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ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА 
УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
В ПЕДАГОГИКАТА

Завършилите специалност „Предучилищна и начална училищна 
педагогика” могат да изпълняват основни видове педагогически 
дейности в областта на образованието и други социални сфери по 
следните длъжности: предучилищен учител; начален учител; учи-
тел-възпитател; педагог-психолог в детски градини и начални учи-
лища; възпитател в домове за деца от ПУВ и НУВ; ръководител и 
преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи 
за извънкласна дейност; експерт в детски отдели и институции; 
консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална 
училищна възраст към институции и частни училища.

Магистърът по Предучилищна и начална училищна педагогика е 
конкурентноспособен на пазара на труда, защото притежава акту-
ални знания, умения и компетенции. Придобитата квалификация 
по време на обучението му в магистърската програма му позволя-
ват да проектира, организира и провежда атрактивен учебно-въз-
питателен процес в съответствие със съвременните тенденции в 
развитието на предучилищното и началното образование.

Могат да продължат обучението си в образователна и научна 
„Доктор“.

Магистрите завършили специалността могат да извършват 
основни педагогически дейности във всички видове училища в 
Република България: учителска, възпитателна, преподавателска, 
организационно-управленска. 

Могат да работят и да бъдат назначавани като:
-  педагогически съветници, училищни медиатори; 
- възпитатели във всички учебно-възпитателни институции, в 

институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, 
домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежи-
тия), инспектори в детски педагогически стаи (след съответната 
допълнителна професионална подготовка); 

- педагогически организатори в системата на извънучилищните 
дейности, включително в центровете за работа с деца;

- сътрудници в обществени и културни организации и учрежде-
ния, имащи просветно-образователни функции: читалища, 
младежки и културни домове и клубове и др.;

- управленски длъжности в регионални инспекторати и общински 
структури;

-експертна дейност в управленческите звена на образованието 
към МОН и в други социални структури.

Могат да продължат образованието си в образователна и научна 
„Доктор“.

В ОКС „магистър” могат да се обучават кандидати, завършили ОКС 
„бакалавър”, професионално направление „Педагогика” и ОКС „бакалавър” 
от други професионални направления с придобита квалификация „учител”.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

специалност: ПЕДАГОГИКА
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: педагог        
Срок на обучение: 4 години       
Форма на обучение: редовна

Състезателният бал на кандидат-студентите  се образува, като:
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СЛИВЕНСЛИВЕН
http://www.tu-sliven.com 

e-mail: priem.sliven@gmail.com 
гр. Сливен, 8800, 
бул. “Бургаско шосе” 59;  

Студентите, завършили образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър”, специалност „Педагогика” могат да 
извършват основни педагогически дейности:
- във всички училища в Република България; 
- в институции от системата на извънучилищната дейност
(центрове за работа с деца, обществени и културни организации и 
учреждения и др).

Бакалаврите по Педагогика могат да бъдат назначавани да 
работят, съгласно действащия Списък на длъжностите в 
националната класификация на професиите на следните 
длъжности: 

- Възпитатели във всички учебно-възпитателни заведения;
- В закрити учебно-възпитателни заведения - специалисти по
 образователни методи (Възпитатели-методици) 
- учители по педагогика в училища с педагогически профил 
- Педагози и Педагогически съветници; 
- Инспектори по учебна дейност; 
- Организатори обучение; 
- Професионални консултанти. 
Завършилите педагози могат да придобият допълнителна 

квалификация за начални учители и учители по 
общообразователна подготовка в средното образование. Могат 
да продължат образованието си в ОКС „Магистър”.

Към оценките от дипломата за средно образование по българаски 
език и литература и най-високата от история или чужд език, се 
прибави една от следните оценки (по избор):  от успешно издържан 
зрелостен изпит (матура) по български език и литература, или исто-
рия или философия, или география, или чужд език, умножена по 2,5.
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тел. 044/66 75 52;   044/66 71 28
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