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“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА. ИНФОРМАЦИОННИ И 

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ”  

ОКС „МАГИСТЪР ” 

 

1. Квалификация и компетенции 

 

2. Обща и специална подготовка 

 

3. Общи и специални умения 

 

4. Възможности за реализация 

 

 

Програмата е предназначена за завършилите ОКС “бакалавър” със специалности от 

професионално направление „Педагогика”, с приоритет на “Начална училищна педагогика”, 

“Начална училищна педагогика и чужд език” и “Предучилищна и начална училищна педагогика”. 

Магистърската програма е насочена към подготовка на учители, които ще прилагат 

информационните и комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес, както и ще 

обучават ученици от начална училищна възраст по информационни технологии. 

 

1. Квалификация и компетенции 

 

В хода на обучение в ОКС „магистър“, специалност „Начална училищна педагогика. 

Информационни и комуникационни технологии в началното училище“ съобразно европейската 

квалификационна рамка от студентите се очаква да придобият следните професионални 

компетенции:  

➢ Да събират, обработват и интерепретират специализирана информация, необходима за 

решаването на сложни проблеми от областта на педагогическите науки.  

➢ Да интегрират широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително 

непознат контекст. 

➢ Да правят обосновани преценки и намират решения в сложна среда на разнообразни 

взаимодействия. 

➢ Да демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална 

и/или специализирана среда. 

➢ Да изградят способности за решаване на проблеми чрез интегриране на комплексни 

източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната 

среда. 
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➢ Да умеят да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия 

като се ангажират с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в 

процеса на работата или обучението.  

 

➢ Усвояване на знания и формиране на умения за работа със съвременните 

информационни и комуникационни технологии в уеб-пространството и с учебни 

материали на електронни носители; 

➢ Усвояване на знания и формиране на умения за прилагане на информационните и 

комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес по отделните 

направления; 

➢ Овладяване на компетентности за използване на специализирани софтуерни програми 

и дидактически материали за подпомагане развитието на децата от начална училищна 

възраст; 

➢ Овладяване на технологични и методически подходи и варианти за обучение по 

информационни технологии в начална училищна възраст. 

➢ Интегриране и подпомагане въвеждането на ИКТ в образованието, използване на 

дигитални технологии в начална училищна възраст; 

➢ Овладяване на компетентност за създаване и адаптиране на образователен софтуер; 

➢ Осъществяване на собствена научноизследователска и експериментална дейност. 

 

2. Обща и специална подготовка 

 

Обучението се реализира в контекста на: 

➢ Усвояване на разнообразни образователни подходи в контекста на националната 

стратегия за внедряване на ИКТ в обучението. 

➢ Качествена връзка между научнотеоретическата и практическата подготовка. 

➢ Мотивирано усвояване на необходимите професионални компетентности и качества за 

работа в разнообразни педагогически условия в I-IV клас. 

➢ Изграждане на мотивация за работа в динамична и технологична образователна среда. 

➢  Потребността от професионални компетентности, които да осигуряват възможност за 

мобилност и учене през целия живот. 

 

3. Общи и специални умения 

 

Съгласно Европейската квалификационна рамка студентите от ОКС „Магистър“ придобиват 

следните общи  и специални умения: 

➢ Овладяват богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за 

разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения. 

http://www.unisz-iso.org/
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➢ Диагностицират проблемите и намират начини за тяхното решаване, като се основават на 

съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни 

области, като проявява способност за генериране на нови знания и процедури, свързани 

с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации. 

➢ Формулират адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или 

ограничена информация и непредсказуемост. 

➢ Развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики. 

 

4. Възможности за реализация 

 

Курсът на обучение по магистърската програма “НУПИКТНУ” завършва със  защита на 

дипломна работа по тема от психолого-педагогически и методически дисциплини или държавен 

писмен изпит по предварително зададен въпросник с препоръчителна литература. 

След успешно приключване на обучението студентите получават ОКС магистър педагог: 

начален учител. 

        Педагогическите кадри могат да се реализират в системата на началното училищно 

образование, както и в други сфери на образованието /ръководители и специалисти на 

образованието в общински, областни, регионални, национални и други институции/. 
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