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Курсът по «Педагогическа психология-І част» запознава студентите с класическите
научни постановки, съвременните постижения и основните предизвикателства пред
педагогическата психология като теория и практика.
Студентите научават повече за възрастовите особености и психологическите измерения
на учебната дейност, общуването и междуличностните взаимодействия в училищната
среда. Освен това те натрупват системни знания и формират професионални умения за
самостоятелно изследване на особеностите в психичното, когнитивно-интелектуално,
емоционално, мотивационно и поведенческо функциониране на учениците и учителите в
образователния контекст.
Студентите придобиват компетенции за задълбочено и систематично изучаване на
психологическите закономерности във формирането на личността на ученика в процеса
на израстване, обучение, общуване, игра, самоподготовка и саморегулация.
Студентите се запознават с особеностите на личността и професията на учителите и
научават за техните начини за ефективно справяне със социално-образователните
предизвикателства в личен и професионален план.
Студентите формират професионални умения за високоефективна психологическа
работа и взаимодействия в училище с ученици, учители и родители.

Предварителни изисквания
Студентите трябва да имат базисни познания от:
 история на психологията;
 възрастова психология;
 психология на личността;
 експериментална психология;
 статистико-математически методи в психологията.

Очаквани резултати








Стабилни и устойчиви знания относно водещите теоретични постановки в областта на
педагогическата и училищната психология;
Стабилна ориентация и адекватни знания относно особеностите в психичното,
когнитивно-интелектуалното, мотивационното, емоционалното и поведенческото
функциониране през училищните години;
Подходящи знания относно протичането на учебните, мотивационните и
междуличностните процеси в учебната среда;
Умения за планиране и провеждане на социалнопсихологически обучения в училище с
ученици, учители и родители;
Умения за диагностициране, консултиране и корекции при вътрешно личностни,
междуличностни затруднения, както и при проблеми с мотивацията, ученето и
поведението;
Умения за съставяне, подреждане и редактиране на портфолио със съответните
документи, отнасящи се до естеството и съдържанието на психологическата работа в
училище.
Умения за превод, рефериране и докладване за съвременни научни новости от областта
на педагогическата и училищната психология.
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Учебно съдържание
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

Тема
Историческо възникване на научните идеи относно възпитанието и
обучението на децата.
Начало на училищната психология: възникване и разпространение на
приложните изследвания в сферата на образованието.
Основни научноизследователски задачи на педагогическата
психология и модерни методи за психологически изследвания в
образователната среда.
Специфични особености и съвременни предизвикателства в
професионалната дейност на психолозите в училище.
Психолозите в помощ на учениците, учителите и родителите –
методология и дизайн на социалнопсихологическите обучения
(тренинги) с различна тематична насоченост в училище.
Когнитивни свойства на учениците в обучението. Психологически
особености в интелектуалното развитие в ученическа възраст.
Феноменът „надарени” ученици и особености на психологическата
работа с тях.
Основни аспекти в психо-социалното функциониране в термините на
Ерик Ериксън. Приложно-практически проекции на идеите на Ерик
Ериксън в образователната среда.
Особености в емоционалното развитие и емоционалната
интелигентност в ученическа възраст.
Социално-психични механизми и феномени на влияние на групата
(класа) върху отделната личност (ученик).
Специфични характеристики и прояви на „трудните” ученици в
училище. Причини за проблемните им прояви. Методи за
психологическа превантивна и корекционна работа с „трудните
ученици”.
Ефективно управление на класната стая. Стратегии за ефективна
профилактика и за успешно справяне с проблемното поведение в
училище.
Психологически особености на ефективното общуване и начини за
оптимизирането му в образователния контекст.
Социално неблагоприятни явления в училище (конфликти, агресия,
тормоз, подигравки) и ефективни начини за успешното им
преодоляване.
Водещи теоретични постановки за саморегулираното учене.
Психологически характеристики на саморегулиращите се ученици.
Същност на мотивацията за учене и програми за повишаването й в
училище. Когнитивно-личностни медиатори на мотивационните
процеси.

Хорариум
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2 часа
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Конспект за изпит
№

Въпрос

1.

Историческо възникване на научните идеи относно възпитанието и обучението на
децата.
Начало на училищната психология: възникване и разпространение на приложните
изследвания в сферата на образованието.
Основни научноизследователски задачи на педагогическата психология и модерни
методи за психологически изследвания в образователната среда.
Специфични особености и съвременни предизвикателства в професионалната дейност
на психолозите в училище.
Психолозите в помощ на учениците, учителите и родителите – методология и дизайн
на социалнопсихологическите обучения (тренинги) с различна тематична насоченост
в училище.
Психологически особености в интелектуално-когнитивното развитие в ученическа
възраст. Феноменът „надарени” ученици и особености на психологическата работа с
тях.
Основни аспекти в психо-социалното функциониране в термините на Ерик Ериксън.
Приложно-практически проекции на идеите на Е. Ериксън в образователната среда.
Особености в емоционалното развитие в ученическа възраст.
Социално-психични механизми и феномени на влияние на групата (класа) върху
отделната личност (ученик).
Специфични характеристики и прояви на „трудните” ученици в училище. Причини за
проблемните им прояви. Методи за психологическа превантивна и корекционна
работа с „трудните ученици”.
Ефективно управление на класната стая. Стратегии за ефективна профилактика и за
успешно справяне с проблемното поведение в училище.
Психологически особености на ефективното общуване и начини за оптимизирането
му в образователния контекст.
Социално неблагоприятни явления в училище (конфликти, агресия, тормоз,
подигравки) и ефективни начини за успешното им преодоляване.
Водещи теоретични постановки за саморегулираното учене. Психологически
характеристики на саморегулиращите се ученици.
Същност на мотивацията за учене и програми за повишаването й в училище.
Когнитивно-личностни медиатори на мотивационните процеси.
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