
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

    
Утвърждавам:  

                         (проф. М. Замфиров, Декан на ФНОИ) 

 

 

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

Курс: 1 Семестър: 3 (зимен) – 2022/2023 учебна година 

ДЕН 8.30-12.15 13.00-18.45 

17.09.2022 

(събота) 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

18.09.2022 

(неделя) 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

23.09.2022 

(петък) 

ИД – Приемственост между образователните 

структури в периода на детството 

проф. д-р Любослава Пенева 

ИД – Приемственост между образователните 

структури в периода на детството 

проф. д-р Любослава Пенева 

24.09.2022 

(събота) 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

25.09.2022 

(неделя) 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

29.09.2022 

(четвъртък) 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

30.09.2022 

(петък) 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

01.10.2022 

(събота) 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 



02.10.2022 

(неделя) 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

Теория и технология на семейното възпитание 

проф. дн Радослав Пенев 

07.10.2022 

(петък) 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

08.10.2022 

(събота) 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура 

доц. д-р Милка Терзийска 

09.10.2022 

(неделя) 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

14.10.2022 

(петък) 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

15.10.2022 

(събота) 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

16.10.2022 

(неделя) 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта 

проф. дн Розалина Енгелс 

ИД – Приемственост между образователните 

структури в периода на детството 

проф. д-р Любослава Пенева 

21.10.2022 

(петък) 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

22.10.2022 

(събота) 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

23.10.2022 

(неделя) 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

28.10.2022 

(петък) 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

проф. дн Лучия Малинова 

29.10.2022 

(събота) 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

 



проф. дн Лучия Малинова 

 

 Забележки: 

1. Лекциите се провеждат онлайн в електронната система Мудъл; 
2. В зависимост от епидемиологичната обстановка Текущата педагогическа практика се провежда в детски градини или онлайн в електронната 

система Мудъл. 
 

Ръководител на програмата: 

 

Ръководител на катедра ПМП: 

                                                      

 

                                                        (доц. д-р Л. Спиридонова) 

                                                             

  

                                                                 (проф. дн Р. Пенев) 

 


