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Дисциплината „Хоспитиране в клас” е насочена към подготовка на студентите музикални 

педагози за преподавателска дейност в системата на средното образование. Тя съдейства за 
изграждане на система от знания и формира умения и компетентности за работа с ученици в 
начален, прогимназиален и гимназиален етап на средното училище. Дисциплината дава 
възможност на студентите да се обучават практически в процеса на наблюдение и преподаване в 
учебна среда. Предмет на разглеждане са урочни и други организационни форми в учебно-
възпитателния процес по Музика в средното училище. 

В периода на обучение студентите придобиват знания и умения за провеждане на учебен 
процес по музика, като се учат да: 

 
 поставят различни по характер задачи за наблюдение, анализ и обобщение; 
 наблюдават реализация на различни урочни форми: методическа организация, контрол и 
управление на учебно-възпитателния процес по музика; 
 наблюдават осъществяване на проверка и контрол на знания, умения и отношение на 
учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение; 
 наблюдават планиране на диагностика и оценка на музикалните постижения на учениците; 
 наблюдават и анализират методи на обучение по музика във видовете уроци. 

 
ОЦЕНЯВАНЕ 

Дисциплината се изучава в рамките на един семестър (V сем.) и завършва с текуща 
оценка. Оценката е комплексна и се формира на базата на два компонента: 

 
1. Участие на студента при дискутиране на наблюдаваните уроци по музика в начален, 

прогимназиален и гимназиален етап на средното училище. 
Критерии за оценяване: активно отношение на студента при анализ на музикалните 

дейности; умения за анализ на микроструктурата на наблюдавания урок по музика; умения за 
извеждане на обобщения и изводи от направен анализ при хоспитиране урочни и други 
организационни форми в учебно-възпитателния процес по Музика в средното училище. 

2. Изработване и презентиране на самостоятелно подготвен от студента план-
конспект за урок по музика. 

Критерии за оценяване: умения за формулиране на цел и задачи на урок по музика в 
съответния етап на обучение; съобразяване на подходящи методи на обучение по музика 
съобразно възрастта на учениците, етапа на обучение, темата и целта на урока; дидактическа 
обосновка на урока по Музика. 

 

ХОСПИТИРАНЕ В КЛАС 
 

 


