
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (Декан: проф. дпн Милен Замфиров) 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ) – ПЪРВИ ПОТОК 

 Курс: 1 Семестър: 1 (зимен) – 2021/2022 учебна година    Форма на обучение: синхронна и асинхронна: Електронна система „Мудъл“ 

ДЕН 8.30-12.45 13.15-17.30 

05.11.2021 

(петък) 
Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Педагогика – гл. ас. д-р Александър Ранев  

06.11.2021 

(събота) 
Педагогика – гл. ас. д-р Александър Ранев  Педагогика – гл. ас. д-р Александър Ранев  

07.11.2021 

(неделя) 
Педагогика – гл. ас. д-р Александър Ранев  Педагогика – гл. ас. д-р Александър Ранев  

12.11.2021 

(петък) 
Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Педагогика – гл. ас. д-р Александър Ранев  

13.11.2021 

(събота) 
Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева 

14.11.2021 

(неделя) 
Предучилищна педагогика – доц. д-р Лора Спиридонова Предучилищна педагогика – доц. д-р Лора Спиридонова 

19.11.2021 

(петък) 
Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Предучилищна педагогика – доц. д-р Лора Спиридонова 

20.11.2021 

(събота) 
Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева 

21.11.2021 

(неделя) 
Хоспитиране – 1, 2 и 3 група 

ас. Габриела Валентинова 

Хоспитиране – 1, 2 и 3 група 

ас. Габриела Валентинова 

26.11.2021 

(петък) Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Предучилищна педагогика – доц. д-р Лора Спиридонова 

27.11.2021 

(събота) 
Педагогика на ранното детство – проф. д-р Любослава Пенева Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

28.11.2021 

(неделя) 
Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

02.12.2021 

(четвъртък) 
Предучилищна педагогика – доц. д-р Лора Спиридонова Предучилищна педагогика – доц. д-р Лора Спиридонова 

03.12.2021 

(петък) 
Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

04.12.2021 

(събота) 
Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

05.12.2021 

(неделя) 
Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 

Психолого-педагогически характеристики на предучилищната 

възраст – проф. дн Радослав Пенев 



10.12.2021 

(петък) 
Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

11.12.2021 

(събота) 
Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

12.12.2021 

(неделя) 
Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

16.12.2021 

(четвъртък) 
Педагогика на физическата култура – образователни модели и 

иновации – проф. д-р Елена Джамбазова 

Педагогика на физическата култура – образователни модели и 

иновации – проф. д-р Елена Джамбазова 

17.12.2021 

(петък) 
ИД – Емпатия и комуникация в обучението – проф. д-р 

Екатерина Софрониева 

ИД – Емпатия и комуникация в обучението – проф. д-р Екатерина 

Софрониева 

18.12.2021 

(събота) 
Педагогика на физическата култура – образователни модели и 

иновации – проф. д-р Елена Джамбазова 

ИД – Емпатия и комуникация в обучението – проф. д-р Екатерина 

Софрониева 

19.12.2021 

(неделя) 
Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

07.01.2022 

(петък) 
Педагогика на взаимодействието „дете-среда“ – доц. д-р 

Магдалена Стоянова 

Хоспитиране – 1, 2 и 3 група 

ас. Габриела Валентинова 

 

                                                                                                                                              Научен ръководител: 

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                           (доц. д-р Галина Георгиева)  
 

 

 

 

 

 

Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“: 

 

 

 

                                                                 (проф. дн Радослав Пенев)  
 


