
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

1 курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2018/2019 г. 
Ръководител катедра ПМП: 

   /проф. д-р Божидар Ангелов/         Декан : 

                /проф. д-р Божидар Ангелов/ 

Ръководител катедра НУП: 

   /доц. д-р Габриела Кирова/ 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

19.01.2019 г.   
Психология /педагогическа психология/ - лекции, 

гл.ас. д-р В. Баничанска 
301 

20.01.2019 г. 
Психология /педагогическа психология/ - лекции, 

гл.ас. д-р В. Баничанска 
301 

Психология /педагогическа психология/ - лекции, 

гл.ас. д-р В. Баничанска 
301 

21.01.2019 г. Приобщаващо образование – лекции, проф. М.Баева 230 
Приобщаващо образование – лекции,  

проф. М.Баева 
230 

22.01.2019 г. Приобщаващо образование – лекции, проф. М.Баева 230 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции, 

 гл.ас. д-р И. Душков 

230 

23.01.2019 г. 
Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции, гл.ас. д-р 

И. Душков 

230 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

гл.ас. д-р И. Душков 

230 

24.01.2019 г. Математика – лекции, проф. Зд. Лалчев 601 Математика – лекции,  проф. Зд. Лалчев 601 

25.01.2019 г. 
Методика на педагогическата работа в часа на класа – 

лекции, доц. Л. Витанов  
230 

Методика на педагогическата работа в часа на класа – 

лекции, доц. Л. Витанов 
230 

26.01.2019 г. 
Методика на педагогическата работа в часа на класа – 

лекции, доц. Л. Витанов 
230 

Методика на педагогическата работа в часа на класа – 

лекции, доц. Л. Витанов 
230 

27.01.2019 г. Сравнително образование – лекции, проф. Н. Попов  230 Сравнително образование – лекции, проф. Н. Попов 230 

28.01.2019 г. Сравнително образование – лекции, проф. Н. Попов 230 
ЗИД – Администрация и политика в предучилищното 

образование – лекции, проф. В. Гюрова 
230 

29.01.2019 г. 
ЗИД – Администрация и политика в предучилищното 

образование – лекции, проф. В. Гюрова 
230 

ЗИД – Администрация и политика в предучилищното 

образование – лекции, проф. В. Гюрова 
230 

30.01.2019 г. 
Театрално изкуство и техника на говора – лекции, доц. Д. 

Щерева 
230 

Театрално изкуство и техника на говора – лекции,  

доц. Д. Щерева 
230 

31.01.2019 г. 
Приложни техники за творчество в детската градина – 

подготовка за четене и писане - пр. упр. – д-р Диана 

Андонова – 1 група, Детска градина 
 Математика – упр. 1 гр. 313 

1.02.2019 г. Педагогика /Дидактика/ - лекции, доц. К. Герджиков 230 Педагогика /Дидактика/ - лекции, доц. К. Герджиков 230 

2.02.2019 г. Педагогика /Дидактика/ - лекции, доц. К. Герджиков 230 Педагогика /Дидактика/ - лекции, доц. К. Герджиков 230 

3.02.2019 г. Театрално изкуство и техника на говора – упр. 1 гр. доц.  Театрално изкуство и техника на говора – упр. 1 гр. доц.  



Д. Щерева, зала 313 

Педагогика /Дидактика/ - упр. 2 гр., ас. К. Костов, зала 400 

Д. Щерева, зала 313 

Педагогика /Дидактика/ - упр. 2 гр., ас. К. Костов,  

зала 400 

4.02.2019 г. 
Приложни техники за творчество в детската градина – 

подготовка за четене и писане - пр. упр. – д-р Диана 

Андонова – 2  група, Детска градина 
 Математика – упр. 2 гр., зала 313  

5.02.2019 г. 
Театрално изкуство и техника на говора – упр. 2 гр. доц. 

Д. Щерева, зала 313 

Педагогика /Дидактика/ - упр. 1 гр., ас. К. Костов, зала 400 

 

Театрално изкуство и техника на говора – упр. 2 гр.  

доц. Д. Щерева, зала 313 

Педагогика /Дидактика/ - упр. 1 гр., ас. К. Костов,  

зала 400 

 

 

 

Разпределение на студентите по групи: І група от ф № 1666 до ф№ 1714 ;   ІІ група от ф. № 1715 до ф № 1763 


