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Предварителни изисквания

Докторантите да притежават познания по дидактика, педагогическа, социална, когнитивна
и възрастова психология; да умеят да работят с посочените литературни източници и да
извличат информация от Интернет.

Цел и задачи на курса

•

1

Повишаване на знанията относно същността и особеностите на професионално-

Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

педагогическото общуване.
•

Усъвършенстване на редица комуникативни компетентности като: наблюдателност,
емпатичност, асертивност, емоционална устойчивост, толерантност, умения за
презентиране, умения за слушане, умения за задаване на въпроси, умения за работа
в екип, умения за управление на конфликти и др.

•

Придобиване на конкретни умения за ефективно обучение.

•

Прилагане на езиковите и етични норми за професионално-педагогическо
общуване.

Анотация на курса

Професионално-педагогическото общуване е ключов фактор в дейността на
преподавателите. От начина на осъществяване на взаимодействията им с обучаваните
зависи в голяма степен постигането на учебно-възпитателните цели. В предлаганата
програма се разкриват същността, структурата, функциите, разновидностите, стиловете и
практиките за оптимизирането на професионално-педагогическото общуване. В нея се
описват стратегиите, моделите, техниките и тактиките за ефективното му провеждане.
Участниците в обучението ще получат информация по всички тези въпроси и възможности
практически да ги приложат.
Презентационните умения са специфична разновидност на професионалнопедагогическото общуване. Това изисква преподавателите да притежават компетенции и
компетентности да правят успешно презентиране. С оглед на подобряване на качеството
им на работа в това направление е необходимо да се познават факторите, които обуславят
особеността на успешното презентиране, редица правила за представяне пред публика,
както и да умеят да представят необходимата информация по оптимален за
обстоятелствата начин. Инструмент, подпомагащ този процес, са и специфичните
софтуерни продукти разработени в тази насока, един от които е и Microsoft Power Point.
Програмата дава в широки граници възможности за представяне на дадено съдържание,
което ще бъде представено пред участниците в обучението.
Тематичен план
1. Значение на професонално-педагогическото общуване за процесите на обучение и

научаване.
2. Предпоставки за появата и признаването на „професионално-педагогическото

общуване“ като самостоятелен проблем на психолого-педагогическото познание.
3. Същност на понятието „професионално-педагогическо общуване“.
4. Функции и структура на професионално-педагогическото общуване. Теоретични

подходи за изучаване на професионално-педагогическото общуване в
педагогическата психология.
5. Особености и характеристика на комуникативния компонент на професионалнопедагогическото общуване. Речева комуникация и комуникативни бариери. Оптични
и акустични средства за неречева комуникация.
6. Професионално-педагогичесото
общуване
като
отношение.
Същност
и
разновидности на отношенията в процесите на обучение. Положителни и
отрицателни отношения по време на професионално-педагогическото общуване.
7. Професионално-педагогичесото общуване като социална перцепция. Същност и
особености на социалната перцепция. Проявления на социалната перцепция в
процеса на професионално-педагогическото общуване – формиране на първите

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

впечатления, стереотипизацията, идентификацията, емпатията, рефлексията и
каузалната атрибуция.
Професионално-педагогичесото общуване като интеракция. Същност и
разновидности на интеракцията. Дефиниране на понятието „конфликт“ и подходи за
неговото изучаване в педагогическата психология.
Класификация на конфликтите и причини за тяхното възникване в процесите на
преподаване и обучение.
Управление на конфликтите в образователната сфера и стратегии на поведение на
личността в конфлитна ситуация.
Разновидности на професионално-педагогическото общуване.
Механизми на въздействие в процеса на професионално-педагогическото общуване –
психично заразяване, подражание, внушение и убеждение.
Фактори, влияещи върху особеностите на порофесионално-педагогическото
общуване – пол, възраст, темперамент, образование.
Индивидуални стилове на професионално-педагогическо общуване – същност и
разновидности. Особености на индивидуалните стилове на професионалнопедагогическо общуване и факторите, които им влияят.
Комуникативни компетентности, качества и умения, които обезпечават ефективното
професионално-педагогическо общуване.

Методи на оценяване

Участие в тематични дискусии в часовете, тестова проверка, текуща самостоятелна
проверка, решаване на казуси, колективно обсъждане на доклади и реферати.
Форма на завършване
Изпит

Допълнителни бележка
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