
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 
 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (доц. дпн Милен Замфиров, Декан на ФНОИ) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили други специалности) 

Курс: 2         Випуск 2019    Семестър: 3 (зимен) – 2020/2021 учебна година 

  Електронен курс(електронно обучение) – в съответствие със заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г. 

     

ДАТА/ДЕН 8.00-13.30 Връзки към електронния 

портал на СУ 

https://elearn.uni-sofia.bg 

14.30-19.30 

11.09.2020 (петък) 
Теория и технология на семейното 

възпитание    проф. дн Р. Пенев 

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.php?id=

44231 

Теория и технология на семейното възпитание    

проф. дн Р. Пенев 

12.09.2020 (събота) 

   
Педагогика на овладяване на езика и 

развитие на речта 

проф. дн Б. Ангелов     

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44230 

 Педагогика на овладяване на езика и развитие 

на речта 

проф. дн Б. Ангелов     

13.09.2020 (неделя)  
Педагогика на овладяване на езика и 

развитие на речта 

проф. дн Б. Ангелов    

 https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44230 

Педагогика на овладяване на езика и развитие 

на речта 

проф. дн Б. Ангелов       

18.09.2020 (петък) 

  
  ЗИД - Приемственост в образователните 

структури в периода на детството              

 проф. д-р Л. Пенева      

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44950 

ЗИД - Приемственост в образователните 

структури в периода на детството              

 проф. д-р Л. Пенева         

19.09.2020 (събота) 

  
 Педагогика на овладяване на езика и 

развитие на речта 

проф. дн Б. Ангелов   

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44230 

 Педагогика на овладяване на езика и развитие 

на речта 

проф. дн Б. Ангелов   

20.09.2020 (неделя) 

  
 Педагогика на овладяване на езика и 

развитие на речта 

проф. дн Б. Ангелов  

 ЗИД - Приемственост в образователните 

структури в периода на детството               

проф. д-р Л. Пенева 

25.09.2020 (петък) 

   
 Теория и технология на семейното 

възпитание    проф. дн Р. Пенев  

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.php?id=

 Теория и технология на семейното възпитание    

проф. дн Р. Пенев  



44231 

26.09.2020 

(събота) 
 Теория и технология на семейното 

възпитание    проф. дн Р. Пенев  

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.php?id=

44231 

Теория и технология на семейното възпитание    

проф. дн Р. Пенев  

27.09.2020 

(неделя) 
Теория и технология на семейното 

възпитание    проф. дн Р. Пенев  

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.php?id=

44231 

Теория и технология на семейното възпитание    

проф. дн Р. Пенев  

02.10.2020 (петък) 

    
Педагогика на овладяване на езика и 

развитие на речта 

проф. дн Б. Ангелов   

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44230 

Педагогика на овладяване на езика и развитие 

на речта 

проф. дн Б. Ангелов   

03.10.2020 (събота) 

   
Теория и технология на семейното 

възпитание    проф. дн Р. Пенев  

 
Теория и методика на изобразителното изкуство 

в предучилищна възраст                             

проф. дн Л. Малинова   

04.10.2020 (неделя) 

    
 Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44232 

 Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова   

09.10.2020 (петък) 

  
Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44233 

Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

10.10.2020 (събота) 

  
   Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44232 

Теория и методика на изобразителното изкуство 

в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова 

11.10.2020 (неделя) 

 
  Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова    

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44232 

    Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова 

16.10.2020 (петък) 

 
 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44233 

Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

17.10.2020 (събота) 

 
  Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44232 

 Теория и методика на изобразителното 

изкуство в предучилищна възраст                    

проф. дн Л. Малинова 

18.10.2020 (неделя) 

 
 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44233 

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

24.10.2020 (събота) 

 
Психолого-педагогически основи на https://elearn.uni-  Психолого-педагогически основи на 



информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44233 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

25.10.2020 (неделя) 

 
Психолого-педагогически основи на 

информационната култура                                    

проф. дн М. Баева          

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=

44233 

 

 

 

                                                                      Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:................................................. 

                               (проф. дн Радослав Пенев) 


