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“Предучилищна и начална училищна педагогика” - 

ОКС “бакалавър” 

 

1. Квалификация и компетенции 

2. Обща и специална подготовка 

3. Общи и специални умения 

4. Възможности за реализация 

 

1. Квалификация и компетенции 

Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя нови 

предизвикателствата, на които образованието трябва да може да отговори. Съвременните 

условия на образователните и социалните процеси показват необходимостта от професионална 

подготовка, гарантираща решаването на проблемите на обучението, възпитанието и развитието 

на деца и ученици от предучилищна и начална училищна възраст, разбирана в контекста на 

ролята на учителя да бъде лидер на промяната в пътуването към знанието – медиатор, 

улесняващ, подкрепящ, сътрудник, консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен. 

Значим акцент в европейските образователни системи е развиването у студентите на 

ключови компетенции за тяхната проява като общопредметни компетенции на равнище на 

образователни области. Основанията се откриват в преносимостта им през дейностите и 

регулативността спрямо компонентите на образователната компетентност. Образователната 

стратегия на Рамката на квалификациите на Европейското пространство за висше образование 

визира реализиране на приемственост в програмите от магистърската степен още на 

бакалавърско и добакалавърско равнище, както на съдържателно-предметна, така и на 

функционална основа чрез бинарното им структуриране и синхронизиране. 

Целта на обучението в специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” 

е  подготовката на специалисти за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация, която включва два 

равнопоставени компонента - детски учител и начален учител.  
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Специалността осигурява кадри с широка педагогическа компетентност, подготвени за 

професионална реализация както в системата на предучилищното възпитание, така и в началния 

етап на основното образование (1.-4. клас). Тази характеристика на специалността гарантира 

мобилност на педагогическите кадри и възможност за реализация при специфични демографски 

условия.  

Обучението е съобразено с държавните изисквания за придобиване на ОКС “бакалавър” 

чрез подготовка по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Постигнати са 

балансираност, приемственост, мобилност и професионална осигуреност в трите форми на 

подготовка.  

 

2. Обща и специална подготовка 

Стратегиите и технологиите на обучение, съобразно сферата на задължителната 

професионална компетентност на обучаващите се по специалността “Предучилищна и начална 

училищна педагогика”, обхващат процесите на развитие, възпитание и обучение на децата в 

диапазона детска градина – подготвителна група – начално училище. Това определя 

приоритетите при професионалната подготовка с реализиране на широк профил на знанията, 

уменията и компетентностите на завършващите специалисти: 

➢ знания за теоретичните основи на педагогическия процес за работа с деца от 

предучилищна и начална училищна възраст; възрастовите, морфофункционалните, 

психологическите и познавателните им особености, необходими при целенасоченото развитие 

на личностния потенциал на всеки обучаван, съобразно индивидуалните му заложби, 

способности, интереси и предпочитания; за формиране на здравно и екологично съзнание и 

култура у детето/ ученика; 

➢ умения за използване на разнообразни организационни форми на педагогическо 

взаимодействие; за приложение на педагогически технологии, интерактивни методи и техники 

за преподаване и учене; за изграждане на комуникационни умения; за самостоятелна работа и 

работа в екип; за критично и конструктивно мислене; за работа с информационни технологии; 

социални умения за работа с родители, общественост, държавни институции, неправителствени 
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организации и всички, които имат отношение към обучението, възпитанието и развитието на 

децата от предучилищна възраст и на учениците от начална училищна възраст; 

➢ компетентности за използване на разнообразни методи, форми и средства за 

контрол, диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-

образователния и учебния процес; за прилагане на подходи за формиране на позитивни социални 

и граждански умения и ценностни ориентации у обучаваните; за възпитаване на етично 

поведение у тях в различна социокултурна среда. 

 

3. Общи и специални умения 

Според Европейската квалификационна рамка студентите в ОКС „Бакалавър” 

придобиват обща психолого-педагогическа подготвеност на теоретично и на приложно ниво, 

както и умения за позитивна комуникация и образователно-възпитателното взаимодействие с 

деца от предучилищна и начална училищна възраст. В този процес се използват класически и 

съвременни методи на обучение, както и разнообразни форми на извънаудиторна заетост на 

студентите /разработване на теза, реферат, проект, решаване на казуси/. 

Заедно с изграждането на общи и специфични теоретични знания и практически умения, 

обучението по специалността съдейства за формиране на положителна нагласа към познанието 

като ценност, за изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия 

живот; формиране на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и 

уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между 

хората; развиване на положителна нагласа към пълноценното интегриране на децата в 

предучилищна и начална училищна възраст, съобразно специфичните им образователни 

потребности; умения за взаимодействие и партньорство с училищната система. 

 

4. Възможности за реализация 

Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” включва многостранна 

академична общообразователна, теоретична и практическа подготовка, която осигурява условия 

за успешна професионална реализация и кариерно развитие. 
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Чрез действащата кредитна система се създават условия за установяване статуса на 

студента и за мобилност по време на обучението по специалността. 

Завършилите специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”  придобиват 

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

следните направления: 

- педагози в детски заведения /ясли, детски градини, домове за деца лишени от родителски 

грижи и други социални домове/; 

- педагози в подготвителни групи и подготвителни класове; 

- възпитатели и учители в началния етап на основната образователна степен; 

- методисти в педагогически кабинети, образователни звена и институции; 

- консултанти–педагози в нестопански и неправителствени организации, предлагащи 

образователни услуги; 

- ръководители на държавни и частни специализирани предучилищни заведения и начални 

училища; 

- експерти по предучилищна и/ или начална училищна педагогика; 

- други длъжности, изискващи висше педагогическо образование. 

Притежаващите образователно квалификационна степен “бакалавър” по специалност 

“Предучилищна и начална училищна педагогика” могат да продължат образованието си в ОКС 

„магистър” 
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