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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

Curriculum (Red.№2) 

 

Название учебной программы (специальность)  «Болгарский и румынский язык и литература» 

Цикл Лиценциат 

Название курса Ознакомительная практика 

Факультет/кафедра, ответственная за курс «Филология и История» 

Преподаватель курса Ас. Коларь М.-рук. Практики 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

 

e-mail colarimaria@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 

Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуальная 

работа 

S1.03.O.027           2     2        3     60          30               30  

     

Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Высшему педагогическому образованию в университетах необходима осмысленная система 

профессиональной подготовки педагога. 

     Педагогическая практика является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса, важным критерием профессиональной готовности к будущей педагогической 

деятельности, который обеспечивает соотношение между теоретической подготовкой 

педагогических кадров и их практической деятельностью.  

      Практика предусматривает накопление теоретических знаний и умений и применение их 

студентами по специальности. 

      Ознакомительная практика является обязательной учебной дисциплиной. В её процессе 

студент получает возможность познакомиться с особенностями образовательного учреждения и 

педагогической деятельностью работников образования, а также использовать полученные 

теоретические знания на курсах психологии и педагогики, с целью исследования 

познавательной сферы и личности ребенка.  

        Цель ознакомительной практики:  

- знакомство с особенностями образовательного учреждения и педагогической деятельностью, 

закрепление и углубление полученных знаний в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений и навыков психодиагностики, умение наблюдения за 

детьми и опытом практической деятельности педагогов по специальности.  

 

          Задачи ознакомительной практики:  

- закрепление, расширение знаний студента о профессии педагога; 

- адаптация студентов-практикантов к условиям и режиму работы в школе; 

- формирование у студентов первоначальных педагогических умений; 

- закрепление и применение на практике теоретических знаний, полученных на курсах 

mailto:colarimaria@mail.ru


психологии и педагогики; 

- создание соответствующих условий для актуализации знаний, умений и навыков; 

- развитие потребностей самообразования по изучению методов психодиагностики ребенка;  

- развитие умений психолого-педагогического наблюдения, анализа и обработки результатов.  

       Практика проводится по графику учебного плана специальности.  

 

II. Компетенции в рамках курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

На уровне знания и понимания: 

- определять задачи психолого-педагогических исследований; 

- анализировать предложенную научную литературу. 

 

На уровне применения: 

- использовать  научные методы и приемы изучения ребенка; 

- анализировать различные конкретные учебно-воспитательные ситуации. 

На уровне интегрирования: 

- умение наладить коммуникацию;  

- владение навыками общения субъектами педагогического взаимодействия; 

- владение навыками этикета в педагогическом взаимодействии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

                   Общие компетенции:  

- способность применять теоретические знания на практике; 

- способность изучать и анализировать информацию; 

- способность анализа синтеза и самоанализа; 

- способность самостоятельно принимать решения. 

                     Специальные (профессиональные) компетенции: 

- знание основ общей педагогики и психологии; 

- знание возрастных особенностей развития психики и поведения детей; 

- знание и использование методов психодиагностики детей. 

                    Трансверсальные компетенции: 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанных 

на знаниях о правах человека, принятия многообразия видения проблем, межкультурном 

диалоге; 

- компетенции самопознания и самореализации; 

- дисциплинированность, толерантность, ответственность, эмпатия, признание ценностей 

другого человека, культура поведения, вежливость и другие ценные качества этики и морали; 

- учить развивать и использовать различные средства и методы познания , 

обучения и самоконтроля в целях развития интеллекта, культуры поведения, профессиональных 

компетенций; 

- сохранение физического и психического здоровья; 

- нравственное, моральное и физическое самосовершенствование. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

На уровне знаний: 

- знать основы народной педагогики, общей и возрастной педагогики  и психологии; 

- владеть терминологией психологии и педагогики; 

- владеть основными знаниями о трудах выдающихся ученых в области педагогики и 

психологии. 

На уровне знаний и умений: 

- анализировать и систематизировать информацию; 



- уметь применять теоретические знания на практике; 

- делать общие выводы.  

 

V. Распределение часов дисциплины 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Кол-во 

часов 

Знакомство с образовательным учреждением, 

администрацией, педагогами 

В первый день 

практики. 

       1 

Знакомство с коллективом детей, где проходит практика В первый день 

практики. 

        1 

Посещение 10-12 уроков. Анализ 4 уроков. В течение всего 

периода 

практики. 

       10 

Наблюдение и анализ внеклассного мероприятия ( «Развитие 

личности», КВН,   др.) 

В течение 

практики. 

        2 

Изучение материально-технической базы учебного заведения 

(кабинеты, библиотека) 

В течение 

практики. 

      1 

Выполнение заданий по психологии. В первую 

неделю. 

       5 

Выполнение заданий по педагогике. В первую 

неделю. 

       5 

Составление психолого-педагогической характеристики В конце 

практики. 

       5 

Сбор материала для методической копилки 

Всего:         30 

VI. Содержание тем:  

Заключительный этап работы студента: 

     Основной формой отчётности по содержанию ознакомительной практики является 

портфолио (папка с файлами А-4) 

                                      Содержание портфолио: 

- цель и задачи практики; 

-функции практики; 

-психолого-педагогические особенности учащихся; 

-дневник практиканта; 

-анализ посещённых уроков; 

-исследования по психологии; 

-задания по педагогике; 

-дневник педагогических наблюдений; 

-психолого-педагогическая характеристика на ученика; 

-отчёт по практике; 

-методическая копилка. 

VII. Индивидуальная работа. 

Виды работы 

 

Стратегии выполнения Критерии оценивания 

 

Сроки 

выполнения 

Проведение 

психолого-

педагогических 

исследований, 

обработка и анализ 

результатов. 

Изучение 

библиографических 

источников 

Подготовка 

презентации. 

Оригинальность  

Разнообразие 

используемых 

источников 

Отчет по практике 

      Объем (2-3 стр.) 

В течении 10 

дней после 

окончания 

предоставить 

портфолио. 



Портфолио, 

презентация к 

итоговой конференции 

по практике. 

 

Предоставление 

полученных результатов 

исследований 

 

 

VIII.Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

Установочная конференция; 

Итоговая конференция; 

Доклады на студенческую научно-практическую конференцию по итогам практики; 

Портфолио. 

Презентация. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

IX. Стратегии оценивания 

Система оценивания ознакомительной практики включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль: 

      --дисциплинированность, отношение студента к обязанностям во время практики; 

       -качество подготовки к каждому дню практики; 

       -владение методиками исследования; 

       -творчество и креативность в организации психолого-педагогических исследований и 

анализа учебно-воспитательного процесса. 

     Итоговый контроль: 

       -портфолио как вид отчётной документации по ознакомительной практике и его 

содержание; 

        -общая оценка за практику выставляется методистами и руководителем практики ТГУ, на 

основании анализа представленных портфолио; 

         -оценка за этот вид практики приравнивается к оценкам теоретического цикла и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

    Финальное оценивание ознакомительной практики проводится в ходе итоговой 

конференции, организованной кафедрой. В ходе итогового оценивания деятельность студентов 

- практикантов оценивается по шкале от «1» до «10», при этом минимальная положительная 

оценка составляет «5». 

 Защита отчета по педагогической практике проводится в течение 2-х недель после 

завершения практики. 

 Итоговая оценка рассчитывается путем применения коэффициентов по следующей 

формуле: 

NF = k0,2 * NPPr + k0,2 * NCT + k0,3 * NMet  

NF - итоговая оценка 

k - коэффициент оценки 

NPPr – оценка за портфолио по ознакомительной практике (качество составляющих портфолио: 

полнота, правильность, актуальность, оригинальность) - к0,2 (40%); 

NCT – оценка за презентацию результатов практики во время итоговой конференции – k0,2 

(30%) 



NMet – оценка методиста – k0,3 (30%) (исследования по психологии и педагогике, составление 

психолого-педагогической характеристики на ребёнка) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

NPPr k0,2* 

NPPr 

NMet k0,3* 

NMet 

NCT k0,2* 

NCT 

NF 

       

 

 

Координатор/методист педагогической практики                                               

          

Оценочный лист по результатам педагогической практики заполняется 

координатором/методистом педагогической практики! 
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Настоящите „Основни положения и методически указания за педагогическата 

практика на студентите от филологическите специалности” са разработени в съответствие 

с Кодекса за образованието на Република Молдова, с Устава на университета и с 

„Положенията за практиката” на университета (2020 г.). 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Педагогическата практика на студентите от специалностите „Български и 

румънски език и литература” и „ Български и английска език и литература” на 

Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” е съставна част от общия 

образователно- възпитателен процес, който осигурява оптимално съотношение между 

теоретичната подготовка на бъдещите педагогически кадри и тяхната практическа  

дейност в средните учебни заведения (гимназии, лицеи). 

2. Педагогическата практика на студентите се провежда в съответствие с учебния 

план и с курикулума за практиката, разработени в университета. 

3. Педагогическата практика има за цел затвърдяване и задълбочаване на 

придобитите от студентите знания в процеса на теоретическото обучение и овладяване на 

необходимите умения, навици и опит в практическата учебна дейност по избраната 

специалност. 

4. Педагогическата практика по Български език и литература е системообразуващ 

компонент в професионалната подготовка на бъдещите учители от специалностите 

„Български и румънски език и литература” и «Български и английски език и литература». 

Тя е ориентирана към формиране личността на бъдещия учител, прилагане на 

теоретичните знания в практическата педагогическа работа, развиване и усъвършенстване 

на специфичните психолого-педагогически компетентности, изучаване, анализ и 

прилагане на добрия педагогически опит.  

5. По време на педагогическата практика, в реална работна среда - училището, се 

изгражда, развива и усъвършенства комплексът от психолого-педагогически 

компетентности: за целеполагане, диагностика и анализ, комуникативни и конструктивни 

умения, организаторски, лидерски, гностически, прогностични, перцептивни и т.н. 

компетентности у студентите–бъдещи учители.  

6.По време на Практиката по БЕЛ студентите получават реална представа за 

структурата и алгоритъма, по който работят училищата и другите образователни 

институции в страната (нормативната уредба, обслужваща образованието, 

стандартизацията на учебното съдържание и спецификата на учебните планове/програми; 

структурата и дейностите на педагогическия колектив; функционирането на 

административния и на обслужващия персонал; традицията и иновациите във 

функционирането на молдовското образование).  

 

 

    Очакваните резултати от обучението по дисциплината включват развитието на:  

 умения за: 

 прилагането на интегриран подход за изграждане на комуникативно-речеви умения на 

учениците по български език; прилагане на разнообразни и интерактивни методи на 

преподаване във всички етапи на урока; ангажиране вниманието на учениците при 

излагането на учебното съдържание; прилагане на диференциран подход към ученици  и 

изготвяне на дидактични материали за работа с тях; формулиране на адекватни, достъпни 

и разбираеми въпроси; управление на класната стая, контролиране на учебния процес и 

справяне с конкретни методически проблеми на работното място; критичен анализ на 

собствената педагогическа практика.  

 



 

 Компетентности за: 

самостоятелност и отговорност – да поемат отговорност за планирането и 

самостоятелното управление на учебния процес по Български език и литература; да 

проявяват творческо мислене при предлагане на решения за преодоляването на 

затруднения при усвояването на българския език;  

 компетентности за учене – да определят собствените си образователни 

потребности, свързани с развитието на педагогическите си умения в образователния 

процес по Български език и литература в българското училище;  

комуникативни и социални компетентности – да умеят да представят 

собствената си гледна точка по разбираем и достъпен начин при самооценката на 

изнесените учебни занятия по Български език и литература; 

професионални компетентности – да намират и предлагат иновативни и/или 

гъвкави решения на стандартни или нестандартни ситуации в класната стая по време на 

учебния процес по Български език и литература.  

 

 

 

II. ЦЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 

Формиране на базова и на специална професионално-педагогическа компетентност. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 

1. Формиране на основите на професионален интерес у бъдещите педагози. 

2. Опознаване на учебния процес в средното училище. 

3. Придобиване на умения у студентите да натрупват психолого-педагогически и 

методически знания и умения за тяхното използване в психолого-педагогически 

изследвания. 

4. Затвърдяване, задълбочаване и обогатяване на теоретическите знания на 

студентите в областта на педагогиката, психологията и на профилиращите предмети, 

получени от тях в процеса на обучение в университета. 

5. Формиране и затвърдяване на основите на професионално-педагогическите 

умения, навици и опит в съответствие с изискванията на стандартите за висшето 

педагогическо образование. 

6. Развитие у бъдещите учители на педагогическо съзнание и изграждане у тях на 

професионално значими качества на личността. 

7. Развитие и обогатяване на тяхната професионална култура. 

8. Формиране на основите на владеене на съвременните педагогически технологии, 

методите за изучаване и анализ на педагогическия опит и прилагането му в 

педагогическата дейност. 

9. Формиране на творческо мислене, индивидуален стил на професионалната 

дейност и на изследователски подход към нея. 

10. Професионална ориентация и професионално възпитание; развитие и 

затвърдяване на  интереса  към педагогическата дейност и към работата с деца, юноши и 

девойки. 

11. Изграждане на умения да осъществяват диференциран и индивидуален подход 

към учениците. 

12. Развитие у студентите на потребност от повишаване на педагогическото си 

самообразование и на стремеж към перманентно самоусъвършенстване. 

13. Изучаване на съвременното състояние на учебно-възпитателната работа в 

гимназиите и лицеите. 



14. Изучаване на челния и нетрадиционен опит в работата на учителите от града и 

района. 

 IV. СЪДЪРЖАНИЕ, ОТЧЕТНОСТ И  

РЪКОВОДСТВО НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 

1. Изискванията към организацията на педагогическата практика се определят от 

държавните образователни стандарти за висшето образование по специалностите на 

университета. Организацията на практиката трябва да бъде насочена към осигуряване на 

непрекъснатост и последователност при овладяването от студентите на професионална 

дейност в съответствие с изискванията към равнището на подготовка на абсолвентите. 

2. Обемът и съдържанието на педагогическата практика се определя от учебния 

план и от програмата за практиката. 

Съдържание 
Форма на 

отчетност 
 

Ръководство  

А. Придобиване на знания. 
- да разпознават особеностите на ученическата 

   

възраст в двете степени на средното училище - Характеристика на Катедра  

гимназия и лицей; класа „Педагогика”  
- да изучават индивидуалните особености на Плана за работа   

учениците в класа; Катедра  

- да съставят личен творчески план за учебно-  „Филология”  
възпитателната си дейност; Изготвяне на   

- да планират системата от уроци като цяло и дидактически   

всеки отделен урок, а също и извънкласната си проекта за уроци   

работа с учениците; и извънкласни   
- да провеждат уроците си по предмета 

целенасочено, системно, организирано и 

мероприятия   

ефективно. Дневник на Ръководителят  

Б. Придобиване на умения. 
практиката на практиката  
Открити от катедра  

- да оказват помощ на класния ръководител; мероприятия „Филология”  

- да организират възпитателни мероприятия с (план-конспекти   
учениците; за тях) Катедра  

- да общуват с тях и с техните родители; Устен или писмен „Филология”  

- да провеждат микроизследване във връзка с 

педагогически проблем; 

- на основата на първия диагностичен срез да 

разработват система за педагогическо влияние с 

цел оказване на индивидуална помощ на 

учениците или на отделния ученик в тяхното 

отчет   

развитие; Устен или писмен   

- да анализират своите и на колегите си уроци и 

възпитателни мероприятия във филологически, 

дидактически, методически, психологически и 

самоанализ   

хигиеничен аспект; Алгоритъм,   

- да анализират и самоконтролират своите 

действия. 

импровизация   

 



Програмата за педагогическата практика се разработва от катедра „Филология, 

история”, осигуряваща организацията и провеждането й. 

3.  Срокът за провеждане на педагогическата практика се установява в 

съответствие с учебния план и с графика за учебния процес за всяка специалност с 

отчитане на теоретическата подготовка на студентите. Учебната практика се 

осъществява като непрекъснат цикъл, като по това време не се провеждат занятия със 

студентите. Педагогическата практика се провежда през месеците март- април, Ⅵ 

семестър, 180 часа, 12 кредита. 

4. Педагогическата практика се провежда в гимназиите, лицеите от Тараклийския 

район. 

5. Практиката се осъществява на основата на колективни и индивидуални 

договори с Районното управление на образованието и със съответните учебни заведения. 

6. Определянето на местата на практиката и разпределението на студентите 

по тях се осъществява със заповед на ректора на основание предложение от завеждащия 

катедра „Филология и история”. 

7. Форма за отчетност на студентите практиканти е тяхното портфолио, което 

трябва да съдържа: индивидуалния план за учебно-педагогическата практика, дневника за 

практиката, психолого-педагогическа характеристика на всеки отделен ученик, 

психолого-педагогическа характеристика на класа като цяло и отчета за резултатите от 

учебно-възпитателната педагогическа практика на студента. 

а) индивидуалният план за учебно-педагогическата практика да се изготвя 

по седмици и да съдържа следните реквизита: изпитни уроци, посещения на уроди на 

колеги практиканти, проверка на тетрадките на учениците, план за възпитателната работа, 

мениджърска дейност на класния ръководител, календар на рождените дни на учениците, 

индивидуална работа с учениците, нуждаещи се от специално педагогическо внимание, 

план за часовете на класния ръководител, списък на актива на класа, план за работа с 

актива на класа, индивидуална работа със семействата на учениците, родителски съвет, 

план за заседанията на родителския съвет, план за родителските събрания; 

б) дневникът за практиката се води ежедневно по времето на практиката, 

акуратно, като той трябва да отразява дейността на студента практикант през всичките 

шест часа от неговото пребиваване в училище; 

в) психолого-педагогическа характеристика на всеки отделен ученик от 

класа, която се съставя въз основа на наблюденията над неговото поведение; 

г) психолого-педагогическа характеристика на класа, която се съставя също 

въз основа на наблюденията над него; 

д) отчет за резултатите от учебно-възпитателната педагогическа практика. 

Той се съставя в последния ден от практиката и се представя с всички останали посочени 

по-горе документа (портфолио) на завеждащия катедрата. 

8. Студентите, конто не са изпълнили програмата за практиката по уважителна 

причина, се насочват на практика допълнително, в свободното им от занятия време. 

9. Студентите, неизпълнили програмата за практиката без уважителна причина или 

получили неудовлетворителна оценка (1, 2, 3 или 4), могат да бъдат изключени по решение 

на катедрата и със заповед от ректора като имащи академическа задлъжнялост. 

10. Ръководството на педагогическата практика от университета се осъществява от 

съответните преподаватели в катедрата, конто осигуряват изпълнението на практиката. 

11. Директорът на учебното заведение или неговият заместник осъществява общо 

ръководство на педагогическата практика на студентите. 

12. Учебно-методическото ръководство на педагогическата практика на студентите 

от филологическите специалности се осъществява от катедрата по  филология. 

          13.Отговорност за организацията и провеждането на практиката на студентите носи 

проректорът по учебната дейност. 

 

 



Ⅵ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕТОДИСТИТЕ  НА ПРАКТИКАТА 

ОТ УНИВЕРСИТЕТА : 

 

Задължения на методистите  

Методистите трябва: 

 1. Да пазят престижа на Тараклийския  университет „Григорий Цамблак“ и 

приемащата институция. 

 2. Да уважават авторитета на учителя-наставник пред студенти и ученици.  

   3. Да уведомяват директора при евентуална наложила се промяна в графика.  

 

Преподавателят – методист, ръководител на педагогическата  практика  по БЕЛ : 

- администрира практиката по Български език и литература; 

- запознава студентите с регламента на провеждане на практиката по БЕЛ;  

- изработва план-графика на практиката по Български език и литература и своевременно 

запознава студентите - практиканти с него;  

- подготвя образец на структура на дидактически проект, съобразно който студентите  

подготвят своите уроци; 

 - задава съдържанието на Дневника-отчет на практиката  по БЕЛ;  

- валидира с подписа си индивидуалния план на всеки студент - практикант, след което 

последният може да стартира своята практикапо БЕЛ;  

- осъществява контакти между студенти - практиканти и учителите-наставници; 

 - контролира и изисква точното спазване на план-графика за провеждане на практиката; 

 - съвместно с учителя-наставник не допуска провеждане на урок от студент, който няма 

одобрен от учителя наставник дидактически проект  на урока за часа и готовност за 

реализация на Държавния образователен стандарт за учебно съдържание и 

педагогическите ситуации в него за конкретния учебен час;  

- дава консултации на студентите на предварително регламентирано за тях място и 

време;  

- осигурява възможност за реализиране на идеи и проекти на студенти - практиканти;  

- отстранява от практиката по БЕЛ студенти, които са отсъствали (по информация на 

учителя-наставник) безпричинно от учебни занятия повече от два часа;  

- отстранява от практиката  по БЕЛ студенти, на които повече от два пъти учителят-

наставник не е валидирал дидактическия проект , поради несправяне със задачата или 

неспазване на времевите срокове ;  

- проверява и оценява нивото на теоретико-методико-педагогическата подготовка на 

студентите по време на практиката по БЕЛ;  

 

           Преди стартирането на педагогическата  практика по БЕЛ, преподавателят–

методист, ръководител на същата: конструира времево-пространствените параметри на 

педагогическата  практика по БЕЛ; осигурява подписването на договорите с директорите 

на училищата, с учителите-наставници, изготвянето на всички графици (закрепянето на 

всеки студент към индивидуално подбран учител-наставник), избирането на групови 

отговорници сред студентите; ръководи събирането на документацията, изготвяна от 

всички страни, участващи в педагогическата  практика. Провежда систематична работа с 

класните ръководители – наставници с цел запознаване на същите със задачите на 

психолого-педагого-методическата практика. Провежда консултации със студентите за 

съдържанието и творческата организация на учебния процес.  

     По време на педагогическата практика, преподавателят–методист, 

ръководител на същата:  

1. Ежедневно в базовото училище по предварително изготвен график, с който са 

запознати директорът на училището, учителите-наставници, ръководителят на 

обучаващата катедра.  

2. Провежда систематична работа с другите звена на училището (библиотека, 



административен персонал, помощен персонал), които имат отношение към 

извънкласните дейности на училището и научно-изследователската работа на някои от 

студентите.  

3. Осъществява мониторинг върху работата на студентите, посещавайки учебни 

часове, извънкласни и други училищни мероприятия, в чиято организация и провеждане 

участват студенти - практиканти в съответното училище. 

 4. В съответствие с учебната програма на стажантската практика, провежда 

консултации по въпросите на възпитателната работа с учениците и родителите. 

 5. Анализира, съвместно с груповите отговорници, отчетната документация на 

педагогическата  практика (дневници, характеристики).  

6. Оценява, съвместно с груповите отговорници,  завуча и психолога на 

училището (ако има такъв) работата на всеки студент, нивото на неговата психолого-

педагогическа култура.  

7. Оказва научно-методическа помощ на учителския колектив в училището, в 

което се провежда педагогическата  практика.  

8. Прави психолого-педагогически анализ на различните аспекти на 

професионалната работа на студентите - практиканти.  

 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРАКТИКАТА                                    

ОТ     УНИВЕРСИТЕТА: 

 

- в своята дейност той трябва да се ръководи от настоящите „Общи положения за 

педагогическата практика на студентите от филологическите специалности” и програмата 

за практиката; 

- да провежда организационно събрание (инструктаж) със студентите за 

запознаването им с условията на подготовката и провеждането на практиката; 

- да установява връзка с ръководителя на практиката от учебното заведение, където 

тя се провежда, и съвместно с него да съставя график за провеждане на практиката; 

- да взема участие в разпределението на студентите по работни места; 

- да осъществява контрол за спазването на сроковете на практиката и нейното 

съдържание; 

- да оказва методическа помощ на студентите при изпълнение на индивидуалните 

им задачи и по събирането на емпиричен материал за дипломните им работи; 

- да проверява отчетите на студентите за практиката и оценява резултатите от 

изпълнението на програмата за практиката; 

- да изготвя отчет за резултатите от преминаването на педагогическата практика на 

студентите. 

- да осъществява контрол върху спазването от студентите практиканта на 

календарния график, програмата за практиката, правилника за вътрешния ред и трудовата 

дисциплина; 

- да ги привлича към участие в живота на колектива и за изпълнението на 

поръченията, съответстващи на избраната от тях специалност; 

- да предоставя информация, необходима за подготовката на отчетите за практиката, 

и да дава заключение по отчета с оценка за работата на всеки отделен студент поотделно. 

 

 

             
VIⅠⅠ. ДЕЙНОСТ НА КАТЕДРА 

 „ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ” 

 

• да съставя програма на практиката и разработва отчетността по нея; 

• да съставя график за работата на преподавателите от катедрата за ръководство на 



педагогическата практика и да организира защитата на отчетите от студентите 

практиканта; 

• да провежда разпределение на студентите по училищата; 

• да им издава направления за провеждане на практиката; 

• да провежда инструктивни събрания със студентите, да им осигурява необходимата 

документация - програма на практиката, дневник и индивидуални задачи; 

• да организира приемане и защита на отчетите за резултатите от практиката; 

• да организира съхраняването на тези отчета. 

 

ⅠX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАВЕЖДАШИЯ КАТЕДРА 

 „ФИЛОЛОГИЯ  И  ИСТОРИЯ ” 

 

• да участва в разработката и сключването на договори с учебните заведения, където 

абсолвентите ще проведат своята педагогическа практика; 

• да обобщава информацията за резултатите от протичането на практиката и да я 

предоставя на учебния отдел; 

• да предоставя в учебния отдел ведомости за заплащането на базовите учители от 

училищата, участвали в педагогическата практика. 

 

 

            X.    Задължения на студентите - практиканти от 

университета 
 

            Студентите трябва:  

1. Да спазват правилниците за вътрешния ред на приемащите институции.  

2. Да не закъсняват за практика и да не нарушават учебната дисциплина.  

3. Да записват в специални тетрадки-дневник съдържанието на наблюдаваната 

дейност по указаната от съответния методист структура за анализ/атестация на 

наблюдаваната форма.  

4. Да не уронват с поведението си престижа на Тараклийския университет 

„Григорий Цамблак“ и на приемащата институция. Студенти, които с поведението си 

пречат на учениците и колегите си, се отстраняват от практиката и не могат да я 

приключат. 

 5.Студентите от университета по време на практиката са длъжни: 

а) в пълна степен да изпълняват задачите, предвидени в програмата и в 

календарния план за практиката; 

б) да спазват действащите в учебните заведения правила за вътрешния трудов 

ред; 

в) редовно да си водят записки в дневника за практиката за характера на 

изпълняваната от тях работа, за изпълнението на задачите и своевременно да го представят 

за проверка на ръководителя на практиката; 

г) своевременно да изготвят отчет за резултатите от практиката съгласно 

изискванията на програмата за практиката и да го предадат за проверка на ръководителя 

на практиката в университета; 

д) да се подготвят и явят на защита на своя отчет пред катедра „Филология, 

история и обществени дисциплини”. 

6.    По време на педагогическата  си практика студентите – практиканти 

провеждат, съобразени със седмичното разписание на класа, към който са закрепени, 

учебни занятия по Български език и литература. С помощта на учителите-наставници 

развиват педагогическите си способности за целеполагане, конструиране на учебния 

материал, организиране на класа, своите прогностични, комуникативни и гностически 

умения и т.н..  



7.  Всеки студент – практикант  участва в часовете на класа, в организирането и 

провеждането на извънкласните мероприятия (съгласно плана на класния ръководител) и 

извършва възпитателна работа, описана в Индивидуалния му план.      

8. По време на педагогическата   си практика студентите – практиканти  са 

посещавани от методиста по БЕЛ, който наблюдава и оценява работата им. В края на 

педагогическата  си практика студентите – практиканти получават Характеристика  за 

оценка на студента - практикант и Резултати от  педагогическата практика по БЕЛ.  

Характеристиката  с резултатите е подписана от директора на училището, където е 

проведена практиката и подпечатана с печата на училището.  

9. На ръководителя на педагогическата практика  практика студентите 

практиканти  представят Дневник-отчет на педагогическата  практика по образец  и 

Резултати от  педагогическата практика  по БЕЛ. 

10. Да  спазват  професионална етика и работна дисциплина. Необходимо е 

практикантът  да се запознае с етичния кодекс на педагогическия колектив на базовото 

училище и да го спазва. При всеки възникнал проблем трябва да търси помощ от 

учителя-наставник. При евентуални трудности, конфликти и проблеми своевременно 

трябва да уведоми ръководителя на практиката (преподавателя по методика). Не се 

допускат безпричинни отсъствия от педагогическата практика, закъснения за работа и 

закъсняване за влизането в часа или други действия, които нарушават и провалят 

учебния процес. При наложителни отсъствия от практика се представят документи 

(медицински болничен лист и др.). Студентите   - практиканти  трябва да помнят, че по 

време на практиката  са част от педагогическия колектив на базовото училище и с 

действията си представят не само себе си, но и своя университет, катедра и 

преподавателите си. 

11. Студент-практикант 

• изготвя индивидуален план за периода на педагогическата  си практика, включващ 

всички дейности, които ще извършва в училището;  

• запознава се и води училищната документация под надзора на учителя-наставник; 

•- използва и опазва материално-техническата база на учебното заведение, където се 

провежда педагогическата практика;  

• използва и изпълнява всички одобрени от Министерството на образованието и 

изследванията  нормативни документи;  

• ползва консултации от учителите-наставници; - по време на практиката  по БЕЛ 

;перманентно представя на учителя-наставник дидактически проект  на урока най-късно 

ден преди изнасянето на урока;  

не влиза в час, преди  дидактическият проект да е одобрен от учителя-наставник;  

• получава обективна информация и преценка за проведените от него уроци и други 

училищни дейности от страна на ръководителя на практиката и от учителя-наставник;  

• наблюдава и конферира всички уроци на колегите си студенти – практиканти от екипа 

(един клас, различни паралелки, общ учител-наставник);  

• окончателният дидактически проект  на урока (по образец, зададен от преподавателя-

методист), заедно с подготвените дидактични материали, се представя за валидиране от 

учителя-наставник - като бял текст, ден преди изнасянето на урока. 

 • стенографира, хоспитира и анализира четири урока (един по Български език, един за 

развиване на комуникативни компетентности по БЕ, един по Литература и един за 

развиване на комуникативни компетентности по Литература) на свои колеги студенти - 

практиканти, с урочни теми, различни от неговите;  



• участва в организирането и провеждането на извънкласните дейности на училището и 

на класа, в който провежда своята практика  по БЕЛ; в Дневника-отчет задължително 

прилага артефакти от тези дейности; 

• в края на педагогическата  практика представя на преподавателя-методист, ръководител 

на практиката, Дневник- отчет на педагогическата  практика по зададен от 

преподавателя-методист образец (процесуално портфолио), където всеки от проведените 

уроци и рефлексиите към тях са подписани от учителя-наставник. 

 

 

 

XⅠ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАЗОВИЯ УЧИТЕЛ ОТ УЧИЛИШЕТО 

 

 

    Учителят – наставник - представя Годишното си тематично разпределение по БЕЛ за 

класа, в който е разпределен студентът - практикант; 

 - разрешава на студентите – практиканти, на които е наставник, да го наблюдават (в 

паралелката, в която са разпределени – в час по Български език, в час по Литература и в 

часовете за развиване на комуникативни компетентнсти) в началото на практиката по 

БЕЛ, като показва различни видове педагогически ситуации в уроците; 

 - осигурява материално-техническата база, необходима за реализиране на идейните 

проекти на студентите – практиканти  учебно-методична литература, ИТ технологии, 

условия за реализиране на интерактивни методи и техники на преподаване; 

 - консултира и участва при планирането, разработването на урока или на 

педагогическата ситуация, като съблюдава спазването на програмната система или на 

учебната програма;  

- подпомага формулирането на целите, избора на методи и техники на преподаване, 

одобрява ги и помага за осъществяването им; 

 - запознава студентите  с характеристиката на групите или на паралелките, в които 

самостоятелно ще провежда образователен процес, и подпомага адаптацията му;  

- демонстрира интерактивни и иновативни методи на преподаване и на педагогическо 

взаимодействие и подпомага избора на техники за мотивиране и поощрение и на 

критерии за оценяване напредъка на децата или на учениците; 

 - запознава студентите – практиканти  с документите на институцията и изискванията за 

работа с тях;  

- стимулира участието на студентите  в обсъждането на наблюдаваните уроци и на 

педагогическите ситуации в тях;  

- подпомага подготовката, организирането и провеждането на родителска среща и на 

индивидуални консултации с родители;  

- запознава студентите  с функциите  на педагогическия съвет  на училището; 

 - контролира изпълнението на поставените задачи от студентите - практиканти, дава 

практически съвети по време на работа и оценява качеството на изпълнението;  

- поддържа връзка с преподавателя от висшето училище, като дава аргументирано 

мнение и оценка за работата на студента - практикант по време на педагогическата 

практика;  

- разпределя студентите по паралелки за изнасяне на уроци, съобразно графика на 

практиката  по БЕЛ, изготвен от ръководителя на практиката;  

- своевременно уведомява преподавателя-методист за неспазване на графика на  

практиката и трудовата дисциплина в училище;  

- оценява цялостната дейност на студента - практикант, на който е наставник – с 

количествена и качествена оценка  на студента.  

-  да запознае студентите практиканта със своя календарей план за съответния период; 

- да изнася открити уроци за тях; 



- да участва заедно с методиста от университета в разпределението на темите, уроците и 

учебните часове; 

- да бъде помощник-консултант при подготовката на уродите на студентите, да 

проверява техните дидактически проекти и да дава заключение за учебно- 

възпитателната им дейност; 

- да прави анализ на уродите и на поведението на студентите практиканта и да поставя 

оценка на всеки урок; 

- да участва в съвещанията и в заседанията на педагогическия съвет в училище, където се 

обсъждат въпроси около текущата педагогическа практика и се дава оценка за нея. 

 

 

 

 

XⅠⅠ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

 

        Задължения на приемащите институции 

 Приемащите учебни заведения следва да осигурят добре подготвени и мотивирани 

базови учители, както и достатъчно добра материална база. 

         Задължения на учителя-наставник:  

        1. Да уведомяват своевременно методистите за наложилите се промени в графика.  

       2. Да осигурят методическа помощ за студентите, да ги информират за наличната 

материална база, която могат да ползват, да им дадат възможност да наблюдават и 

общуват с учениците, с които предстои да работят.  

       3. Да се отнасят към студентите етично, с уважение и разбиране.  

       4. Да не уронват престижа на Тараклийския университет „Григорий Цамблак“. 

    5. Системно да допълва портфолиото с конспекти на уроци, разработени дидактически 

материали, дневник  за проведена педагогическа  практика. При поискване на 

документацията за проверка студентът е длъжен да я представи. 

6. Да запознава студентите със своя клас и с плана за възпитателната си работа за периода 

на практиката; 

7. Да помага на студентите практиканта при подготовката им за часовете на класния 

ръководител и за извънкласните мероприятия, да присъства на тях и да ги оценява. 

 

 

XⅠⅠⅠ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

 Съгласно учебния план на спец. „Български и румънски език и литература “, 

„Български и английски език и литература “, педагогическата  практика по български 

език и литература се провежда през VІ семестър.  

   Педагогическата практика  по БЕЛ има комплексен характер, предвиждащ 

осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки по специалните и по психолого-

педагого-методическите дисциплини; възможност студентите – практиканти  да 

съчетават по време на практиката си различни дейности, провеждани в 

общообразователното училище; стреми се към стандартизация на практическата 

психолого-педагогическа подготовка на студентите, чиято професионална квалификация 

ще е УЧИТЕЛ. Затова на Педагогическата  практика практика по български език и 

литература се допускат студенти, успешно положили всички семестриални изпити 

по задължителните дисциплини. 

  Ако студентът – практикант  не получи допускане  на практика  по 

Български език и литература (от учителя - наставник и преподавателя-методист), може 

да се яви на „поправка“ през  учебна година в назначен срок. 

   Начин на провеждане на занятията  
а) Педагогическата  практика по Български език и литература се провежда в реална 



работна среда – училището, в рамките на  90 часа;  

б) Ако има студенти, желаещи да проведат стажа си по местоживеене, те представят на 

преподавателя - методист, ръководител на педагогическата  практика: 

 1) Декларация от училището, поемащо ангажимента да осигури провеждането на 

педагогическата  практика за съответния студент - практикант;  

2) Служебна бележка за проведена  педагогическа  практика по Български език и 

литература;  

3) Дневник  за оценка на студента - практикант;  

4) Резултати от практиката по БЕЛ;  

г) Всеки студент  се прикрепя към един клас/паралелка с учител-наставник по Български 

език и литература; на този клас студентът – практикант  е помощник класен ръководител, 

а класният ръководител е негов учител-наставник за психолого-педагогическите 

дейности, включени в индивидуалния план на стажант-учителя.  

д ) в края на практиката по БЕЛ учителите-наставници съставят характеристика  за 

оценка на студента – практикант , където    дават качествена оценка на, студенти - 

практиканти, на които са били наставници и подписват  дневника  с резултати от 

педагогическата практика   по БЕЛ, където пишат анотация на качествената оценка и 

вписват, конферираната с преподавателя-методист, количествената оценка на практиката 

по БЕЛ.  

 

XⅣ. ОТЧЕТ НА ПРАКТИКАТА 

 

       В края на  педагогическата практика по БЕЛ студентите – практиканти  представят на 

преподавателя – методист Дневник – отчет на педагогическата  практика. В Дневника - 

отчет са включени: визитна картичка на училището, в което е проведена  педагогическата 

практика , седмичен разпис на класа, към който е прикрепен  студентът – практикант, 

извлечение от годишното разпределение по Български език и литература на учителя-

наставник, за времето на педагогическата  практика, индивидуален календарен план на 

студента-практикант и индивидуален календарен отчет на студента-практикант, 

артефакти от учебната дейност на студента – практикант.  

       Материалите от всеки от проведените уроци се окомплектоват в една мека папка. В 

отделни джоб-пликове се поставят:  

      1. Копие на урочната единица (от използвания в училището учебник ) и работни 

листове. 

      2. Дидактически проект  на проведения урок по образец.  

      3. Чернова на план-конспекта с корекции, правени при обсъждането с учителя-

наставник.  

    4. Изготвени и използвани дидактични материали - постери, презентации, работените в 

часа упражнения и изпълнението на тези упражнения от студент - практикант при 

подготовката на урока.  

    5. Самооценка на урока – свободен текст, компютърен набор със следните компоненти: 

поставени и реализирани цели и задачи на урока; изпълнени държавни образователни 

стандарти; използвани методи, техники, стратегии; степен на усвояване на знания / 

изграждане на компетенции у учениците – субективно мнение на студента- практикант. 

    6. Артефакти от участие на студенти - практиканти в подготовката и реализирането на 

културно-масови, спортни и други извънкласни мероприятия, проведени в базовото 

училище по време на педагогическата практика, в които студентът- практикант е взел 

участие. Рефлексия на всяка от дейностите – свободен текст, компютърен набор.  

   Преподавателят-методист, ръководещ  педагогическата  практика, отчита пред 

обучаващата катедрата организирането, провеждането и резултатите от същата. 

 Форми на текущ контрол  

     студентът - практикант, ръководител на студентския  работен екип, следи за трудовата 

дисциплина на студентите;  



     учителят-наставник проверява плана -конспект на урока в деня преди неговото 

изнасяне; не разрешава на студента – практикат  да влезе в час, ако планът му не доказва, 

че той познава учебното съдържание и има нужните презентационни компетентности; 

проследява участието му в извънкласните мероприятия на класа и училището;  

     преподавателят-методист  посещава часове на студента - практикант, прави 

констатации, забележки, мотивира добрите студенти – практиканти , води разговори с 

директора, учителите, административния и помощен персонал в училището.  

          Условия за заверка на дисциплината  
 Предадени на преподавателя – методист , ръководител на практиката: 

     1) Дневник-отчет на педагогическата  практика по образец. 

     2) Характеристика за оценка на студента - практикант и бланка с Резултати от 

педагогическата практика  по БЕЛ.  Студентите, провели  педагогическата практика по 

БЕЛ по местоживеене представят и:  

     3)  Служебна бележка от училището, където е проведена педагогическата практика. 

Педагогическата  практика завършва с колоквиум, на който всеки студент – практикант  

представя пред колегите си своя Дневник - отчет (процесуално портфолио) от 

педагогическата  практика по Български език и литература.  

    Формиране на окончателната оценка по дисциплината Съгласно учебния план , 

педагогическата  практика завършва с практически изпит. Преподавателят методист  и 

учителят-наставник формират комплексна оценка по десетбалната система за цялостната 

психолого - педагого-методическа работа на студента – практикант по време на неговата 

практика. При положителна оценка студентът се допуска до Държавен  изпит. 

Оценяването на професионално-педагогическите и на методическите 

компетентности на студентите – практиканти  се извършва от: 

- Учителя наставник – той попълва своите оценки на изнесените уроци в дневника. 

В края на практиката  вписва в дневника своето предложение за комплексната оценка на 

студента - практикант. Директорът на училището заверява  характеристиката  (с подписа 

си и с печата на училището). 

- Ръководителя на педагогическата практика, който периодично посещава, 

наблюдава и оценява студента. 

- Окончателната оценка за педагогическата практика е комплексна и се поставя след 

завършване на практиката, когато се обобщят оценката на учителя наставник, оценката на 

преподавателя методист и оценката на портфолиото. 

С „отличен “ успех  се оценява работата на студент, който изпълни целия обем 

работа, изискван от курикулума по практиката , получи отлични оценки за подготовка и 

провеждане на открити уроци, извънкласни и образователни дейности, отговорен и 

заинтересован от цялата работа с ученици, показал дълбока теоретична и практическа 

подготовка на всички етапи на педагогическата дейност в училището. 

     С „добър  “ успех  се оценява работата на студент,  който напълно завършил 

програмата за педагогическа практика,  добре подготвен и провел зачетни  уроци, 

извънкласни и образователни дейности, но допуснал незначителни  грешки, работил 

напълно самостоятелно, проявил  интерес към работата с деца и подпомагал  учителя и 

класния ръководител. 

      Със  „задоволителен  “ успех  се оценява работата на студент, който също е 

завършил  програмата по педагогическата практика, но в процеса на работата не е показал 

достатъчен интерес, инициативност и самостоятелност, допуснал е съществени грешки в 

зачетните уроци, извънкласни и образователни дейности, не е успял да установи близки 

контакти с учителя, класния ръководител и учениците. 

    С „незадоволителен  “ успех  се оценява работата на студент,  , който не е 

завършил програмата по педагогическата практика, малко е участвал  в ежедневната 

работа и изпълнявал всички видове дейности на ниско ниво. 

 



 

XV. КРАЙНОТО ОЦЕНЯВНЕ НА  ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 

Окончателната оценка на педагогическата практика се извършва по време на 

заключителната конференция, организирана от Катедра „Филология и история”. В хода 

на окончателното оценяване дейността на студентите  - практиканти се оценява по скала 

от „1” до „10”, като минималната положителна оценка е „5”. 

- Защитата на доклада от учебната практика се извършва в рамките на 2 седмици 

след приключване на практиката. 

- Крайната оценка се изчислява като се прилагат коефициентите по следната 

формула: 

 

NF = k0,2 * NPPr + k0,2 * NCT + k0,3 * NMet + k0,3 * NMen 

NF – Крайната  оценка 

k – коефициент на всяка оценка 

NPPr – оценка за Портфолиото по педагогическата практика (качеството  на 

съставящите  портфолиото: пълнота, правилност, актуалност, оригиналност) - к0,2 

(20%); 

NCT – Оценка за презентацию результатов практики во время итоговой 

конференции – k0,2 (20%) 

NMet – Оценка от методиста – k0,3 (30%) 

NMen - Оценка от наставника (посочва се  в характеристиката, получена  от 

учебното  заведение, в което студентът е бил на практика) - к0,3 (30%). 

 

 

 

 

 

ОЦЕНЪЧЕН  ЛИСТ 

 

NPPr k0,2* 

NPPr 

NMet k0,3* 

NMet 

NMen k0,3* 

NMen 

NCT k0,2* 

NCT 

NF 

         

 

 

       Координатор/методист на  педагогическата  практика                                               

          

Оценъчен лист за резултатите от  педагогическата  практикиа се попълва от  

координаторите /методистите на  педагогическата практика! 
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