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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина е насочена към актуалните проблеми на педагогическата 

етика и деонтология, към морално-етичните параметри на ценностната система и 

поведението на учителя. Особено внимание се отделя на хуманната насоченост на 

педагогическия труд, на социалната презентация на педагога и стеоретипизацията на 

взаимоотношения „учител – родител – дете”, „учител – институции”, „учител – медии” и др. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на учебната дисциплина е: студентите да получат базови данни 

относно педагогическата етика, които да послужат като предпоставка за създаването у тях 

на етична ценностна система на професионалисти. 

Допълнителни цели: 

1. Да се формират в система представи за етиката, деонтологията и 

професионалния морал на педагога. 

2. Да се разработят типови правила и предписания за професионално – етични 

взаимоотношения в различни ситуации: „учител – родител – дете”, „учител – институции”, 

„учител – медии” и др.  

 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 Получат базови знания за същността и основните измерения на педагогическата 

етика и деонтология, както и за професионалния морал на педагога; 

 Разработят типови правила и предписания за професионално – етични 

взаимоотношения с основните партньори: „учител – родител – дете”, „учител – 

институции”, „учител – медии” и др. 

 Създадат нагласи за съблюдаване на нравствено – етично поведение в 

професионалната си презентация и във взаимоотношенияте си. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина пряко корелира с други базови дисциплини – етика, теория 

на възпитанието, семейна педагогика, теория на комуникациите и др. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ на курса 

Тема 1 Основни понятия - морал, нравственост, етика, деонтология. Взаимовръзка 

между етиката и педагогиката 

Тема 2 Професионална етика и педагогическа етика. Категории на педагогическата 

етика 

Тема 3 Етичен кодекс на различни образователни институции, работещи с деца. 

Законови разпоредби 

Тема 4 Педагогическият такт и педагогическият авторитет на учителя. Роля и 

влияние на личния пример на педагога в процеса на възпитание 

Тема 5 Междуличностни отношения в релацията «учител – ученик» и тяхното 

влияние върху учебния процес 

Тема 6 Нравствени отношения в релацията «учител – родител - ученик»  

Тема 7 Стратегии на взаимоотношенията в педагогическия екип. Етични норми 

Тема 8 Вербални и невербални средства за педагогическо общуване. Облеклото 

като средство за невербална комуникация 

Тема 9 Конфликти в педагогическата дейност и стил на общуване 

 

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 по дадена тема студентите да работят по групи или самостоятелно 

върху определена част от съдържанието, да участват в дискусии, да представят свои 

разработки 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, електронна библиотека на БСУ, видео материали и др. ресурси.и др., и 

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

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Критерии за оценяване* 

1. Критерии за допускане до изпит.  

До изпит се допускат студенти, които са: 

 разработили материали, възложени за изпълнение по време на семестъра; 

 разработили учебно-познавателна задача, възложена от преподавателя. 

2. Семестриален изпит 
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 провежда се под формата на представяне и защита на учебно-познавателна 

задача по тема, възложена от преподавателя. 

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 30 % е тежестта на оценката е 

от защитата на курсовия проект. 

 

*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.  
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1. Основни понятия - морал, нравственост, етика, деонтология 

2. Взаимовръзка между етиката и педагогиката 

3. Професионална етика и педагогическа етика 

4. Категории на педагогическата етика 

5. Етичен кодекс на различни образователни институции, работещи с деца. 

Законови разпоредби 

6. Педагогическият такт и педагогическият авторитет на учителя  

7. Роля и влияние на личния пример на педагога в процеса на възпитание 

8. Междуличностни отношения в релацията «учител – ученик» и тяхното влияние 

върху учебния процес 

9. Нравствени отношения в релацията «учител – родител - ученик»  

10. Стратегии на взаимоотношенията в педагогическия екип. Етични норми 

11. Вербални и невербални средства за педагогическо общуване  

12. Облеклото като средство за невербална комуникация 

13. Конфликти в педагогическата дейност и стил на общуване 
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