
  

 
 

 
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ 
 

ФАКУЛТЕТ “МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА” 
КАТЕДРА „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА И ДИРИЖИРАНЕ“ 

 
                                                                                                               

 
 
 

 

Образователно-квалификационна степен: “Бакалавър” 
Специалност „Педагогика на обучението по музика“ 

Редовно обучение 
 

ВОДЕЩИ ПРОГРАМАТА:  доц. Весела Статкова, д-р Тихомир Радев 
 

 
 Дисциплината е основна за придобиване на ключови умения и компетентности за използване 
информационните и комуникационни технилогии (ИКТ) в образованието. Лекционният материал 
представя пред студентите познания за опериране и осъвременяване на инструментариума с 
използване на ИКТ, значението им за учениците, за съвременното образование, развитие на 
изкуството като цяло и влиянието на техническите средства, променящите се условия за 
разпространение на произведения, специфичните образователни проблеми, професионалната 
подготовка на преподавателя. Представят се и най-често срещаните проблеми при изпозлване на 
ИКТ.  
 Целите на дисциплината са: 
 1. Да разшири познанията на студентите за мястото, значимостта на ИКТ в образованието за 
реализиране на ефективно обучение в зависимост от естеството им на приложение.   
 2. Изучаване на ИКТ и техните специфични особености на приложение в средните и средни 
специални училища.  
 3. Да формира умения за подготовка на урок с ефективно използване на ИКТ независимо от 
неговите цели. 
 4. Да мотивира студентите за по-нататъшно професионално развитие с използване на ИКТ.  
 5. Да мотивира студентите за участие в групови изяви с използване на ИКТ в обучението по 
съответните за тях учебни предмети независимо от образователната степен.  
 Очакванията са свързани с формиране и усъвършенстване на уменията за приложение на 
информационните и комуникационни технологии в интерактивна образователна среда, която 
отговаря на потребностите на съвременните ученици и на образованието като цяло.  

  
ОЦЕНЯВАНЕ 

При формиране на оценката се използват следните критерии: 
1. Степен на усвояване на преподавания теоретичен материал; Познаване на терминологията и 
дефинициите, свързани с лекционния курс 
2. Активност на студентите в процеса на използване на ИКТ и в практическото обучение за 
работа в дигитална среда 
3. Способност за точна преценка при подбор на технология за представяне на учебно 
съдържание способстваща за повишаване на ефективността на учебния процес  

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 
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