
 

 
 

АНОТАЦИЯ 

 

Учебната дисциплина   Педагогически технологии за овладяване на Конструирането 

и технологиите в детската градина е    част    от общата   и    технологична подготовка    на    

студентите    от    специалност    "Предучилищна           и начална училищна педагогика ". 

Съдържанието на учебната дисциплина Педагогически технологии за овладяване на 

Конструирането и технологиите в детската градина е структурирано в две   основни   нива:    

организационно-дидактическо   и съдържателно - интегративно. 

Първото ниво обхваща теоретични постановки, базисни за технологичното обучение.    

Съдържанието    включва     различни     организационни     подходи     ориентирани към   

формирането   на    технологична    грамотност    и    компетентност    и    по    специално за 

теоретичните основи на арт технологиите, конструирането и техниката. 

Второто ниво включва   технологичните   знания   за   свойствата   на   материалите за 

конструиране.  

Формирането, развитието  и прилагането на определени знания, умения и отношения 

позволява реално участие и  практикуване    на   дейности, свързани с конструирането и 

технологиите    в     предучилищна възраст    и     работата     с     различни     материали 

съобразени с възрастовите особености на участниците  във възпитателно-

образователния    процес.    Това     включва     усъвършенстване     на     знанията за    

приложенията    на    материалите,    за    същността     на     понятията,     тяхната 

класификация, технологични операции и процеси. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е да повиши познанията на студентите за работа в един 

актуален и съвременен аспект на технологичната култура на обучаемите. Като 

задълбочава усвоените знания по Конструиране и технологии  курса надгражда 

технологичния комплекс от знания, умения, опит и отношение на студентите за 

приложение на вариантни педагогически модели за формиране на собствена и на 

обучаваните технологична култура в областта на Конструирането и технологиите в 

детската градина 
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Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да знаят и да могат да 

прилагат различни подходи в областта на Конструирането и технологиите в детската градина,  

да прилагат педагогически модели за формиране на технологична култура в децата, да 

боравят с различни материали и инструменти, да приобщават децата към технологичната 

култура на обществото, да проучват и изследват технологични проблеми. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от учебния план на образователната програма по Предучилищна и 

начална училищна педагогика, ОКС „Бакалавър“ и има основополагащ и интегриран 

характер. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

А. Лекции 

 

Тема 1. Научен статут и философия на образователно направление Конструиране 

и технологии в методическата система. 

Брой часове: 1 

Съдържание:   Лекцията дава информация за научния статут и философията на 

образователно направление Конструиране и технологии в методическата система. 

 

Тема 2. Същност и структура на образователно направление Конструиране и технологии. 

Брой часове: 1 

Съдържание: Лекцията дава информация за същността и структурата на образователно 

направление Конструиране и технологии, като част от 7 ОН, които ЗПУО регламентира. 

 

Тема 3. Организационна форма за провеждане на педагогическото взаимодействие. 

Организация и провеждане .  

Брой часове: 6 

Съдържание: Лекцията дава информация за организационната форма за провеждане на 

педагогическото взаимодействие, нейната структура, етапи, организация и провеждане. 

 

Тема 4. Технология за прилагане на Индивидуализация при провеждането

 на педагогическото взаимодействие 

Брой часове: 2 

Съдържание: Лекцията дава информация за технологията за прилагане

 на Индивидуализация при провеждането на педагогическото 
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взаимодействие 

 

Тема 5. Технология за мениджмънт на учебната среда при провеждането на 

педагогическото взаимодействие. Педагогическа практика „Утринна приказка“ 

Брой часове: 2 

Съдържание: Лекцията дава информация за технологията за организация и управление 

на учебната среда при провеждането на педагогическото взаимодействие. 

 

Тема 6. Технология за включване на Семейството при провеждането на педагогическото 

взаимодействие 

Брой часове: 2 

Съдържание: Лекцията дава информация за технологията за включване на 

Семейството при провеждането на педагогическото взаимодействие 

 

Тема 7. Технология за планиране и оценяване на дейностите при провеждането на 

педагогическото взаимодействие 

Брой часове: 2 

Съдържание: Лекцията дава информация за технологията за планиране и оценяване на 

дейностите при провеждането на педагогическото взаимодействие 

Тема 8. Технология за прилагане на социалното приобщаване при провеждането на 

педагогическото взаимодействие 

Брой часове: 2 

Съдържание: Лекцията дава информация за технологията за прилагане на социалното 

приобщаване при провеждането на педагогическото взаимодействие 

 

Тема 9. Технологични материали за конструиране. Видове, свойства, технологични 

операции и инструменти. 

Брой часове: 2 

Съдържание: Лекцията дава информация за използване на различни технологични 

материали за конструиране и техните свойства, както и прилагането на технологични 

операции и използването на инструменти за работа. 

 

 

Б. Семинарни упражнения 

 

Тема 1. Обработка и свързване на материалите 

Брой часове: 2 

Съдържание: Упражнението представя различни подходи и начини за обработка и 

свързване на материалите 

 

Тема 2. Организационна форма за педагогическо взаимодействие при работа с 

конструктори 

Брой часове: 2 

Съдържание: Упражнението представя различни подходи и начини при работа 

с конструктори 
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Тема 3. Организационна форма за педагогическо взаимодействие при работа с хартия 

 

Брой часове: 4 

Съдържание: Упражнението представя различни подходи и начини при работа с хартия 

 

 

Тема 4. Организационна форма за педагогическо взаимодействие при работа с 

природни материали 

Брой часове: 4 

Съдържание: Упражнението представя различни подходи и начини при работа 

с природни материали 

 

Тема 5. Организационна форма за педагогическо взаимодействие при работа с текстил 

Брой часове: 4 

Съдържание: Упражнението представя различни подходи и начини при работа с текстил 

 

Тема 6. Организационна форма за педагогическо взаимодействие при работа 

с комбинирани материали 

Брой часове: 4 

Съдържание: Упражнението представя различни подходи и начини при работа 

с комбинирани материали 

 

 

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 развие конструктивното мислене 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 диференцира на 

подтеми – темата на лекция в съчетание конкретна подтема, по който студентите работят 

по групи или самостоятелно върху определена част от съдържанието, участват в дебати, 

представят материали по поставени от преподавателя задачи. 

Курсът е разработен 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. 

В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, PowerPoint презентации, връзки към интернет сайтове, 

електронни списания, е- книги, видео материали и др. ресурси.и др., и чрез разнообразни 

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

 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 

Учебният план предполага курсът по ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНСТРУИРАНЕТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА да бъде лекционен и практически. Оценяването на студентите с оглед 

прозрачността на процедурата стартира със започването на самия курс и трае до 
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неговото приключване. От особено значение за оценяването на студентите е тяхното 

активно участие по време на лекциите и особено по време на упражненията. Под 

„активно участие” в този случай трябва да се разбира този подход, който стимулира 

включване на студентите чрез проектно-базирани упражнения, които се явяват като част 

от субектно- личностния процес на обучение. Работата в малки и големи групи, 

изработването и представянето на Идейни варианти на ситуации по определени теми са 

гаранция за отлично представяне по време на полагането на тест – като последна форма 

за тяхното оценяване при формиране на текуща и крайна оценка. Теста включва 

отворени и затворени въпроси по теми, които са дискутирани и обсъждане по време на 

семестриалния период на обучение. Той се решава за определено време, след което се 

провеждан дискусия за точността на отговорите. 

 

*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. Учебната програма за ЗО е 

редуциране на 50%. 
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