
ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за писмен държавен изпит на студентите от магистърска програма «Религия и 
образование»  

1. Методи на предучилищната педагогика и педагогическото взаимодействие. 
2. Цели и принципи на предучилищното образование. Структура и функции на 

образователните програми в предучилищна възраст.  
3. Технологични особености за подбор и  структуриране на образователното 

съдържание 
4. Функции, планиране и организация на модела на педагогическо взаимодействие 
5. Форми на учебна дейност за осъществяване на взаимодействието дете – религия 
6. Принципи за подбор и структуриране на учебното съдържание по религия 
7. Типология, видове и структури на уроците по религия в началното училище. 
8. Подходи и принципи на обучение по религия. 
9. Същност и определение на преподаването. Основни функции и стилове на 

преподаване 
10. Урокът като основна форма за организация на обучението - същност и 

особености. Типове уроци 
11. Същност, особености и структура на обучението по религия в училище 
12. Основни дидактически въпроси в обучението по религия. 
13. Нагледните средства в обучението по религия 
14. Същност и специфика на обучението в началните класове. 
15. Планиране на учебно-възпитателната работа в началното училище и 

Организационни форми на обучение в началните класове. 
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