Критерии
за оценяване на постиженията на студентите
по дисциплината „Държавна преддипломна практика”
І. Студентът се допуска до държавна преддипломна практика при условие, че:
1. успешно е положил всички останали дисциплини оп педагогическия модул, а
именно: педагогика, педагогическа психология, методика на преподаването,
хоспитиране, Авито, текуща педагогическа практика и
2. при наличие на места за провеждане на практиката при базов учител в училище,
с което ПУ е сключил договор.
ІІ. Постиженията на студентите по дисциплината „Държавна преддипломна практика”
се оценяват по следните критерии:
1. Самостоятелно преподаване на 20 учебни часа уроци според годишното
раздпределение на базовия учител и в негово присъствие като ментор.
Удостоверява се с протокол за преподаваните учебни часове, който съдържа
темите на уроците, класовете и датите на проведените уроци и е подписан от
базовия учител. Протоколът се предава на преподавателя преди провеждане на
държавния практико-приложен изпит.
2. Държавен практико-приложен изпит – планиране и провеждане на изпитен урок
по философия, един учебен час.
3. Държавният практико-приложен изпит се провежда в договорено време според
графика на базовия учител. Постиженията на студента се оценяват от
преподавателя и базовия учител.
4. Преди урока студентът предава на преподавателя писмен план на урока във
формат, който е познат от курсовите работи по методика и Авито.
5. Изпитният урок се оценява според следните критерии:
 Съдържателна компетентност – по темата на урока;
 Методическа компетентност – ясно структуриране и прецизно планиране
на урока; подготовка на качествени, разнообразни и съобразени с целите
на урока работни материали (средства); умения за следване на плана, но и
за ситуативна гъвкавост при прилагането му;
 Комуникативни и социални компетентности – контакт с учениците;
професионално общуване (активно слушане, даване на обратна връзка и
др.); ориентиране в социалната структура на класа; конструктивна и
гъвкава реакция според особеностите на конкретната комуникативна
ситуация в часа.
6. След изпитния урок се провежда обсъждане, при което студентът оценява
преподаването си и получава квалифицирана обратна връзка от базовия учител и
преподавателя. При това обсъждане студентът се запознава с аргументираната
оценка на изпитния урок.
7. При неиздържан държавен практико-приложен изпит студентът може да се яви
отново едва след като повторно преподава 20 учебни часа в базово училище.
Поради организационни причини това може да стане най-рано през летния семестър
на следващата учебна година по ред и процедура, приети според решение на КС/ФС
(предстои да бъдат уточнени).
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