
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

    
    
Утвърждавам:  

                         / Декан  проф. М. Замфиров / 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили други специалности) – ВТОРИ ПОТОК 
 

Курс: 1 Семестър: 2 (летен) – 2020/2021 учебна година         
 

ДЕН 8.30-12.15 Линкове в Мудъл за 

дисциплините 

13.00-18.45 

25.02.2021 

(четвъртък) 

Зала 512 

Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  
https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53672  

Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  

26.02.2021 (петък) 

Зала 512 
Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53672  

Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  
27.02.2021 (събота ) 

Зала 512 
Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  

 https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53672  

Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  
28.02.2021 (неделя) 

Зала 512 
Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53672   

 Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  
4.03.2021 

(четвъртък) 

Зала 512 

Педагогика на математическата култура 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева - щатен  

  Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

5.03.2021  

(петък) 

Зала 512 

Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53673    
Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

6.03.2021 (събота) 

Зала 512 Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53673  
 Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  
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7.03.2021 (неделя) 

Зала 512 Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53673   
Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател 

  

 

 

11.03.2021 

(четвъртък) 

Зала 512 

Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53673  
 Педагогически технологии на игровото 

взаимодействие в предучилищна възраст 

Проф. д-р Весела Гюрова – гост 

преподавател  

 

12.03.2021 (петък) 

Зала 512 

 

Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53671  

Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 
13.03.2021 (събота) 

Зала 512 Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

 https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53671  

    Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

 

14.03.2021 (неделя) 

Зала 512 

  

Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53671  

  

Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

18.03.2021 

(четвъртък) 

Зала 512 

Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

 https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53671  

   

Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

19.03.2021 (петък) 

Зала 512 

 

  ЗИД -   Феноменът „агресия“ в 

детството 

Проф. дн Радослав Пенев - щатен  

  Педагогика на конструктивно-

техническите и битовите дейности Проф. 

дн Мария Баева – гост преподавател 

20.03.2021 (събота) 

Зала 512  ЗИД -   Феноменът „агресия“ в детството 

Проф. дн Радослав Пенев – щатен 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53669 
 ЗИД -   Феноменът „агресия“ в детството 

Проф. дн Радослав Пенев - щатен 

21.03.2021 (неделя) 

Зала 512 Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

Проф. дн Данаил Данов - щатен 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53670  
 Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

Проф. дн Данаил Данов - щатен 
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27.03.2021 (събота) 

Зала 512 Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

Проф. дн Данаил Данов - щатен 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53670  
 Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

Проф. дн Данаил Данов - щатен 

28.03.2020 (неделя) 

Зала 512  Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

Проф. дн Данаил Данов - щатен 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=53670  
 Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда 

Проф. дн Данаил Данов - щатен 

14.05.2020 (петък) 

Детска градина 
 Текуща педагогическа практика  

4 група – ас. Гергана Минковска   

5 група – ас. д-р Христина Белева 

6 група – доц. д-р Милка Терзийска   

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=54216  

Текуща педагогическа практика  

4 група – ас. Гергана Минковска   

5 група – ас. д-р Христина Белева 

6 група – доц. д-р Милка Терзийска   

 

21.05.2020 (петък) 

Детска градина 
Текуща педагогическа практика  

4 група – ас. Гергана Минковска   

5 група – ас. д-р Христина Белева 

6 група – доц. д-р Милка Терзийска   

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=54216  

Текуща педагогическа практика  

4 група – ас. Гергана Минковска   

5 група – ас. д-р Христина Белева 

6 група – доц. д-р Милка Терзийска   

 

28.05.2020 (петък) 

Детска градина 
Текуща педагогическа практика  

4 група – ас. Гергана Минковска   

5 група – ас. д-р Христина Белева 

6 група – доц. д-р Милка Терзийска   

 

https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=54216  

Текуща педагогическа практика  

4 група – ас. Гергана Минковска   

5 група – ас. д-р Христина Белева 

6 група – доц. д-р Милка Терзийска   

 

 

 Забележки: 

1. В зависимост от епидемиологичната обстановка лекциите се провеждат присъствено или онлайн в електронната система Мудъл; 
2. В зависимост от епидемиологичната обстановка Стажантската практика се провежда в детски градини или онлайн в електронната система Мудъл. 

 

 

 

 

                                                                                                            Научен  ръководител : 

                                                                                                           (гл. ас. д-р М. Стоянова)  

                                       Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:. 

                                  (проф. дн Радослав Пенев) 
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