
 

 

 

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  

 PS528 

 СТАЖАНТСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРАКТИКА 

 Актуал.: Протокол №5/28.09.2022г. на УНС-ЦХН 

 Лектор:  проф. д-р Мария Алексиева 

 

АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина е част от практическата подготовка на студентите.  

Философията е свързана със създаване на условия и предпоставки за научно – 

приложна дейност на студентите.  

Обучението се осъществява в педагогическите условия на детската градина и в 

начално училище в различните възрастови групи и класове и е свързано с подготовката и 

провеждането на педагогическо изследване, част от дипломната работа на студентите от 

педагогическите образователни програми. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е мултиплициране на знания, умения и отношения в 

контекста на практическата приложимост в учебния процес в реална работа 

среда.  

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 Придобият реална представа за процеса на обучение и възпитание  в детската 

градина и в началното училище; 

 Познават актуалната документация за работа с деца в детската градина и 

началното училище; 

 Провеждат самостоятелно изследвания и експерименти по различни проблеми; 

 Провеждат научно- изследователска дейност, свързана с учебния процес в детската 

градина или началното училище. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината се базира на придобитите знания, на развитите умения и отношения 

в обучението по различните дисциплини през цикъла на обучение. 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение 

Задочно обучение 
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СЪДЪРЖАНИЕ  

1. Наблюдение на форми и методи на обучение в различните образователни 

направления, изучавани в детската градина и началното училище. 

2. Организиране на диагностични процедури, изследване с помощта на различни 

изследователски инструментариуми в т.ч. и авторски, тестове за диагностика на 

академични постижения. 

3. Запознаване с документацията по планиране и отчитане на учебната дейност в 

различните образователни направления в детската градина и учебни тематични 

разпределения в началното училище.. 

4. Участие в организирането и реализирането на учебно - възпитателния процес в 

детската градина и на педагогическите взаимодействия в началното училище. 

5. Участие в организирането и провеждането на различни празнични събития от 

празничния календар на детската градина и на начално училище. 

6. Провеждане на научно – изследователска дейност в детската градина и/или в 

началното училище. 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Извънаудиторна дейност 

2. Самостоятелна работа 

3. Научно- изследователска дейност 

 

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 и предаден дневник за научно-

изследователската практика на стажанта-учител 

 

 

 


