ИНСТРУКЦИИ
ЗА ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА
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1. Пред дипломната педагогическа практика (ППП) на студентите от специалност
ПОТТ започва със заповед на Ректора в началото на осмия (летен) семестър и е с
продължителност 9 учебни седмици ( без ваканции и празници). Нормативът е
от 75 часа изнесени от студентите, като най-малко от тях 20 часа са уроци за
нови знания (за 5, 6, 7 и 8 клас - 2 часа за един изнесен урок)
2. ППП се провежда в МУЦТПО- Благоевград и в училища по родните места, при
заявена готовност от съответното училище, където се изготвя график за
провеждане на ППП за всеки студент.
3. Не се разрешава разместване на студентите извън утвърдения график (не им
„харесва” даден раздел и искат друг).
4. Студентите се запознават с базовите учители преди започване на практиката и
получават графика си (в МЦТПО и по родните места.)
5. Всеки студент трябва да притежава Стажантска книжка за ППП, която се
заверява в Учебен отдел при записване и плащане на таксата за VІІІ семестър,
преди започване на практиката.
Всеки студент води дневник за съдържанието и обема на ежедневната училищна
заетост – в Стажантската книжка за ППП (за 5, 6, 7 и 8 клас - 2 часа за един
изнесен урок)
6. За всеки урок студентът подготвя план-конспект, който преди започване на часа
се консултира от базовия учител и се подписва на него. Всички план-конспекти
се съхраняват от студента в отделна папка и се носят в МЦТПО по време на
практиката (преподавателят-отговорник на практиката и преподавателите
упражняващи текущия контрол могат във всеки един момент да проверяват
план-конспектите).
7. Текущият контрол (ТК) се упражнява от преподаватели от катедра „ТОПО” на
основен или граждански трудов договор.
а) за студентите в МУЦТПО – Благоевград и със студентите, провеждащи ППП
по родните места, ТК се провежда в МУЦТПО по изготвен график.
б) ако на посочената в графика дата и час студентът отсъства, длъжен е да
информира базовия учител и зам. директора и да представи документ, ако е по
здравословни причини.
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г) при 2 слаби оценки на текущ контрол, при 2 неявявания на ТК, както и при
безпричинно прекъсване на ППП, студентът повтаря практиката и заплаща
отново семестъра.
8. Директорът на МУЦТПО не приема студенти на ППП, които не фигурират в
заповедта на Ректора.
9. Базовите учители упражняват системен контрол върху работата на студентите,
присъстват на всички изнесени от тях уроци, конферират и дават насоки за
следващия урок. Те удостоверяват с подпис в стажантския дневник, че урокът е
действително проведен от студента.
10. При несправяне със задълженията на учител от страна на студента, базовият
учител и директорът имат право да изискат съответно прекъсване на ППП.
Студентът повтаря практиката в следващ семестър, като заплаща таксата за него.
11. Ако студентът отсъства от ППП по здравословни причини, но не повече от 50%
и представи документ от ЛКК, може да си отработи пропуснатите часове в
рамките на срока на ППП или да продължи през следващия семестър.
12. Студентите стават стажант-учители на МУЦТПО и училищата по родните места,
като са длъжни да спазват Правилника на учебното заведение, както и
изискванията на базовите учители и ръководството.
13. Разработените от студентите дидактически материали за всеки урок (нагледни
средства, тестове, образци, план-конспекти и др.), остават за обогатяване на
материалната база на МУЦТПО и съответните училища по родните места.
14. Държавните практико-приложни изпити (ДППИ) започват и се провеждат в
МУЦТПО – Благоевград по график и пред комисия, определена със заповед на
Ректора.
15. Студентите са длъжни да представят Заявление за полагане на ДППИ с
Уверение за положени семестриални изпити при секретарката на катедра
„ТОПО”.
16. До ДППИ се допускат само студенти, провели практиката, положили всички
семестриални изпити и получили от ТК оценка не по-ниска от „Среден 3”.
17. Студентите са длъжни да съхраняват авторитета на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Благоевград.
Ръководител на ППП:
(гл. ас. д-р М. Кавданска)
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