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У К А З А Н И Е 

  

за провеждане  

на преддипломна педагогическа практика 

на студентите от специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно 

обучение, ОКС-бакалавър, 

в условията на епидемична обстановка, 

за периода м. февруари – м. март 2021 година 

 

 I. Общи положения 

1. Студентите провеждат преддипломната педагогическа практика по утвърден 

график, в който са посочени: период на провеждане на практиките, базова институция, 

базов учител/учител-наставник, както и преподавател отговорник-педагог. Графикът се 

публикува на сайта на университета (в рубриката практическо обучение) преди 

началото на практиката.  

2. Начин на провеждане на практиката: 

Практиката се провежда в съответствие с начина на организация на работата в 

конкретната базова институция – форма на организация на педагогическото 

взаимодействие с децата в Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и 

форма на организация на обучението в Ресурсни кабинети на масови учебни заведения 

– от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните 

и комуникационните технологии или присъствено (в зависимост от обстановката в 

страната). 

3. Място на провеждане на практиката и необходими документи: 

 За студентите, желаещи да проведат  преддипломната педагогическа практика (и 

текущата практика – за тези, които все още не са я провели ) в град Благоевград: 

Преди началото на практиката (в срок до 23 декември 2020 година) всеки 

студент следва да изпрати по електронната поща на доц. д-р Даниела Боцева заявление 

(сканирано) за провеждане на практиките в град Благоевград.   

 За студентите, желаещи да проведат преддипломната педагогическа практика (и 

текущата практика – за тези, които все още не са я провели ) по родни места:  

Преди началото на практиката (в срок до 23 декември 2020 година) всеки 

студент следва да изпрати по електронната поща на доц. д-р Даниела Боцева служебна 

бележка (сканирана) от Директора на базовата институция (Център за специална 

образователна подкрепа, ресурсен кабинет в масово училище или детска градина), 

заверена с подпис и печат. Служебната бележка е по образец, изготвен от Факултета по 

педагогика. 

4. Преди началото на практиката стажантските книжки се събират от груповия 

отговорник и се заверяват в Учебен отдел.  

5. Всички дейности, извършени от студента по време на двата вида практики се 

отразяват в стажантската книжка на студента, която след приключване на практиките 

се заверява от базовата институция. 
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III. Преддипломна педагогическа практика 

1. Преддипломната педагогическа практика (стажантската практика) включва 

самостоятелно участие на обучаващите се в образователния процес чрез провеждане на 

занятия или уроци, както и в други организационни форми в ЦСОП и масово училище, 

провеждани под ръководството на базовия учител/учителя-наставник и преподавател 

отговорник-педагог.   

2. Преддипломната педагогическа практика от 180 часа е с продължителност 6 

седмици, от които – 3 седмици в ЦСОП (от 01 февруари до 19 февруари 2021 година) и 

3 седмици – в ресурсен кабинет в масово училище (от 01 март до 19 март 2021 година). 

Приключва с текущ контрол и оценяване от отговорник-педагог. 

3. Базовият учител/учителят-наставник планира броя и разпределението на 

занятията и уроците, подготвени от студентите в зависимост от конкретните условия. 

5. Студентите разработват портфолио със следното съдържание: 

 план-конспекти на наблюдавани занятия и уроци по отделните учебни предмети; 

 план-конспекти на разработени занятия и уроци по отделните учебни предмети; 

 план-конспекти на проведени занятия и уроци – не по-малко от 15 и не повече от 

22. 

6. Преддипломната педагогическа практика приключва със: 

 качествена оценка за дейността на студента от базовия учител/учителя-

наставник (в стажантската книжка); 

 текуща оценка от преподавателя отговорник-педагог на практиката за 

цялостната работа на студента. 

7. Портфолиото (план-конспектите и материалите) от преддипломната 

педагогическа практика се представят на преподавателя отговорник-педагог на 

практиката и се оценяват от него.   

8. До държавен практико-приложен изпит се допускат само студенти, получили 

положителна оценка на текущата и на преддипломната практика и положили всички 

семестриални изпити. 

9. Подробен инструктаж, относно регламента за провеждане на практиката ще се 

извърши от преподавателя отговорник-педагог, преди началото на практиката, 

присъствено или от дистанция, в зависимост от обстановката в страната.  

 

ПРОФ. Д-Р ПЕЛАГИЯ ТЕРЗИЙСКА 

ВИД Ръководител на катедра „Управление на образованието и специална педагогика“ 

 

  

 


