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1. Моделиране, модел, прототип (оригинал) – същност, място и функции на
моделирането в обучението по информатика и информационни технологии
2. Интернет като среда за обучение по информатика и информационни технологии.
3. Връзка на обучението по информатика с обучението по математика.
4. Администриране на компютърни системи и мрежи.
5. Дидактически технологии в обучението по информатика и информационни
технологии.
6. Проектоориентиран подход в обучението по информатика и информационни
технологии.
7. Проблеми касаещи принципите и подходите на училищния курс по
информационни технологии. Аргументи и примери.
8. Проблеми касаещи принципите и подходите на училищния курс по информатика.
Аргументи и примери.
9. Проблеми свързани с учебното съдържание на училищния курс по информатика.
Аргументи и примери.
10. Проблеми свързани с учебното съдържание на училищния курс по
информационни технологии. Аргументи и примери.
11. Проблеми касаещи методите на обучение в училищния курс по информационни
технологии. Аргументи и примери.
12. Проблеми касаещи методите на обучение в училищния курс по информатика.
Аргументи и примери.
13. Проблеми касаещи формите на обучение в училищния курс по информационни
технологии. Аргументи и примери.
14. Проблеми касаещи формите на обучение в училищния курс по информатика.
Аргументи и примери.
15. Проблеми касаещи средствата за обучение в училищния курс по информационни
технологии. Аргументи и примери.

16. Проблеми касаещи средствата за обучение в училищния курс по информатика.
Аргументи и примери.
17. Проблеми на извънкласната и извънучилищната работа по информационни
технологии. Състезания, олимпиади, конкурси и др. Примери.
18. Проблеми на извънкласната работа по информатика. Състезания, олимпиади,
конкурси и др. Състезателни задачи- условия, решения, оценяване. Подготовка на
задача за състезание. Описание на анализ на решение. Създаване на тестове.
Генериране на тестове. Програми-чекери. Етапи при създаване на задача-условие,
решение, анализ, тестове.
19. Психолого – педагогически аспекти и проблеми на обу чението по информационни
технологии. Аргументи и примери.
20. Психолого – педагогически аспекти и проблеми на обу чението по информатика.
Аргументи и примери.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитът е писмен.
Темата ще съдържа два теоретични въпроса с две методически
задачи.
Единият въпрос ще е от областта на методика и проблемите на
обучение по Информатика и Информационни технологии, а другия ще
е от областта на Информатика и Информационни технологии.
Продължителността на изпита е 4 часа.

