ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ от специалност ПНУП
за І курс, ПНУП, р. о.
“Хоспитиране” е задължителна учебна дисциплина занятията, по която се провеждат всяка седмица и
завършва с поставяне на текуща оценка, която е средноаритметично от оценките по хоспитиране в детска
градина и начално училище. Неполучилите оценка през тази година ще трябва да посещават занятията по
хоспитиране през следващата учебна година.
Часовете в начално училище ще се водят от докторант Светослава Соколова.
Първо занятие за целия курс: 09.10.2018 (вторник), 10:00 ч., във фоайето на 3-ти етаж.
за ІV курс, ПНУП, р. о.
“Текуща педагогическа практика” е задължителна учебна дисциплина, занятията се провеждат всяка
седмица и завършва с поставяне на текуща оценка. Половината от семестъра ще посещавате занятия в детска
градина, а в следващата половина ще посещавате учебни часове в начално училище.
Часовете в начално училище ще се водят от х. пр. Сийка Стойчева – зам. директор на 109 ОУ „Христо
Смирненски“. Училището се намира ул. „Слатинска“ № 24, близо до сградата на Факултета.
Първо занятие в начално училище за І група: 05.10.2018 (петък) от 9:20 ч. във фоайето на 109 ОУ. За
по-ефективното провеждане на занятията ще се работи по следния график:
Група/период
І група
ІІ група

от 1.10.2018 до 25.11.2018
Начално училище
Детска градина*

*Информация за детската градина ще получите от съответния преподавател.

от 26.11.2018 – 20.01.2019
Детска градина*
Начално училище

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ от специалност НУПЧЕ
за ІІ курс, НУПЧЕ, р. о.
“Хоспитиране” е задължителна практическа учебна дисциплина, която се провежда всяка седмица и
завършва с поставяне на текуща оценка. Неполучилите оценка през тази година, посещават занятията по
Хоспитиране през следващата учебна година. Занятията ще се водят от докторант Светослава Соколова.
Първо занятие за двете групи група: 11.10.2018 (четвъртък), 10:00 ч., във фоайето на 3-ти етаж.

за ІV курс, НУПЧЕ, р. о.
“Текуща педагогическа практика” е задължителна учебна дисциплина, занятията се провеждат всяка
седмица и завършват с поставяне на текуща оценка.
Първо занятие за двете групи е на 03.10.2018 (сряда) от 10:30 ч. във фоайето на 35 СУ “Добри
Войников”, ул. „Добри Войников“ №16 (кв. Лозенец, до Финансово-стопанската гимназия; транспорт: с
автобуси №72 и №76 – спирка между Националния стадион “В. Левски” и НДК, по ул. „Милин камък“ училището се пада вляво). Носете си лични документи.
Ваш преподавател ще бъде хон. пр. Татяна Вълчева.

