
У К А З А Н И Е 

 

За организацията и провеждането на учебните занятия    

за студентите от ОКС „Бакалавър“- редовна форма на обучение  

и ОКС „Магистър“ – 1 курс  

през зимен семестър на учебната 2020/2021 година:  

 

 

Обучението да се проведе по утвърдения график на Ректора за 

учебната 2020-2021 година, съгласно седмичния разпис, както следва: 

 

1. За студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, ОКС 

„Бакалавър“:  

  1 курс - само първите 2 седмици – присъствено обучение;  

 До края на семестъра – обучение от дистанция.  

 

  2, 3 и 4 курс – през целия семестър - обучение от дистанция.  

 

Бележки:  

 Лекциите и семинарните упражнения от дистанция ще се 

провеждат чрез платформата Blackboard и други 

алтернативни платформи за обучение (Zoom, Moodle, Teems, 

BigBlueButtum). 

 Практическите упражнения от дистанция ще се провеждат 

чрез разработване на практически задания в платформата 

Blackboard и други алтернативни платформи за обучение 

(Zoom, Moodle, Teems, BigBlueButtum). 

 Хоспитирането от дистанция ще се провежда под формата 

на:  

- Online хоспитиране; 

- Чрез разработване на казуси в платформата Blackboard и 

други алтернативни платформи за обучение (Zoom, Moodle, 

Teems, BigBlueButtum); 

- Чрез използване на видеоматериали (учебни филми, 

педагогически ситуации в детската градина, видеоуроци);  

- Присъствено хоспитиране ( при възможност).  



Според спецификата на учебната дисциплина по преценка на 

преподавателя могат да се използват различни варианти на хоспитиране.  

 

2. За студентите от професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по …, ОКС „Бакалавър“, специалност „Физическо възпитание и 

спорт“  

 1, 2, 3 и 4 курс - само първите 2 седмици -  присъствено 

обучение;  

 До края на семестъра  

- лекциите и семинарите - от дистанция чрез използване на 

електронната платформа Blackboard и други алтернативни 

платформи за обучение(Zoom, Moodle, Teems, BigBlueButtum);  

- хоспетирането и практическите упражнения – присъствено 

обучение.  

 

3. За студентите от ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение по 

всички специалности – в петък, събота и неделя – присъствено обучение.  

За чуждестранните студенти: 

- Само 1-та седмица – присъствено обучение;  

- До края на семестъра – от дистанция чрез използване на 

електронната платформа Blackboard и други алтернативни 

платформи за обучение (Zoom, Moodle, Teems, 

BigBlueButtum).  

 

4. Всеки студент може да получи консултации по съответната 

дисциплина присъствено в приемното време на преподавателя.  

 


