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Блок А.  

1. Предучилищното образование – съвременни модели и системи, актуално  

развитие и европейски ориентири.  

2. Съвременната детска градина. Същност и принципи за организация на  

педагогическото взаимодействие.  

3. Предмет на предучилищната педагогика. Основни понятия и направления за  

развитието й.  

4. Структура и функции на предучилищната педагогика. Методи за изследване в  

предучилищната педагогика.  

5. Специфика на предучилищното образование. Цел, задачи, съдържание на  

педагогическото взаимодействие в предучилищното образование.  

6. Методи и технологии на педагогическо взаимодействие в предучилищното  

образование.  

7. Педагогически условия за обогатяване сензорната култура на децата.Цел,  задачи, 

методи и средства за сензорно възпитание на детето от предучилищна възраст.  

8. Интелектуално възпитание на децата от предучилищна възраст. Цел, задачи,  

методи и средства за интелектуално възпитание на детето от предучилищна 

възраст.  

9. Социално-нравснвено възпитание на децата от предучилищна възраст.  

10. Естетическо възпитание на детето от предучилищна възраст. Особености, цел,  

задачи средства.  
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11. Трудово възпитание на децата от предучилищна възраст. Специфика на детския  

труд. Особености, цел, задачи средства.  

12. Физическо възпитание на децата от предучилищна възраст. Цел, методи, форми.  

13. Организиране на живота и активността на децата в детската градина. Дневен  

престой. Образователна среда. 

14. Разновъзрастовият принцип за структуриране на детската група. Образователни  

приоритети на смесената възрастова група в детската градина.  

15. Същност и специфика на предучилищното обучение. Форми и методи на  

педагогическо взаимодействие.  

16. Подготовка за училище и училищна готовност на децата от предучилищна  

възраст.Приемственост между предучилищното и начално училищното 

образование.  

17. Семейството като възпитателна среда. Взаимодействие между детското  

заведение и семейството – цел, форми и средства.  

18. Социално включване и равен достъп до предучилищно образование за всички  

деца. Законодателни и нормативни основи на съвременното предучилищно  

образование.  

19. Професията на детския учител. Образователни стратегии и ценности при  

утвърждаване професионална компетентност.  

Блок Б.  

1. Играта в системата на предучилищното образование . Развиващи и  

образователни аспекти на играта в предучилищно възраст.  

2. Генезис на видовете игри. Система на детската игрова дейност.  

3. Структурни компоненти и основни способи за построяване на сюжетно-ролевата  

игра.  

4. Технологии да формиране на индивидуално игрово поведение в сюжетно  

ролевата игра.  

5. Специфика на игровото взаимодействие между децата. Технологии за  

формиране на игрово взаимодействие.  

6. Развитие на сюжетно-ролевата игра като съвместна дейност. Технология за  

формирането й.  

7. Организиране на предметно игровата среда. Необт.ходими условия за зараждане  и 

развитие на играта.  

8. Характеристика на театрализираните игри. Технологична организация на  

педагогическите взаимодействия за обособяване и развитие на детските театрализирани  

игри.  



9. Характеристика на строително-конструктивните игри. Технологична  

организация на педагогическите взаимодействия за обособяване и развитие на  

строително-конструктивните игри. 

10. Характеристика на автодидактичните игри. Технологична организация на  

педагогическите взаимодействия за обособяване и развитие на автодидактичните 

игри.  

11. Подвижни, музикални и народни игри. Специфични особености, педагогическо  

ръководство.  

12. Теории за развитието на детето.: З. Фройд, Ж. Пиаже и др.  

13. Развитие на детето. Фактори, условия и механизми на развитието.   

14. Развитие на детето от раждането до една годишна възраст: физическо,  

познавателно, емоционално и социално. Емоционална привързаност.   

15. Развитие на детето от една до три годишна възраст: физическо, познавателно,  

емоционално и социално. Самосъзнание и самоконтрол.   

16. Развитие на детето в предучилищна възраст: физическо, познавателно,  

емоционално и социално. Дооперационален интелект.   

17. Развитие на детето в начална училищна възраст: физическо, познавателно,  

емоционално и социално развитие. Развитие на самооценката.  
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