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ПРОГРАМА
за писмен изпит за придобиване на IV ПКС
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
За следните специалисти: Предучилищни педагози, Специални педагози,
Учители ЦДО, Педагогически съветници, Училищни психолози
1. Основни принципи и методи на психологическото или педагогическото
взаимодействие.
2. Дейности и форми на психологическото или педагогическото
взаимодействие. Предпоставки за изграждане на доверителност и позитивна
образователно-възпитателна среда.
3. Същност, структура, форми и типове общуване.
4. Формиране на социални умения. Социализация. Групи и групова динамика.
5. Сътрудничество с родителите. Особености на взаимодействието родителдете-специалист.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен
специалистът разработва писмено една от посочените в Програмата теми. В деня
на изпита, на лотариен принцип, се изтеглят две теми като кандидатът има право
да избере една от тях. Писмената работа следва да съдържа изложение на
научния аспект на проблема и методически акценти за приложението му в
педагогическата или психологическата работа.
Изпитът е с продължителност 3 астрономически часа. Писмената работа се
проверява от тричленна комисия. Оценката на комисията е окончателна и не
подлежи на преразглеждане.
За присъждане на четвърта професионално-квалификационна степен е
нужно работата да получи минимална оценка „Много добър” 4,50.
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