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Квалификационната характеристика на специалност Начална училищна педагогика с 

чужд език (образователно-квалификационна степен „бакалавър”) е изготвена от катедра 

Предучилищна и начална училищна педагогика в Педагогически факултет, Тракийски 

университет – Стара Загора. Нейната структура съдържа точно формулирани приоритети, 

съответстващи на характеристиките на обучението в образователно-квалификационна степен 

„бакалавър”: 

1. Квалификация и компетенции; 

2. Обща и специална подготовка; 

3. Общи и специални умения; 

4. Възможности за реализация. 

 

1. Квалификация и компетенции 

Въз основа на запознаване с постиженията на съвременната  педагогика, психология и 

лингвистика студентите, бъдещи учители, формират професионални компетенции да: 

• преподават и управляват педагогическото взаимодействие по всички учебни предмети 

в началния етап на основна образователна степен;  

• поставят фундаментални хуманитарни и познавателни параметри на възпитателната 

функция при педагогическата комуникация с учениците в I – IV клас;  

• изготвят стратегии за приложение на педагогически технологии с цел подкрепа на  

когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата от начална училищна възраст; 

• прилагат в практиката на ранното чуждоезиково обучение резултати от изследвания в 

областта на психолингвистиката, социолингвистиката, текстолингвистиката, 

лингводидактиката;  

• подбират подходящи технологични средства за развиване и усъвършенстване на 

уменията за речево общуване на децата в начална училищна възраст като следствие от 

целенасочено използване на комуникативни стратегии при  чуждоезиковото обучение; 
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• подкрепят личностното развитие на учениците със специални образователни 

потребности в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за 

приобщаващо образование;  

• осъществяват резултатно педагогическо взаимодействие с учениците в мултикултурна 

образователна среда;  

• прилагат информационните и комуникационните технологии в педагогическата 

практика, като владеят компетенции за работа в дигитална среда при асинхронно и синхронно 

обучение.   

 

 

2. Обща и специална подготовка 

Обучението на студентите е изградено върху основата на овладяването на системно 

познание и специфични приложни умения в областта на задължителния цикъл, като са включени: 

общообразователни дисциплини, частни дидактики и такива в областта на чуждоезиковото 

обучение. Формират се широкопрофилни теоретични знания и практически умения, свързани с 

актуална и перспективна ориентация на хуманитарното и природонаучното познание, чрез 

владеене понятийно-терминологичната система и методиката на обучение по всички учебни 

предмети за I – IV клас. Академичната подготовка по специалността формира професионално-

педагогическа компетентност, базираща се на изгражданите практически умения за творчество и 

позитивно общуване при взаимодействие с учениците в начален етап. Осъществяваният 

образователният процес в специалността притежава специфична приложна ориентация към 

системата на ранното чуждоезиково обучение.  

Практическата насоченост на обучението се постига чрез подготовка по задължителни, 

избираеми и факултативни дисциплини, регламентирана от Държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, 

„магистър“ и „специалист” (2002), както и с помощта на осъществяваното хоспитиране като 

наблюдение и анализ на уроци, така  и с провеждането на учебни практики в областта на частните 

дидактики. 

http://www.unisz-iso.org/


 Тракийски университет  –  Стара Загора 
Педагогически факултет  Издание: 1.1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

7.5.1_OD_1.0.1_PF В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Квалификационна характеристика на специалност Страница: 3 от 5 

 

 

Този документ не се предоставя и  не се разпространява под никаква форма на трети лица без знанието и съгласието 

на Ректор и УПР на  Тракийски университет гр. Стара Загора. 

Този  документ е НЕКОНТРОЛИРАН,  когато е на хартиен носител и няма оригинални подписи или мокър 

печат „Контролирано копие”  или е във вид на електронен файл и не е на посочения по-долу адрес. 

За последната версия на документа проверете на адрес:  www.unisz-iso.org 

 

Чрез прилаганата кредитна система се създават условия за установяване статуса на 

студента, за мобилност по време на обучението по специалността, както и международна 

сравнимост на овладените знания и развити умения в университетския образователен процес на 

бъдещите педагози. 

В процеса на обучение на студентите от специалност Начална училищна педагогика с 

чужд език се използват както класически методи и средства за формиране на тяхната 

професионално-педагогическата компетентност, така и съвременни методи и средства, 

предразполагащи към творческо преосмисляне на овладените знания (дискусии, симулации, 

ролеви игри, проектни и медийни дейности и др.). Овладяват се умения за автономно учене и за 

работа в екип, като приоритет е обучението, построено на активно взаимодействие – форма 

на организация, при която студентите са в активна позиция и използват своя опит и опита на 

състудентите си на основата на диалог, съвместно решаване на проблеми и съпреживяване. 

Прилагат се и разнообразни форми на извънаудиторна заетост по избор на студента 

(изработване на: постери, реферати, проекти, дигитални образователни ресурси; участие в 

научноизследователска дейност, както и в студентски форуми).  

 

 

3. Общи и специални умения 

Стратегиите и технологиите в обучението в специалността Начална училищна педагогика 

с чужд език се изграждат  върху  актуални разбирания, отговарящи на обществените  потребности 

в съвременния социокултурен контекст. Те визират процесите на развитие, възпитание и обучение 

на децата в начален етап на основна образователна степен. Така се полага основата на 

професионално-педагогическата компетентност на бъдещите педагози при осъществяване на 

обучение в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „учител“ (2016, посл. изм. 2021). 

Цели се формиране на умения при бъдещите учители за адаптиране на образователната 

среда към изменящите се условия на работната среда и прилагане на интегративен подход в 

процеса на взаимодействието на социални и образователни фактори за личностното развитие на 

учениците от I – IV клас. Обхватът и равнището на знанията и уменията, които студентите трябва 
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да притежават, се търси и в посока на формиране и развитие на комуникативна компетентност в 

областта на английския език с цел осъществяване на ефективно университетско чуждоезиково 

обучение. Нейното овладяване от студентите, разбирана като езикова, социолингвистична, 

социокултурна, стратегийна и дискурсна компетентност, бележи превръщането на знанията в 

действие, т.е. осмисляне на теоретичната лингвистична информация във връзка с нейното 

конкретно прилагане в реални ситуации на общуване от различни обществени сфери. 

Дисциплините в учебния план на специалността от цикъла на чуждоезиковото обучение освен 

практическия курс по английски език включват овладяване на компетенции в областта на 

морфосинтаксиса,  литературата за деца и странознанието. На тази основа се изгражда и 

педагогическата компетентност на студентите в областта на лингводидактиката. Бъдещите 

педагози формират умения практически да използват нейните постижения за развиване на 

рецептивни и продуктивни речеви умения (четене, слушане, писане, говорене) съобразно 

възрастовите особености на децата в началния етап на основна образователна степен, 

подпомогнати от познанията си в областта на лингвистичните особености при усвояването на 

чужд език. 

Педагогическият факултет на Тракийския университет осигурява специализираната 

подготовка с фокус върху знанията и уменията, необходими за преподаването на английски език 

като чужд на ученици в начална училищна възраст. Нейното ниво създава възможност за 

получаването и на международно валиден сертификат за преподавателска дейност в начална 

училищна възраст в областта на английския език след успешно полагане на изпита Teaching 

Knowledge Test (TKT): Young Learners.  

Осъществяваният образователен процес осигурява при завършване курса на обучение 

придобиването на професионалната квалификация „начален учител, начален учител по чужд език 

(английски език)“ в съответствие с изискванията за заемането на длъжността „учител“ на Наредбата за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

(2019). 
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4. Възможности за реализация 

Завършилите специалност Начална училищна педагогика с чужд език придобиват 

права на „бакалавър” в професионално направление „Педагогика” и могат да се реализират в 

следните направления: 

➢ учители в начален етап на основното образование; 

➢ начални учители по чужд език (английски език); 

➢ преподаватели в чуждоезикови училища и школи, ръководители на групи и центрове за 

деца от начална училищна възраст; 

➢ методисти в педагогически кабинети, образователни звена и институции; 

➢ консултанти педагози в нестопански и неправителствени организации, предлагащи 

образователни услуги; 

➢ ръководители на държавни и частни начални училища; 

➢ научни и научно-помощни длъжности; 

➢ експерти по начална училищна педагогика; 

➢ други длъжности, изискващи висше педагогическо образование. 

 

Притежаващите образователно квалификационна степен „бакалавър” по специалността 

Начална училищна педагогика с чужд език могат да продължат образованието си в 

образователно-квалификационна степен магистър. 
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