
Факултет Архитектурен
Катедра "Изкуства"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство”
Специалност "Хореография"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

1. Код на курса: MUS 1044
2. Наименование на курса: “Педагогика (теория на възпитанието и дидактика) – I и II част“
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета, четвърта
6. Семестър: шести, седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. на ВСУ д-р Росица Михайлова Йорданова
9.Цели на курса: Целта на курса е да въведе студентите в процеса на опознаването,
разбирането и обяснението на сложните въпроси на развитието, социализацията и
реализацията на човешката личност. Основни задачи на курса са: 1) да даде обобщена
информация за общата педагогика, в чийто контекст се развива теорията на възпитанието; 2)
да даде системни знания за същността и спецификата на възпитанието като социален
феномен; 3) да изведе ценностите и целите на възпитанието като приоритетни теоретически
и практически проблеми като ги анализира в контекста на световните, европейски и
отечествени научни изследвания; 4) да даде основни знания по дидактика.
10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: Психология, Етика, собствен педагогически опит (в училище
или в ръководство на детска и младежка художествена група).
12. Съдържание на курса (анотация): Българската образователна политика в развитието на
българската педагогическа наука. Европеизацията на образованието в началото на 20 век.
Постижения и противоречия през втората половина на 20 в. Европеизацията в началото но
21 в. Теория на възпитанието. Предмет, обект, изследователски задачи. Връзки и
взаимодействие на теорията на възпитанието с другите науки. Култура, социализация,
възпитание Ценности и цели в образованието Възпитателни парадигми. Тенденции и
приоритети. Съвременни измерения на принципите на възпитанието. Фактори, които влияят
на социализацията и възпитанието на личността: семейство, училище, културни
институти Социокултурната роля на учителя/художествения ръководител. Дидактика.
Предмет, съдържание и структура.
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14. Методи на обучение: Лекции, лекции-дискусии, изследователски семинари.
15.Методи на оценяване: писмени и устни изпити - лекционният курс завършва с колоквиум
по избрана от студента тема или анализ на собствен художествено-педагогически опит. За
изпита се подготвя курсов проект и се оценява писмената разработка и устната й защита.
16.Език на преподаване: български


