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I. TEMИ:
1.
Учебната програма по физическо възпитание и спорт - цел, задачи,
характеристики, анализ на учебното съдържание и на държавните
образователни изисквания и стандарти в избраната или посочена
образователна степен.
2.
Планиране на учебно-възпитателния процес - видове, принципи и
технологични изисквания.
2.1. Структуриране на тематично поурочно разпределение за избран вид
спорт или раздел от учебната програма.
2.2. Разработване на примерен план-конспект на урок по определени задачи.
3. Физическите упражнения - основно средство за физическо възпитание.
Форма, съдържание, техника и характеристика на движението.
4. Урок по лека атлетика - структура, задачи, съдържание, методически
изисквания. Примерен урок по конкретни задачи.
5. Урок по гимнастика - структура, задачи, съдържание, методически
изисквания. Примерен урок по конкретни задачи.
6. Урок по подвижни, спортноподготвителни и спортни игри - структура,
задачи, съдържание, методически изисквания. Примерен урок по конкретни
задачи.
7. Функционално натоварване и плътност на урока - регулиране, методика на
измерване и анализ на резултатите.
8. Методи и средства на обучение при начално разучаване, задълбочено
разучаване, затвърдяване и усъвършенстване на двигателните навици.
9. Методи за организиране дейността на учениците - характерни особености.
9.1. Структуриране на тематично поурочно разпределение за избран вид
спорт или раздел от учебната програма.
9.2. Разработване на план-конспект - урок по определени задачи.
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10. Методи и средства за физическо натоварване. Възрастова динамика при
развитие на двигателни качества.
11. Характеристика и анализ на системата за оценяване. Методи за контрол и
оценка. Диагностика в уроците по ФВС – видове диагностика.
12. Здравно образователни – актуални тенденции.
II. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Изпитът се провежда под формата на устно събеседване-интервю. Всеки
кандидат изтегля на лотариен принцип тема от конспекта. Спрямо изтегленият
въпрос изпитната комисия поставя допълнителен казус за решаване. Оценяват
се познанията на кандидата относно теорията и методиката на физическото
възпитание и спортната тренировка, както и обосновката и целесъобразността
на избраните от кандидата педагогически методи и средства, съответствието
им с учебното съдържание, вида на урока, дейността и другите условия и
изисквания. На кандидатите се разрешава използването на учебни помагала и
спортни пособия при необходимост. Оценката се оформя с точност до 0,50.
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