
КОНСПЕКТ 

за 
кандидат-докторантски изпит по 

Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина 

и началното училище по родинознание и природознание) 
 

 

1. Специфика при възприемането на темите за природата и за 

социалната среда от учениците от начална училищна възраст. 

Проблеми, особености при конструирането на учебно-възпитателния 

процес.  

2. Формиране на представи и понятия за природата и за социалната 

среда у учениците от начална училищна възраст – групи понятия, 

принципи за групиране на учебното съдържание (специфика, 

предимства), вариантни подходи за формиране на понятия, 

специфични трудности. 

3. Детските концепции за околната среда - стратегии за промяна на 

детските преконцепции (специфика според тематиката),  трудности. 

4. Използване на фронтални форми на обучение при запознаване на 

учениците от началното училище с природната и социалната среда – 

специфика (според тематиката), възпитателни акценти, използвани 

методи, предимства и недостатъци. 

5. Използване на отворени форми на обучение при запознаването на 

учениците от началното училище с природата и със социалната среда 

– „многоперспективност” в обучението, същност на отвореното 

обучение, форми, съдържателни и методически акценти, предимства 

и проблеми. 

6. Организиране на проектни седмици. Запознаване на учениците от 

начална училищна възраст с природата и с обществената среда чрез 

“проектно обучение” (обучение чрез проекти) – история, примерни 

теми, предимства, трудности. 

7. Методика за запознаване на учениците от началното училище с 

природата чрез непосредствен контакт с природата – модерни 

концепции, методи на обучение, дейности, осигуряващи 

възможности за нагледно и активно учене. 

8. Проблемноориентирано обучение при запознаването на учениците от 

началното училище с природата и със социалната среда – специфика, 

подходи и методи на обучение. 

9. Запознаване с природата чрез „откривателско учене” в началното 

училище – методи, учебни дейности, които осигуряват възможности 

за активно учене, формиране на процесуални умения.  



10. Съвременни концепции за реализиране на идеи за екологично 

образование в началното училище – предимства, тематични акценти, 

възпитателни измерения. 

11. Контрол и проверка на знанията и уменията на учениците в хода на 

обучението по роден край, околен свят, човекът и природата, човекът 

и обществото – специфика, видове, предимства и недостатъци, 

проблеми при оценяването 
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