ЕДНОГОДИШНА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Тема: Модели за социализация в детската градина
За придобиване на Трета професионално-квалификационна
степен

Ръководител на преподавателския екип на Специализацията: д-р Мария Христова
Форма на провеждане: присъствено-дистанционна
УЧЕБЕН ПЛАН
август – декември
ОБЩОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ПЪРВИ МОДУЛ: ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ
80 учебни часа
Учебни дисциплини:
ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ
1)
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
част първа: ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
- форма на
постижението - по избор: изготвяне на проект на тема: Общуването като фактор за
възпитанието на детето – връзки и отношения или Моделиране на общуването в
педагогическия процес.
част втора: МОДЕЛИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА: УЧИТЕЛ – ДЕТЕ
форма на
постижението: Проектиране и представяне на Организация на образователното
пространство – здраве, развитие, благополучие (начинът на представяне е по избор на
специализанта – клип, снимки, презентация, схема)
2)
МОДЕЛИ НА ОБЩУВАНЕ В СЕМЕЙСТВОТО КАТО ВЪЗПИТАТЕЛЕН ФЕНОМЕН - форма на
постижението: проект Типове родителско поведение - предпоставка за възпитанието на
детето. Модели на общуване
3)
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБЩУВАНЕ – форма на постижението: изготвяне на
Мисловна карта на личните ефективни методи
януари - май
ВТОРИ МОДУЛ: ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
80 учебни часа
Департаментът заявява готовност по Втори модул на Специализацията учебният план за
специализанта да се изготвя според неговите индивидуални потребности и професионални
интереси. Учебните дисциплини, включени тук, са по избор.

Учебни дисциплини:
1) ДЕЦА В РИСК – АДАПТАЦИЯ, МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ форма на постижението:
Проблематизирането в обучението - Разработване на Наръчник с КОРЕКЦИОННОРАЗВИВАЩИ ИГРИ
2) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: форма на постижението:
Педагогическо есе: Ролята на бащата за развитието на детската личност в предучилищна
възраст
3) МЕНИДЖМЪНТ НА ОБЩАТА И СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ –
форма на постижението: проект на тема Ефективни методи за откриване, развитие и
популяризиране на талантливите деца в детската градина (СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА)
май - септември
ТРЕТИ МОДУЛ: ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – 80 учебни часа
1) НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Дипломен проект: избор на тема, изработване
на план и защита.
Срок за предаване на дипломния проект: 13 август
Специализацията е организирана в два семестъра.
Цена на семестър: 360 лв. Подготовка и защита на дипломен проект: 300 лв.

