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Дисциплината ПЕДАГОГИКА е базисна за придобиване на учителска правоспособност. Предложеният курс е 
предназначен за магистри, които не са изучавали педагогика в рамките на обучението си в специалности от 
бакалавърска степен.От позицията на различни подходи в познанието и при конструирането на педагогическата 
реалност, се представя логически структурирана проблематика от философията на образованието, теорията на 
възпитанието и дидактиката.Целите на курса са постигането на информираност и познания от студентите за 
същността и особеностите на педагогическата действителност, за педагогическите явления и процеси, които я 
изграждат; формиране на ясна визия за ролята на образованието в обществото и перспективите за развитието му. 
Очакванията са свързани с постигането на добро равнище на педагогическа компетентност като условие за 
успешна професионална дейност. 

 
ОЦЕНЯВАНЕ 

Формирането на оценката на учебните постижения на студентите се извършва на основата на писмен 
изпит, който обхваща интерпретация върху два въпроса от учебното съдържание, включено в конспекта. 
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 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.  
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.  
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