
Английски език като чужд в началното училище 

(първо равнище според международната 

класификация на ЮНЕСКО) 
 

 

За завършили ОКС „Проф. бакалавър“ в същото проф. направление 

Език на преподаване - английски 

Професионално направление – 1.2. Педагогика 

Форма на обучение – задочна  

Продължителност – 4 семестъра 

За кандидати, завършили висше образование с образователно-

квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалностите  

„Предучилищна педагогика и чужд език (английски)” и „Начална училищна 

педагогика и чужд език (английски)”. Приемът на студентите се извършва по 

документи,като се изисква среден семестриален успех по английски език най-

малко „добър 4” 

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити по английски език + 

среден успех от държавните изпити. Изисква се средният семестриален успех на 

кандидатите по английски език да е най-малко „добър 4”.  

Ръководител: доц. д-р Пенка Кънева 

Катедра "Начална училищна педагогика", каб. 607, тел. (062) 63 58 53, вътр. 1607 

 

Магистърската програма е насочена към подготовката на начални учители по 

чужд език (английски). 

Посредством задълбочена теоретична и практическа подготовка обучението 

по специалността осигурява овладяването на професионални умения и 

компетентности, необходими за заемане на следните длъжности в системата на 

образованието:  начален учител по чужд език; учител методик (по Ранно 

чуждоезиково обучение); учител по чужд език в детска градина; преподавател по 

чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности. 

Обучението в програмата е изцяло на английски език. Целта му е, от една 

страна, да представи съвременните достижения на дидактиката и технологиите за 

учене и усвояване на английски като чужд език в началното училище и, от друга - да 

формира и развие умения за планиране, подготовка и провеждане на образователен 

процес по английски език; за диагностициране и оценяване на чуждоезиковите 

постижения на учениците от начална училищна възраст; за аргументиране и 

защитаване на научни тези в процеса на академична комуникация. 
Програмата съдейства за подобряване на езиковите и педагогическите способности на 
студентите, създава предпоставки за професионалното им развитие и личностното им 
усъвършенстване. 
 

 

 

 


