
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

    
Утвърждавам:  

                         (проф. Милен Замфиров, Декан на ФНОИ) 
 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ)  - ВТОРИ 

ПОТОК 
 

Курс: 1 Семестър: 2 (летен) – 2022/2023 учебна година 

 

ДЕН 8.30-12.15 13.00-18.45 

03.02.2023 (петък) 

  

Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева 

04.02.2023 (събота) 

  
Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева 

05.02.2023 (неделя) 

  
Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева 

09.02.2023 

(четвъртък) 
Текуща педагогическа практика – ас. д-р Диана Андонова Текуща педагогическа практика – ас. д-р Диана Андонова 

10.02.2023 (петък) 

  
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-

р Л. Спиридонова 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-р Л. 

Спиридонова 
 

11.02.2023 (събота) 

  
Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-р Л. 

Спиридонова 
 

12.02.2023 (неделя) 

  
Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева Педагогика на математическата култура – доц. д-р Г. Георгиева 

16.02.2023 

(четвъртък) 
Текуща педагогическа практика – ас. д-р Диана Андонова Текуща педагогическа практика – ас. д-р Диана Андонова 

17.02.2023 (петък) 

  
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-

р Л. Спиридонова 
 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-р Л. 

Спиридонова 
 



18.02.2023 (събота) 

  
Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – проф. дн Д. Данов 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – проф. дн Д. Данов 

19.02.2023 (неделя) 

  

 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – проф. дн Д. Данов 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – проф. дн Д. Данов 

23.02.2023 

(четвъртък) 
Текуща педагогическа практика – ас. д-р Диана Андонова Текуща педагогическа практика – ас. д-р Диана Андонова 

24.02.2023 (петък) 

   

 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-

р Л. Спиридонова 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-р Л. 

Спиридонова 
 

25.02.2023 (събота) 

  
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-

р Л. Спиридонова 

 

 

   

26.02.2023 (неделя) 

  
 Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – проф. дн Д. Данов 

  

 Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – проф. дн Д. Данов  

03.03.2023 (петък) 

  
ИД – Феноменът „агресия“ в детството – проф. дн Р. Пенев 

ИД – История на детството – доц. д-р М. Терзийска 

 

04.03.2023 (събота) 

  
ИД – Феноменът „агресия“ в детството – проф. дн Р. Пенев 

ИД – История на детството – доц. д-р М. Терзийска 

ИД – Феноменът „агресия“ в детството – проф. дн Р. Пенев 

ИД – История на детството – доц. д-р М. Терзийска 

05.03.2023 (неделя) 

 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – доц. д-р Г. Георгиева 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности – 

доц. д-р Г. Георгиева 

10.03.2023 

 (петък) 

  

 Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – доц. д-р Г. Георгиева  

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности – 

доц. д-р Г. Георгиева  



11.03.2023 (събота) 

  
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – доц. д-р Г. Георгиева  

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности – 

доц. д-р Г. Георгиева  

12.03.2023 (неделя) 

 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – доц. д-р Г. Георгиева 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности – 

доц. д-р Г. Георгиева 

 

17.03.2023 (петък) 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – доц. д-р Г. Георгиева 

 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – доц. д-р Л. 

Спиридонова 

 

 
Забележка: Студентите избират една от предложените две избираеми дисциплини. 

 

                

Научен ръководител:                                             Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика: 

 

                    (гл. ас. д-р Гергана Михайлова)                                                                                                                    (проф. Радослав Пенев) 
 
 

                                                                                      

 

 

  
 


