
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“  
 

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

обучение: хибридна, включваща онлайн- синхронна и асинхронна в 
електронни системи „Мудъл“/“Зум“ 
 

24.02.2023 
(петък) 

Организация на подкрепяща 
среда и принципи за създаване 
на Монтесори материали-

лекции-Проф. Данов 

Организация на подкрепяща 
среда и принципи за създаване 
на Монтесори материали-

лекции-Проф. Данов 

25.02.2023 
(събота) 

Организация на подкрепяща 
среда и принципи за създаване 
на Монтесори материали-

лекции-Проф. Данов  

 

10.03.2023 
(петък) 

9.00 - 13.00 Монтесори 

педагогиката в процеса на 
овладяване на езика и речта – 

Деси Стоева - присъствено и он 
лайн  

14.00 - 18.00 Организация на 

подкрепяща среда и принципи 
за създаване на Монтесори 

материали -упражнения-Деси 
Стоева 

11.03.2023 
(събота) 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  присъствено 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  присъствено 

12.03.2023 
(неделя) 

9.00 - 18.00 Монтесори 

педагогиката за овладяване на 
математически представи-
упражнения - присъствено Деси 

Стоева 

9.00 - 18.00 Монтесори 

педагогиката за овладяване на 
математически представи-
упражнения - присъствено Деси 

Стоева 

17.03.2023 
(петък) 

Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с 
изкуството-Проф. Малинова 

Монтесори педагогиката при 

контакта на децата с изкуството 
-Проф. Малинова 

18.03.2023 
(събота) 

Монтесори педагогиката при 
контакта на децата с изкуството 

-Проф. Малинова 

 



24.03.2023 
(петък) 

Монтесори педагогиката за 

овладяване на математически 
представи-Доц. Георгиева 

Монтесори педагогиката за 

овладяване на математически 
представи-Доц. Георгиева 

25.03.2023 
(събота) 

Монтесори педагогиката за 
овладяване на математически 

представи-Доц. Георгиева 

 

31.03.2023 
(петък) 

Нормативна уредба и учебна 

документация в 
образователните институции -
лекции-Проф. Пенев 

Нормативна уредба и учебна 

документация в 
образователните институции- 
лекции-Проф. Пенев 

01.04.2023 
(събота) 

Нормативна уредба и учебна 
документация в 

образователните институции -
лекции-Проф. Пенев 

Нормативна уредба и учебна 
документация в 

образователните институции- 
упражнения-проф. Пенев 

02.04.2023 
(неделя) 

Нормативна уредба и учебна 
документация в 

образователните институции- 
упражнения-проф. Пенев 

Нормативна уредба и учебна 
документация в 

образователните институции- 
упражнения-проф. Пенев 

07.04.2023 
(петък) 

Развитие на емоционална 
интелигентност-лекции-Проф. 

Бакрачева 

Развитие на емоционална 
интелигентност -лекции-Проф. 

Бакрачева 

08.04.2023 
(събота) 

Развитие на емоционална 

интелигентност - лекции-Проф. 
Бакрачева 

Развитие на емоционална 

интелигентност -упражнения – 
гл. ас. Мартин Ценов 

09.04.2023 
(неделя) 

Развитие на емоционална 
интелигентност -упражнения – 

гл.ас.ас. Мартин Ценов 

Развитие на емоционална 
интелигентност -упражнения – 

гл. ас. Мартин Ценов 

21.04.2023 
(петък) 

9.00 - 13.00 Организация на 

подкрепяща среда и принципи 
за създаване на Монтесори 
материали -упражнения-Деси 

Стоева 

14.00 - 18.00 Организация на 

подкрепяща среда и принципи 
за създаване на Монтесори 
материали -упражнения-Деси 

Стоева 

22.04.2023 
(събота) 

9.00 - 18.00 Методика на 

Монтесори обучението - Диляна 
Поцкова -  присъствено 

9.00 - 18.00 Методика на 

Монтесори обучението - Диляна 
Поцкова -  присъствено 

23.04.2023 
(неделя) 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  присъствено 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  присъствено 

12.05.2023 
(петък) 

Управление на иновациите в 

образованието-лекции-Проф. 
Гюрова 

Управление на иновациите в 

образованието-лекции-Проф. 
Гюрова 



13.05.2023 
(събота) 

Управление на иновациите в 

образованието-лекции-Проф. 
Гюрова 

Управление на иновациите в 

образованието-упражнения- 
Проф. Гюрова 

14.05.2023 
(неделя) 

Управление на иновациите в 
образованието-упражнения- 

Проф. Гюрова 

Управление на иновациите в 
образованието-упражнения- 

Проф. Гюрова 

19.05.2023 
(петък) 

9.00 - 13.00 Монтесори 

педагогиката при контакта на 
децата с изкуството -
упражнения - он лайн - Деси 

Стоева 

14.00 - 18.00 Монтесори 

педагогиката при контакта на 
децата с изкуството -
упражнения - он лайн - Деси 

Стоева 

20.05.2023 
(събота) 

9.00 - 18.00 Методика на 

Монтесори обучението - Диляна 
Поцкова -  присъствено 

9.00 - 18.00 Методика на 

Монтесори обучението - Диляна 
Поцкова -  присъствено 

21.05.2023 
(неделя) 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  присъствено 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  присъствено 

26.05.2023 
(петък) 

Управление на Монтесори 

групата-лекции-Проф. 
Балканска 

Управление на Монтесори 

групата-лекции- Проф. 
Балканска 

27.05.2023 
(събота) 

Управление на Монтесори 
групата-лекции- Проф. 

Балканска 

 

9.06.2023 
(петък) 

9.00 - 13.00 Монтесори 

педагогиката при контакта на 
децата с изкуството -

упражнения он лайн -Деси 
Стоева 

14.00 - 18.00 Монтесори 

педагогиката за овладяване на 
математически представи-

упражнения- он лайн - Деси 
Стоева 

10.06.2023 
(събота) 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 
Поцкова -  изпит - присъствено  

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 
Поцкова -  изпит - присъствено 

11.06.2023 
(неделя) 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  изпит - присъствено 

9.00 - 18.00 Методика на 
Монтесори обучението - Диляна 

Поцкова -  изпит - присъствено 

 

                                    
 

 

 

 


