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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина Съвременни аспекти на обучението по на арт технологиите, 

конструирането   и   техниката   в   детската   градина   и   началното   училище   е    част    

от общата   и    технологична    подготовка    на    студентите    от    специалност    

"Предучилищна и начална училищна педагогика ". 

Съдържанието на учебната дисциплина Съвременни аспекти   на   обучението   

по   на арт   технологиите,   конструирането   и   техниката   в   детската    градина    и    

началното училище 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. 

Усвояването  им изгражда фундамента, който

 позволява практикуване    на    специфичната    технология    на    

конструирането    в     предучилищна възраст    и    начална    училищна    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, технологии и предприемачество 

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 арт технологиите, конструирането и 

техниката в детската градина и началното училище. 
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Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да знаят и да могат 

да прилагат различни подходи в областта на арт технологиите, конструирането и 

техниката в детската градина и началното училище като допълнителен аспект от 

обучението по Конструиране, технологии и предприемачество,  да прилагат педагогически 

модели за формиране на технологична култура в децата, да боравят с методите на 

технологиите, да приобщават децата към технологичната култура на обществото, да 

проучват и изследват проблема. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина Съвременни аспекти на обучението по на арт технологиите, 

конструирането и техниката в детската градина и началното училище се усвоява от 

студенти- педагози за надграждане на придобития теоретичен и практически базис в 

обучението по Конструиране, технологии и предприемачество. С оглед прилагане на 

конструктивния подход в обучението на студентите, съдържанието е диференцирано в 

два основни теоретични блока: гносеологичен и практико-приложен. Първият до 

обогатява теоретичните познания на научната област, а вторият – изгражда стратегии за 

приложно технологично обучение, като основа за формиране на технологична култура в 

обучаваните студенти и в обучаваните от тях деца. 

Обучението по дисциплината допринася за стимулиране на активността на 

учителите да реализират професионализъм в областта на арт технологиите, техниката и 

конструирането. 

 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение, Задочно обучение 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

А. Лекционен курс 

Тема 1. Арт технологиите, конструирането и техниката в детската градина и 

началното училище като основа на технологичното обучение в системата за формиране 

на технологична грамотност и компетентност 

Брой часове: 4 

Съдържание: информация за технологично обучение, технологична грамотност и 

култура, ролята на арт технологиите, конструиране и техника в детската градина и 

началното училище 

Тема 2. Организационни форми за провеждане на Конструиране, технологии и 

предприемачество Брой часове: 6 

Съдържание: структура, организация и управление на организационни форми за 

провеждане на Конструиране, технологии и предприемачество 

Тема 3. Технологични материали и дейности при обработката им. – 9 

часа Свойства, технологични операции и инструменти за обработка на 

материалите. Брой часове:2 
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Съдържание: информация и технологични насоки за свойствата, технологични 

операции и инструменти при работа с различни видове материали 

Тема 4. Природни материали. Видове. Събиране, съхранение. Конструиране на 
изделия. 

Технологичен процес и инструменти. Примерни изделия. 

Брой часове:2 

Съдържание: информация и технологични насоки за работа с природни 

материали, тяхното събиране, съхранение и приложение 

Тема 5. Хартия и картон. Производство. Видове. Свойства. Конструиране на 
изделия. 

Технологичен процес и инструменти. Техника на безопасност. Примерни изделия. 

Брой часове:2 

Съдържание: информация и технологични насоки за работа с различни видове 

хартия, тяхното събиране, съхранение и приложение 

Тема 6. Текстилни материали. Видове. Свойства. Конструиране на изделия от 

текстилни материали – от плат, от прежда, от прежда и плат. Примерни изделия. 

Технологичен процес и инструменти за изработване на изделия от текстилни материали. 

Техника на безопасност. Примерни изделия. 

Брой часове:2 

Съдържание: информация и технологични насоки за работа видове текстилни 

материали, тяхното събиране, съхранение и приложение 

Тема 7. Пластмаса. Свойства. Конструиране на изделия (съединения). Примерни 
изделия. 

Технологичен процес и инструменти. Техника на безопасност. Примерни изделия. 

Брой часове:2 

Съдържание: информация и технологични насоки за работа с пластмаса, тяхното 

събиране, съхранение и приложение 

 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебният план включва курсът по Съвременни аспекти на обучението по на арт 

технологиите, конструирането и техниката в детската градина и началното училище да 

бъде представен в лекции. Планираните мултимедийни интерактивни лекции имат за цел   

да формират и развият у студентите умения за конструктивно слушане. 

Провеждането на курса включва използването на дискусионни методи и методи 

генериращи идеи като част от технологията на обучение. 

 
МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценяването на студентите с оглед прозрачността на процедурата стартира със 

започването на самия курс и трае до неговото приключване. От особено значение за 

оценяването на студентите е тяхното активно участие по време на лекциите. 

Изработването на проекти и тяхната защита по определени теми от съдържанието, както 

и презентации на мултимедийни продукти са гаранция за отлично справяне с тест – като 

последна форма за тяхното оценяване при формиране на крайната оценка. 

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

- посетили 70% от присъствените часове по дисциплината; 

- разработили материали, възложени за изпълнение по време на семестъра; 

2. Семестриален изпит 

Провежда се в две части: 

- Мултимедийна презентация на проект по определена тема 

- Тест по конспекта на дисциплината 
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Тема 1. Арт технологиите, конструирането и техниката в детската градина и 

началното училище като основа на технологичното обучение в системата за формиране 

на технологична грамотност и компетентност 

Тема 2. Организационни форми за провеждане на Конструиране, технологии и 

предприемачество Тема 3. Технологични материали и дейности при обработката им. – 9 

часа Свойства, технологични операции и инструменти за обработка на материалите. 

Тема 4. Природни материали. Видове. Събиране, съхранение. Конструиране на 
изделия. 

Технологичен процес и инструменти. Примерни изделия. 

Тема 5. Хартия и картон. Производство. Видове. Свойства. Конструиране на 
изделия. 

Технологичен процес и инструменти. Техника на безопасност. Примерни изделия. 

Тема 6. Текстилни материали. Видове. Свойства. Конструиране на изделия от 

текстилни материали – от плат, от прежда, от прежда и плат. Примерни изделия. 

Технологичен процес и инструменти за изработване на изделия от текстилни материали. 

Техника на безопасност. Примерни изделия. 

Тема 7. Пластмаса. Свойства. Конструиране на изделия (съединения). Примерни 
изделия. Технологичен процес и инструменти. Техника на безопасност. Примерни 
изделия. 

 
 

 


