
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (Декан: проф. дпн Милен Замфиров) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: „МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА В 

ДИГИТАЛНОТО ОБЩЕСТВО“  

 

Семестър: 2 (летен) – 2021/2022 учебна година     

Форма на обучение: хибридна, включваща онлайн- синхронна и асинхронна в 

електронни системи „Мудъл“/“Зум“ 

 

ДЕН 9.00 - 13.45 14.15 - 18.30 

21.02.2022 

(понеделник) 
Организация на подкрепящата 

среда и принципи за създаване на 

Монтесори материали -проф. 

Данаил Данов-лекции 

Организация на подкрепящата 

среда и принципи за създаване на 

Монтесори материали-проф. 

Данаил Данов-лекции 

25.02.2022 

(петък)  
Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството - 

Д. Поцкова - присъствено/он лайн 

Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството - 

Д. Поцкова - присъствено/он лайн 

26.02.2022 

(събота) 
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали- Д. Поцкова - 

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали -Д.  Поцкова- 

присъствено  

27.02.2022 

    (неделя)  
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали -Д. Поцкова - 

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали -Д. Поцкова - 

присъствено  

28.02.2022 

    (понеделник) 
- Организация на подкрепящата 

среда и принципи за създаване на 

Монтесори материали -проф. 

Данаил Данов-лекции 

Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството 

проф. Лучия Малинова-лекции  

04.03.2022 

    (петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1-лекции -проф. дн 

Милен Замфиров 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1-лекции -проф. дн 

Милен Замфиров 

07.03.2022 

    (понеделник) 
Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството 

проф. Лучия Малинова -лекции 

Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството 

проф. Лучия Малинова-лекции  



11.03.2022 

    (петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1-упр. -гл.ас. д-р М. 

Томова 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1 - упр. -гл.ас. д-р М. 

Томова 

14.03.2022 

    (понеделник) 
-------------------------------------------

------------------------------ 

Монтесори педагогика за 

овладяване на математически 

представи-доц. Г. Георгиева 

18.03.2022 

(петък)  
Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството - 

Д. Поцкова- присъствено/он лайн 

Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството - 

Д. Поцкова - присъствено/он лайн 

19.03.2022 

(събота) 
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали - Д. Поцкова - 

присъствено   

Организация на подкрепящата 

среда и принципи за създаване на 

Монтесори материали - Д. 

Поцкова - присъствено  

20.03.2022 

(неделя) 
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали – Д. Поцкова-

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  

21.03.2022 

(понеделник) 
-------------------------------------------

------------------------------ 

Монтесори педагогика за 

овладяване на математически 

представи-доц. Г. Георгиева 

25.03.2022 

(петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1-лекции -проф. дн 

Милен Замфиров 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1-упраж. -гл. ас. д-р М. 

Томова 

1.04.2022 

(петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 1-упраж. -гл.ас. д-р М. 

Томова 

Монтесори педагогика за 

овладяване на математически 

представи-доц. Г. Георгиева 

8.04.2022 

(петък) 
Монтесори педагогика за 

овладяване на математическите 

представи - Д. Поцкова - он 

лайн/присъствено   

Монтесори педагогика за 

овладяване на математическите 

представи - Д. Поцкова - он 

лайн/присъствено  

11.04.2022 

(понеделник) 
-------------------------------------------

------------------------------ 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 2-лекции-доц. д-р Анна 

Трошева 

15.04.2022 

(петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 2-лекции-доц. д-р Анна 

Трошева 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 2-лекции-доц. д-р Анна 

Трошева 

16.04 

събота 

Организация на среда и 

принципи за създаване на 

Монтесори материали -Д. 

Поцкова-присъсътвено 

Организация на среда и 

принципи за създаване на 

Монтесори материали Д. 

Поцкова-присъствено 

 

17.04. 

неделя 

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д.  Поцкова- 

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  



29.04.2022 

(петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 2-упражнения -гл. ас. д-

р М. Томова 

 

13.05.2022 

(петък) 
Монтесори педагогика за 

овладяване на математическите 

представи - Д. Поцкова - он 

лайн/присъствено  

Монтесори педагогика за 

овладяване на математическите 

представи - Д. Поцкова - он 

лайн/присъствено   

14.05.2022 

(събота) 
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  

15.05.2022 

(неделя) 
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д.  Поцкова- 

присъствено  

20.05.2022 

(петък) 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 2- упражнения -гл. ас. 

д-р М. Томова 

Монтесори педагогика при деца 

със СОП 2- упражнения -гл. ас. 

д-р М. Томова 

27.05.2022 

(петък) 

Развитие на емоционална 

интелигентност-лекции-проф. д-

р М. Бакрачева 

Развитие на емоционална 

интелигентност-лекции-проф. д-

р М. Бакрачева 

28.05.2022 

(събота) 
Развитие на емоционална 

интелигентност-упражнения-

проф. д-р М. Бакрачева 

Развитие на емоционална 

интелигентност-лекции-проф. д-р 

М. Бакрачева 

29.05.2022 

(неделя) 
Развитие на емоционална 

интелигентност-упражнения-

проф. д-р М. Бакрачева 

Развитие на емоционална 

интелигентност-упражнения-

проф. д-р М. Бакрачева 

3.06.2022 

(петък) 
Организация на подкрепящата 

среда и принципи за създаване на 

Монтесори материали - Д. 

Поцкова - он лайн/присъствено  

Организация на подкрепящата 

среда и принципи за създаване на 

Монтесори материали - Д. 

Поцкова - он лайн/присъствено  

4.06.2022 

(събота) 
Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  

Организация на среда и принципи 

за създаване на Монтесори 

материали Д. Поцкова - 

присъствено  

5.06.2022 

(неделя) 
Д. Данов, Д. Поцкова и Д. Стоева 

- присъствено – изпит 

Д. Данов, Д. Поцкова и Д. Стоева 

- присъствено – изпит 

Последната 

седмица на юни 

Между 27 и 

30.06.2022 

Защити- последната седмица-

между 27 и 30 юни. 

Д. Данов, Л. Спиридонова, Р. 

Енгелс, Д. Стоева  



6-24.06.2022 90 часа педагогическа практика в 

Монтесори образователна среда - 

Д. Стоева 

По 5 часа на ден-между 6 и 24 

юни (включително)-15 дни по 

6ч.-90ч.  

                                                             

Научен ръководител: 

                                                      (проф.  дн Данаил Данов)  

Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“: 

                                

                                 (проф. дн Радослав Пенев)  


