
Факултет: Юридически 
Катедра: Психология 
Професионално направление: Психология 
Специалност: Психология 
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 
1. Наименование на курса: Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) 
2. Код на курса: PED 1006 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора-четвърта 
6. Семестър: трети-осми 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Николай Стоянов Колишев  
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): 
– дефинирани, съгласно представените информационни материали 
11. Предварителни изисквания (предусловни или съусловни дисциплини): пред-условните 
дисциплини са философия, социология, обща психология и възрастова психология, 
усвояването на които създава минимална основа за по-бързо навлизане в спецификата на 
учебния материал по педагогика. 
12. Съдържание на курса (анотация) Курсът представя и обосновава в научно-приложен план 
Педагогиката в две от нейните основни направления – Теория на възпитанието и Дидактика 
(Теория на обучението). Първият раздел “Теория на възпитанието” включва две части: 1/ 
научен статут на теорията на възпитанието; 2/ теоретико-приложни аспекти на теорията на 
възпитанието. Вторият раздел “Дидактика” включва две части: 1/ научен статут на 
дидактиката; 2/ теоретико-приложни аспекти на дидактиката.  
13. Библиография  
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и референти в училищното обучение и образование. Пловдив, Университетско издателство 
„Паисий Хилендарски”, 2005. 
Щ у р к о в а, Н. Е. Прикладная педагогика воспитания. СПб, Питер, 2005. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекция, различни видове дискусии 
(свободна, вътрешногрупова, междугрупова, дихотомна, трихотомна, ролева), евристична 
беседа, брейнсторминг и др. 
15. Методи и критерии на оценяване: неформално устно изпитване чрез различни видове 
дискусии, евристична беседа и брейнсторминг; текущи тестове по раздели; заключителен 
тест върху цялото учебно съдържание. Текущите контрол и оценка се осъществяват чрез 
формираща стратегия, при която преподавателят обосновава поставената оценка. 
Формиращата стратегия включва анализ на достойнствата и слабостите на учебното 



постижение, поставяне на адекватна на анализа оценка и формулиране на препоръки за 
усъвършенстване на учебното поведение.  
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 


