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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина е част от Модулите „Практическа подготовка”. Практическите 

модули са обособени в три форми – Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и 

Преддипломна педагогическа практика. 

Курсът „Хоспитиране в детската градина I част” има за цел повишаване на 

професионалната мотивация на студентите и синхронизиране на придобитите знания с 

реалната професионална среда. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е участие на студентите в реална работа среда. 

Обучението се осъществява в педагогическите условия на детската градина в различните 

възрастови групи. Включва:  

1. Посещение и наблюдение на учебния процес в реална среда в различните 

възрастови групи в детската градина. 

2. Среща – дискусия по наблюдаваните форми с базовите учители в детската градина. 

3. Наблюдение на форми, средства и  методи на обучение в различните 

образователни направления, изучавани в детската градина. 

4. Водене на Протокол на наблюдаваните занимания по различните образователни 

направления в детската градина. 

5. Запознаване с документацията по планиране на учебната дейност в различните 

образователни направления в детската градина. 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 Придобият реална представа за процеса на обучение и възпитание  в детската 

градина; 

 Познават актуалната документация за работа с деца в детската градина; 

 Изготвят Протокол от педагогическото наблюдение на учебна дейност в детската 

градина. 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от цикъла Практическа подготовка – надгражда 

придобитите знания от обучението по различните дисциплини през семестъра – дава 

възможност за практическа приложимост на наученото.  

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение, Задочно обучение 
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СЪДЪРЖАНИЕ  

Практически  упражнения 

Тема 1. Посещение и наблюдение на учебния процес в реална среда в различните 

възрастови групи в детската градина. 

Брой часове: 4 

Тема 2. Среща – дискусия по наблюдаваните форми с базовите учители в детската 

градина. 

Брой часове: 2  

Тема 3. Наблюдение на форми, средства и  методи на обучение в различните 

образователни направления, изучавани в детската градина. 

Брой часове: 5 

Тема 4. Водене на Протокол на наблюдаваните занимания по различните образователни 

направления в детската градина. 

Брой часове: 5 

Тема 5. Запознаване с документацията по планиране на учебната дейност в различните 

образователни направления в детската градина. 

Брой часове: 4 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Практически  упражнения 

2. Самостоятелна работа 
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МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Метод на формиране на семестриалната оценка 

Крайната оценка по дисциплината се формира въз основа на всички изпълнени 

задания по дисциплината в указаните за това срокове. 

 Изготвяне на Протоколи и технологични карти от педагогическото наблюдение на 

учебна дейност в детската градина. 

 

 

 

 


