, основни 

раздели и форми на учебна дейност. 

Тема 11. Определящи съдържателни ударения в отделните групи. Базисен обем от 

знания и изобразителни умения, предвиден от Държавните образователни стандарти при 

завършването на всеки етап.  

Тема 12. Обзор на методическите разработки, въведени в педагогическата 

практика. 

 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1. Детският учител в ролята на художествен педагог. Мотивационна основа и 

пространства за творческа реализация и пълноценна педагогическа изява 

Тема 2.  Видове изящни изкуства. Специфика на изразните средства, основни 

техники, жанрово многообразие, знакови представители и образци 

Тема 3.  Практически подходи за планиране и провеждане на ситуация в раздел 

„Живопис” с конкретно съдържателно ударение и фиксирано задание на съответна 

живописна медиа. 

Тема 4. Планиране на ситуация с изпълнение на обемно – пластична задача при 

свободен избор на жанрова определеност и технически средства. 

Тема 5. Анализът на постигнатите резултати и критериите за оценяване на 

детското творчеств – зона на особена откговорност и педагогически такт за детския 

учител. 

Тема 6. Ефективната учебно възпитателна работа в сферата на художественото 

образование като фактор за издигане на надеждни ценностни ориентири.  

Тема 7. Изобразителните дейности – основополагащ елемент от цялостната 

образователна страгегия в предучилищната степен. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Обучението по дисциплината е организирано в лекции и семинарни упражнения. 

В семинарните упражнения се организират различни ателиета, които показват 

практически възможности за организиране на ситуации в детската градина. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи за преподаване 

В обучението по Изобразително изкуство се използват разнообразни методи и 

похвати за осъществяване на учебно- познавателна и изобразително- творческа дейност. 

Постигането на оптимални резултати зависи от умението на учителя да избере и съчетае 

методите в подходящо съотношение в конкретната ситуация или урок. При избора си 

учителят е длъжен да се съобразява с редица фактори:  

* цели и задачи на ситуацията;  

* форма на работа, възраст и равнище на изобразителната подготовка на 

децата; 

* поставените изисквания към децата (задължителни и избираеми); 

* силните и слаби страни на предпочетените методи; 

* наличната материална база и учебно- технически средства; 

* условията на работа и собствената си подготовка и възможности. 
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Методи за оценяване 

Академичната дисциплина предвижда изпитно оценяване, като окончателната 

оценка се формира при отчитане на резултатите от текущото оценяване на студентите и 

цялостните впечатления от творческата им активност и съпричастност в курса на 

обучение. 
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1. Същност и обществено значение на художественото образование.  

2. Социо – културни, аксиологически и художествено – естетически проекции. 

3.  Изобразителните дейности в цялостната система на предучилищното образование 

4. Детският учител в ролята на художествен педагог. Мотивационна основа и 

пространства за творческа реализация и пълноценна педагогическа изява. 

5. Законова рамка на художественото образование в Република България. 

6. Видово многообразие във визуално – плостическите изкуства. Художествени 

родове. Морфологичен разбор, водещи майстори и художествени образци в 

националното и световното изкуство. 

7. Видове изящни изкуства. Специфика на изразните средства, основни техники, 

жанрово многообразие, знакови представители и образци.. 

8. Своеобразие на творческото осъществяване в приложно – декоративните изкуства. 

Обществена роля на дизайна. За световното признание на българската школа в 

приложната графика. 

9. Педагогическо битие на неконвенционалните форми във визуално – пластическите 

изкуства. 

10. Детска изобразителна дейност – същност, специфика, периодизация, водещи 

изследователи. Творческите дейности като фактор за пълноценна социализация . 

11. Психологическа структура на детската изобразителна дейност. Особености на 

перцептивния акт при 3 – 7 год. деца. 

12. Основни съдържателни и формално – пластически особености на детското 

изобразително творчество – критерии за оценка. Изобразителни стереотипи – 

психологически предпоставки за появата им и педагогически средства за тяхното 

преодоляване. 

13.  Ситуацията като основна форма за осъществяване на художественото 

образование в предучилищната степен – видово многообразие, основни 

технологични алгоритми на планиране и провеждане. 

14. Структура на учебното съдържание – обща характеристика, основни раздели и 

форми на учебна дейност. 

15. Определящи съдържателни ударения в отделните групи. Базисен обем от знания и 

изобразителни умения, предвиден от Държавните образователни стандарти при 

завършването на всеки етап. Обзор на методическите разработки, въведени в 

педагогическата практика. 
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16. Практически подходи за планиране и провеждане на ситуация в раздел „Живопис” 

с конкретно съдържателно ударение и фиксирано задание на съответна живописна 

медиа. 

17. Анализът на постигнатите резултати и критериите за оценяване на детското 

творчеств – зона на особена откговорност и педагогически такт за детския учител. 

18. Ефективната учебно възпитателна работа в сферата на художественото 

образование като фактор за издигане на надеждни ценностни ориентири.  

19. Изобразителните дейности – основополагащ елемент от цялостната 

образователна страгегия в предучилищната степен. 
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