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Обща аудиторна заетост 60 

Извън-аудиторна 

заетост 

Реферат 10 

Доклад/ Презентация 10 

Научно съобщение 5 

Курсов учебен проект 25 
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Анотация на учебната дисциплина 
Курсът по «Педагогическа психология-ІІ част» запознава студентите с класическите научни 

постановки и съвременните постижения на психологическата наука в областта на: 

 психичното развитие, съзнанието, самосъзнанието в ученическа възраст; 

 развитието на личността на ученика и неговото отношение към процеса на обучение; 

 ролята на учителя в процеса на възпитание, въздействие, съдействие при формиране на 

подходящи умения и навици; 

 съвременни методи за преподаване и оценяване на знанията, както и преодоляване на 

изпитната тревожност на учениците; 

 грижа и работа с ученици със специални образователни нужди; 

 пътища и начини за изграждане и поддържане на ефективна и продуктивна учебна среда 

не само за учениците, но и за учителите; 

 психологически аспекти в личността и работата на учителя. 

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 във връзка с изучаваните теми; 

 Стабилна ориентация и адекватни знания относно особеностите в психичното, учебното 

функциониране и социално справяне през училищните години; 

 

Учебно съдържание 
№ Тема Хорариум 
1. Същност и специфични особености на психичната система на ученика. 

Принципи на формиране и развитие на психичната система. 

2 часа 

2. Особености на съзнанието и самосъзнанието в училищна възраст. 

Самосъзнанието – основен механизъм на психичната саморегулация. 

2 часа 

3. Психологически измерения и структурни компоненти на отношението 

към ученето в образователната среда. 

2 часа 

4. Формиране и развитие на способностите на учениците в процеса на 

обучение. 

2 часа 

5. Психологически основи на управлението на учебната дейност – 

основни детерминанти и развиващи функции. 

2 часа 

6. Психична работоспособност и уморяемост на учениците в процеса на 

учене и взаимодействия в училище. 

2 часа 

7. Особености в личността на ученика и учителя и пътища за 

интензификация на обучението и междуличностните взаимовръзки в 

училищната среда. 

2 часа 

8. Психологически аспекти на изпитването и оценяването в училище. 

Изпитна тревожност сред учениците и стратегии за преодоляването й. 

Предимства и недостатъци на стандартизираните тестове и изпитните 

оценки. 

2 часа 

9. Ефективни научни методи за психическо въздействие и възпитание 

през училищните години. 

2 часа 
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10. Психологически основи на професионалното развитие и консултиране 

в училище. 

2 часа 

11. Пътища и начини за формиране на подходящи учебни умения и 

навици в училищна възраст. Успешно социализиране и постигане на 

високо благополучие. 

2 часа 

12. Разпознаване, работа и отношение към учениците със специални 

образователни нужди, с хиперактивност и дислексия. 

2 часа 

13. Методи за изграждане и поддържане на ефективна учебна среда. 

Успешно и пълноценно управление на учебното време. 

2 часа 

14. Психология на личността и труда на учителя. Стрес, тревожност и 

бърнаут, съпътстващи учителската професия – разпознаване, 

превенция и борба с тях. 

2 часа 

15. Класически и модерни методи за успешно приспособяване на 

преподаването на учителите спрямо потребностите и интересите на 

учениците в съвременната класна стая. 

2 часа 

 

Конспект за изпит 
№ Въпрос 
1. Същност и специфични особености на психичната система на ученика. Принципи на 

формиране и развитие на психичната система. 

2. Особености на съзнанието и самосъзнанието в училищна възраст. Самосъзнанието – 

основен механизъм на психичната саморегулация. 

3. Психологически измерения и структурни компоненти на отношението към ученето в 

образователната среда. 

4. Формиране и развитие на способностите на учениците в процеса на обучение. 

5. Психологически основи на управлението на учебната дейност – основни 

детерминанти и развиващи функции. 

6. Психична работоспособност и уморяемост на учениците в процеса на учене и 

взаимодействия в училище. 

7. Особености в личността на ученика и учителя и пътища за интензификация на 

обучението и междуличностните взаимовръзки в училищната среда. 

8. Психологически аспекти на изпитването и оценяването в училище. Изпитна 

тревожност сред учениците. Стандартизирани тестове и оценки. 

9. Ефективни научни методи за психическо въздействие и възпитание през училищните 

години. 

10. Психологически основи на професионалното развитие и консултиране в училище. 

11. Пътища и начини за формиране на подходящи умения и навици в училищна възраст. 

12. Разпознаване, работа и отношение към учениците със специални образователни 

нужди. 

13. Методи за изграждане и поддържане на ефективна учебна среда. Успешно и 

пълноценно управление на учебното време. 

14. Психология на личността и труда на учителя и педагогическата оценка. 

15. Класически и модерни методи за приспособяване на преподаването спрямо 

потребностите на учениците в класната стая и насърчаване на критическото мислене. 
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