
софрСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (Декан: проф. дпн Милен Замфиров) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: „МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА В ДИГИТАЛНОТО ОБЩЕСТВО“  

 

 Курс: 1 Семестър: 1 (зимен) – 2022/2023 учебна година    Форма на обучение: хибридна, включваща онлайн- синхронна и асинхронна 

в електронни системи „Мудъл“/“Зум“ 

 

ДЕН 8.30-12.45 13.15-17.30 

21.10.2022 

(петък) 
Методика на Монтесори обучението -Деси, Стоева/ 

Диляна Поцкова -онлайн 

 Методика на Монтесори обучението -Деси Стоева/ 

Диляна Поцкова -онлайн 

22.10.2022 

(събота) 
Методика на Монтесори обучението -Деси, Стоева/ 

Диляна Поцкова -онлайн 

 Методика на Монтесори обучението -Деси Стоева/ 

Диляна Поцкова -онлайн 

23.10.2022 

(неделя) 
Методика на Монтесори обучението -Деси, Стоева/ 

Диляна Поцкова -онлайн 

 Методика на Монтесори обучението -Деси Стоева/ 

Диляна Поцкова -онлайн 

28.10.2022 

 (петък) 
Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

29.10.2022 

(събота) 
Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

30.10.2022 

(неделя) 
Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

04.11.2022 

(петък) 
Психология-проф. д-р Маргарита Бакрачева-онлайн Психология-проф. д-р Маргарита Бакрачева-онлайн 

05.11.2022 

(събота) 
Психология-проф. д-р Маргарита Бакрачева-онлайн Психология-проф. д-р Маргарита Бакрачева-онлайн 

06.11.2022 

(неделя) 
Психология-проф. д-р Маргарита Бакрачева-онлайн Психология-проф. д-р Маргарита Бакрачева-онлайн 

11.11.2022 

(петък) 
Монтесори педагогика -Деси Стоева-онлайн Монтесори педагогика -Деси Стоева-онлайн 

12.11.2022 

(събота) 
Монтесори педагогика-Деси Стоева и екип-онлайн и/или 

присъствено 

Монтесори педагогика-онлайн и/или присъствено- Деси 

Стоева и екип-онлайн и/или присъствено 

13.11.2022 

(неделя) 
Монтесори педагогика-Деси Стоева и екип-онлайн и/или 

присъствено 

Монтесори педагогика-онлайн и/или присъствено- Деси 

Стоева и екип-онлайн и/или присъствено 



18.11.2022 

(петък) 
Методика на Монтесори обучението-проф. д-р Неда 

Балканска -онлайн 

Методика на Монтесори обучението-проф. д-р Неда 

Балканска -онлайн 

19.11.2022 

(събота) 
Методика на Монтесори обучението-проф. д-р Неда 

Балканска -онлайн 

Монтесори педагогика-проф. д-р Неда Балканска-онлайн 

20.11.2022 

(неделя) 
Монтесори педагогика-проф. д-р Неда Балканска -онлайн Монтесори педагогика-проф. д-р Неда Балканска -онлайн 

25.11.2022 

(петък) 
Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

26.11.2022 

(събота) 
Формиране и развитие на медийна и дигитална 

грамотност-проф. дн Данаил Данов-онлайн 

Алтернативни педагогически теории-доц. д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

27.11.2022 

(петък) 
Алтернативни педагогически теории-доц. д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

Алтернативни педагогически теории-доц. д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

02.12.2022 

(петък) 
Монтесори методика -Деси Стоева и екип Монтесори методика Деси Стоева и екип 

03.12.2022 

(събота) 
Монтесори методика Деси Стоева и екип Монтесори методика Деси Стоева и екип 

04.12.2022 

(неделя) 
Монтесори методика Деси Стоева и екип Монтесори методика Деси Стоева и екип 

09.12.2022 

(петък) 
Ролевата игра и детското развитие- д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

Ролевата игра и детското развитие- д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

10.12.2022 

(събота) 
Ролевата игра и детското развитие- д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

Алтернативни педагогически теории и практики - гл.ас. д-

р Александър Ранев-онлайн 

11.12.2022 

(неделя) 
Алтернативни педагогически теории и практики - гл.ас. д-

р Александър Ранев-онлайн 

Алтернативни педагогически теории и практики - гл.ас. д-

р Александър Ранев-онлайн 

16.12.2022 

(петък 
Ролевата игра и детското развитие- д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

Ролевата игра и детското развитие- д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 

17.12.2022 

(събота) 

Ролевата игра и детското развитие- д-р Лора 

Спиридонова-онлайн 
Стратегии за работа с родители-проф. дн Радослав Пенев 

18.12.2022 

(неделя) 

Стратегии за работа с родители-проф. дн Радослав Пенев 
Стратегии за работа с родители-проф. дн Радослав Пенев 

06.01.2023 

(петък) 
Стратегии за работа с родители-проф. дн Радослав Пенев-

онлайн 

Стратегии за работа с родители-проф. дн Радослав Пенев-

онлайн 

07.01.2023 

(събота) 
Стратегии за работа с родители-проф. дн Радослав Пенев-

онлайн 

Алтернативи и иновации в образованието и грижата в 

ранна детска възраст-проф. д-р Любослава Пенева 

08.01.2023 Алтернативи и иновации в образованието и грижата в Алтернативи и иновации в образованието и грижата в 



(неделя) ранна детска възраст-проф. д-р Любослава Пенева ранна детска възраст-проф. д-р Любослава Пенева 

13.01.2023 

(петък) 
Хоспетиране-Диляна Поцкова -омнлайн и/или 

присъствено 

Хоспетиране-Диляна Поцкова-онлайн и/или присъствено 

14.01.2023 

(събота) 
Монтесори методика-Деси Стоева и екип Монтесори методика Деси Стоева и екип 

15.01.2023 

(неделя) 

Монтесори методика Деси Стоева и екип Монтесори методика Деси Стоева и екип 

20.01.2023 

(петък) 

Алтернативни иновации в образованието и грижата в 

ранна детска възраст – проф. д-р Любослава Пенева 
Алтернативни иновации в образованието и грижата в 

ранна детска възраст – проф. д-р Любослава Пенева 

21.01.2023 

(събота) 
Алтернативни иновации в образованието и грижата в 

ранна детска възраст – проф. д-р Любослава Пенева 

Работа с деца в смесени групи-проф. д-р Екатерина 

Софрониева-онлайн 

22.01.2023 

(неделя) 
Работа с деца в смесени групи-проф. д-р Екатерина 

Софрониева-онлайн 

Работа с деца в смесени групи-проф. д-р Екатерина 

Софрониева-онлайн 

27.01.2023 

(петък) 
Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на езика 

и речта – проф. дн Розалина Енгелс-онлайн 

Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на 

езика и речта – проф. дн Розалина Енгелс-онлайн 

28.01.2023 

(събота) 
Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на езика 

и речта – проф. дн Розалина Енгелс-онлайн 

Работа с деца в смесени групи-проф. д-р Екатерина 

Софрониева-онлайн 

29.01.2023 

(неделя) 
Работа с деца в смесени групи-проф. д-р Екатерина 

Софрониева-онлайн 

Работа с деца в смесени групи-проф. д-р Екатерина 

Софрониева-онлайн 

03.02..2023 

(петък) 
Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на езика 

и речта – Деси Стоева 

Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на 

езика и речта – Деси Стоева 

04.02.2023 

(събота) 

Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на езика 

и речта – Деси Стоева 
Хоспетиране-Диляна Поцкова-онлайн и/или присъствено 

05.02.2023 

(неделя) 
Хоспетиране-Диляна Поцкова-онлайн и/или присъствено Хоспетиране-Диляна Поцкова-онлайн и/или присъствено 

10.02.2023 

(петък) 
Монтесори методика -Деси Стоева-онлайн Монтесори методика -Деси Стоева-онлайн 

11.02.2023 

(събота) 
Монтесори педагогика -Деси Стоева-онлайн Монтесори педагогика -Деси Стоева-онлайн 

12.02.2023 

(неделя) 
Монтесори педагогика-Деси Стоева и екип-онлайн и/или 

присъствено 

Монтесори педагогика-онлайн и/или присъствено- Деси 

Стоева и екип-онлайн и/или присъствено 

13.02.2023 

(петък) 
Монтесори педагогика-Деси Стоева и екип-онлайн и/или 

присъствено 

Монтесори педагогика-онлайн и/или присъствено- Деси 

Стоева и екип-онлайн и/или присъствено 

 


