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Образователно-квалификационни степени: Магистър 

Форми на обучение:  редовно обучение 

Срок на обучение: 1,5 години 

Завършване: Студентите завършват с разработване и защита на дипломна работа  

Прием: могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ и/или „магистър" от всички професионални наплавления в Област на висшето 

образование 1. Педагогически науки и/или завършили образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ и/или магистър от други професионални направления, притежаващи педагогическа 

правоспособност 

Достъп до по-нататъшно обучение: ОНС „доктор“ в ПН 1.2. Педагогика НС „Тория на 

възпитанието и дидактика“ 

Актуалност:  

В тази специалност ИПФ предлага на студентите си задълбочена  теоретическа и 

практическа подготовка, необходима за успешната им професионална реализация в 

съвременното училище, образователни и възпитателни институции. След завършване на 

обучението си в магистърската степен студентите могат да продължат обучението си в 

докторска степен по  професионално направление 1.2. Педагогика. 

Обща характеристика на обучението:  

Учебният план предоставя задълбочена подготовка на студентите по фундаменталните 

педагогически дисциплини. Поставен е акцент в изучаването на технологии в образованието и 

възпитанието. Специално внимание е отделено на обучението по информационни и 

комуникационни технологии и тяхното приложение в други предметни области. Чрез 

дисциплините, включени в учебния план се дава възможност на студентите да усвояват умения 

за научно- изследователската дейност и да участват в  програмите за международен обмен и 

мобилност, в съответствие със Стратегията на МОН и за успешното прилагане указанията в 

Наредба № 12 от 01.09. 2016 г.   

По време на обучението си студентите придобиват актуални знания и професионално-

педагогически компетенции, свързани с прилагане на съвременни  технологии на възпитанието; 

прилагане на иновации  в образованието; комуникативни, диагностични, възпитателни и 

професионални компетенции;  работа в екип и ефективни междуличностни отношения и 

комуникации; прилагане на различни техники за консултиране, групови и индивидуални форми 

на консултиране и анализ на резултатите; разрешаване на спорове и конфликти (медиация);  

работа с рискови групи, малцинства и етнически общности; провеждане на научно-

изследователска дейност с практическа насоченост на експерименталната работа.   

Учебният процес е изграден на съвременни технологии и техники на преподаване и 

учене, оптимално съчетаващи традиционни и иновационни методи и форми на организация на 

обучението. Подготовката на студентите се изгражда на базата на четири групи дисциплини. 

Към първата група са включени задължителни дисциплини. Втората група се състои от три 

блока избираеми дисциплини, чиято насоченост е към проектна дейност в образованието, 

развитие на реторична култура, психология на семейните отношения, социология и 

педагогическо образование за родители. Третата група дисциплини са практически, свързани с 

формиране на професионално-педагогически качества (текуща педагогическа практика и 

стажантска практика). Четвъртата група включва факултативни дисциплини, насочени към 

формиране на лидерски умения и работа в екип и умения за управление на времето.  

Образователни и професионални цели: 

Основната цел на специалността „Иновации и технологии в педагогиката“ е да се 

подготвят висококвалифицирани специалисти с висше образование за нуждите на 

съвременното училище и общество. 



Магистърът по специалността „Иновации и технологии в педагогиката” притежава 

следните професионални компетенции: разширени и задълбочени знания за възприемане и 

анализ на теории, стратегии, принципи и практики в областта на технологиите на възпитанието 

и обучението; задълбочена интердисциплинарна подготовка по иновации в образованието, 

информационните и комуникационни технологии, управлението и администрацията; 

комуникативни и практически умения за ефективно педагогическо общуване, разрешаване на 

конфликти, за провеждане на професионално консултиране и медиация сред учещите се 

младежи, учителите, родителите, възрастните в рамките на собствената квалификация; умения 

за  планиране, организиране и реализиране на педагогически, социално-педагогически и 

диагностични изследвания; умения за ефективно използване на информационните технологии; 

професионална компетентност за успешно прилагане на придобитите теоретични знания по 

иновации и технологии в обучението, социалната сфера и организационно-управленска 

подготовка. 

Реализация на завършилите специалисти:  

Завършилите специалност „Иновации и технологии в педагогиката” получават 

образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация „педагог" 

която им дава възможност да работят като: педагогически съветници, училищни медиатори; 

възпитатели във всички образователни структури, 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 учреждения, имащи просветно-

образователни функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и др.; управленски 

длъжности в регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа и 

личностно развитие и общинските им структури; експертна дейност в управленческите звена на 

образованието към МОН и в други социални структури. 

Длъжностите са съобразени с действащия Списък на длъжностите в националната 

класификация на професиите и длъжностите от 2011г. (Приложение 4 към Заповед № PД01-

931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г.). 

Завършилите магистърска степен по „Иновации и технологии в педагогиката“ имат 

възможност: да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и 

продължаващо обучение; да продължат образованието си в ОНС „Доктор“ по докторска 

програма „Теория на възпитанието и дидактика“.. 


