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Програмното съдържание на учебната дисциплина „Предучилищна педагогика” включва 
тематика, която обхваща основни теоретични постановки и проблеми на предучилищната 
педагогика като наука. Целта е да се представи спецификата на съдържанието и 
организацията на педагогическия процес в предучилищните възпитателни заведения. 
Проблематиката е разработена и представена съобразно историческата приемственост и 
съвременните подходи в реализирането на предучилищния образователен процес. Като 
интегрира постановки на дидактиката и теорията на възпитанието, на детската и 
педагогическата психология, съдържанието на лекционния курс интерпретира проблематиката 
от позициите на личностната идентичност и самоценност на детето и перспективите в неговото 
развитие. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Оценката се  формира от резултатите на писмена интерпретация върху два въпроса от 
конспект, който включва изучаваното през семестъра учебно съдържание.Текущият контрол се 
реализира чрез качествена оценка на участието в дискусиите и при изпълнение на 
самостоятелни задачи в рамките на семинарните упражнения. Критериите за оценка варират 
съобразно възможностите на студента за логическо и системно представяне на факти и идеи 
въз основа на познаване и владеене на терминологията на учебната дисциплина; умение за 
обосноваване и интерпретация на педагогическата действителност ; уменията за открояване 
на същественото и за пренос на знания. 
Оценка „отличен“: Студентът владее терминологията и фактологията на учебната дисциплина; 
с разбиране обосновава явления от педагогическата действителност и реализира пренос на 
знания в този процес; демонстрира дълбочина и осмисленост на педагогическите явления и 
процеси и способност логически, системно, в пълнота и без фактологически грешки да ги 
представи в писмен текст. Умее да изразява и аргументира лично мнение, въз основа на 
достатъчно задълбочено познаване на различни гледни точки, представени в 
специализираната литература.  
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Оценка „много добър“: Студентът владее терминологията на учебната дисциплина и с 
разбиране, въз основа на относително добро познаване на съществени части от теорията,  
обосновава явления от педагогическата действителност. В отделни случаи реализира пренос 
на знания. Допуска фактологични грешки. Изложението не се отличава с пълнота.  
Оценка „добър“: Студентът владее терминологията на учебната дисциплина. Възпроизвежда 
основни части от съдържанието, но не е в състояние да открои и представи с разбиране връзки 
и зависимости между педагогически явления и процеси. Липсват интерпретация и 
обосноваване; студентът не демонстрира осмисленост на учебното съдържание. Изложението 
е непълно, допуснати са фактологични грешки, не е демонстрирано умение за открояване на 
същественото, за логическо и системно изложение на знанията..  
Оценка „среден“: Студентът демонстрира фрагментарност на знанията, а също  
терминологични и фактологични неточности. Липсва разбиране. Налице е възпроизвеждане на 
части от учебното съдържание. 
Оценка „слаб“: Студентът не владее терминологията и фактологията. Не е в състояние да 
изложи писмено логически и системно основни положения по темата. Има съществени 
празноти, грешки  и неточности при дефинирането на основните понятия, както и в опита да се 
представят теоретични положения.  

 


