
Обучението в образователната програма е 
съсредоточено както върху 

предприемаческите подходи за усвояване на нови 
знания, така и върху приобщаващата педагогика. 
Чрез предприемачески елементи, като откриване 
и създаване на възможности, експериментиране, 
отразяване и управление на знанието, всеки 
студент може да усвои различни по степен знания, 
умения и отношения, като използва своите силни 
страни и индивидуални потребности.

Общата цел е да се изграждат предприемчиви, 
творчески настроени и гъвкави учители в 
детската градина и в класната стая, които 
използват разнообразни иновативни педагогически 
методи за изграждане на предприемаческа 
компетентност, в т.ч. обучение, основано на 
компетентностите и таланта; професионална 
практика; работа в екип по проекти; усет за визия 
и мисия.

Професионална квалификация:
детски и начален учител по иновации и 
предприемачество 

Форма на обучение: 
редовно, задочно 

Обучение: за завършилите бакалавърска 
степен в професионално направление 1.2. 
Педагогика обучението е два семестъра 
(една година) и завършва със семестър за 
разработване и защита на дипломна работа.
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Магистърската програма е разработена по Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото 
образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Курсът на обучение е планиран така, че да дава приложимост на изучаваното учебно съдържание. 
Предвиден и хорариум за практически упражнения, за самостоятелна творческа работа по 
създаването на обучаващи материали, както и за оформяне на педагогически архив за ежедневно 
прилагане в практиката на началното училище.

Приемът в магистърската програма „Иновации и предприемачество в началното и 
предучилищното образование” е по документи – с диплома за завършено висше образование с 
бакалавърска и магистърска степен.

СПОДЕЛЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

проф. д-р Николай Щерев || ръководител на катедра 
„Индустриален бизнес” в УНСС

Преподавател и консултант по маркетинг в индустриалния бизнес, 
конкурентоспособност на фирмата и продукта. Ръководи проекти за 
проучване на стимулиращите и ограничаващите фактори за създаване и 
развитие на стартиращи фирми с висок потенциал за растеж в България.

доц. д-р Костадин Коларов || директор на Института по 
предприемачество на УНСС

Ръководи над 20 проекта сред които „Професионализиране на управлението 
на МСП (развитие на мениджърски компетенции у предприемачите)“ и 
„DIGI Women – инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за 
жени предприемачи“.

доц. д-р Зорница Йорданова || експерт в областта 
на иновациите, социалното предприемачество и 
информационните системи за бизнес управление

Автор е на няколко книги, сред които The Business Innovation Book, която 
се разпространява в Amazon. Тя е консултант по иновации и в основата 
на технологичния стартъп GAPideaz, който дигитализира процесите по 
решаването на проблеми, постигането на цели и идеите на служителите в 
организациите. 
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