
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (1 и 2 група) и доц. д-р Николай Цанев (3, 4 и 5 група) 

IІІ семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

За обучение от разстояние в електронна среда (в съответствие със Заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г.) 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /доц. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсови ръководители: /доц. д-р Анна Георгиева/                          /доц. д-р Николай Цанев/ 

Блок с ЛЕКЦИИ общо за всички групи: 1 гр. – М 53196-М 53219, 2 гр. М 53220-М 53243, 3 гр.-М 53244-М 53268, 4 гр. –М 53269- М53293, 5 

гр. – М 53294-М53314 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 

Зала 

Връзки към 

електронния 

портал на СУ 

https://elearn.

uni-sofia.bg 

13:15 – 18:00 Зала 

11.09. 2020 г. 

(петък) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч л 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч л 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

12.09.2020г. 

(събота) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч л 

доц. д-р Любен Витанов 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч л 

доц. д-р Любен Витанов 

Електронен 

курс 

18.09. 2020 г.  

(петък) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 30 ч л. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 30 ч л. 

Електронен 

курс 

19.09. 2020 г. 

(събота) 

 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 30 ч л. 

Електронен 

курс 
Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 30 ч л. 

Електронен 

курс 



 

21.09. 2020 г. 

(понеделник) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 30 ч л. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 30 ч л. 

Електронен 

курс 

23.09. 2020 г. 

(сряда) 

 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. д-

р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 
Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

24.09. 2020 г. 

(четвъртък) 

 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. д-

р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 
Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

25.09. 2020 г. 

(петък) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. д-

р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

 Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

26.09. 2020 г. 

(събота) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. д-

р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

27.09. 2030 г. 

(неделя) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. д-

р Илиана Мирчева – 45 л., 

Електронен 

курс 

Избираема дисциплина 

ИД - Диференциран подход в обучението 

по родинознание и природознание - 

проф. Илияна Мирчева 15 ч л. 

 

ИД 2 - Алтернативни дидактически 

технологии за комуникативно обучение 

по български език – доц. д-р Анна 

Георгиева – 15 ч л. 

 

Електронен 

курс 

28.09. 2020г 

(понеделник) 

Избираема дисциплина 

ИД 1- Диференциран подход в обучението 

по родинознание и природознание - проф. 

Илияна Мирчева 15 ч л. 

 

ИД 2 - Алтернативни дидактически 

технологии за комуникативно обучение по 

Електронен 

курс 
Избираема дисциплина 

ИД 1 - Диференциран подход в 

обучението по родинознание и 

природознание - проф. Илияна Мирчева 

15 ч л. 

 

Електронен 

курс 



 

български език – доц. д-р Анна Георгиева – 

15 ч л. 

 

ИД 2 - Алтернативни дидактически 

технологии за комуникативно обучение 

по български език – доц. д-р Анна 

Георгиева – 15 ч л. 

02.10. 2020 г. 

(петък) 

 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи 

проф. д-р Елена Джамбазова - 20 л. 

Електронен 

курс 
Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи 

проф. д-р Елена Джамбазова - 20 л. 

Електронен 

курс 

03.10. 2020 г. 

(събота) 

 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи 

проф. д-р Елена Джамбазова - 20 л. 

Електронен 

курс 
Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи 

проф. д-р Елена Джамбазова - 20 л. 

Електронен 

курс 

Заб. През третия семестър всеки студент трябва да има оценка от ЕДНА избираема дисциплина от следните предложени: 

ИД 1 - Диференциран подход в обучението по родинознание и природознание - проф. Илияна Мирчева 15 ч л. 

ИД 2 – Алтернативни дидактически технологии за комуникативно обучение по български език – доц. д-р Анна Георгиева – 15 ч л. 

  



 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група) 

IІІ семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

За обучение от разстояние в електронна среда (в съответствие със Заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г.) 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /доц. дпн Милен Замфиров/ 

 
                  

Курсов ръководител: /доц. д-р Анна Георгиева/  

УПРАЖНЕНИЯ ПЪРВА ГРУПА – М 53196-М 53219 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

14.09. 2030 г. 

(понеделник) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

29.09. 2020 г. 

(вторник) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

30.09.2020г. 

(сряда) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс  

Електронен 

курс 

10.10.2020 г 

(събота) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. ас. Гергана Минковска 

 

Електронен 

курс 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. ас. Гергана Минковска 

 

Електронен 

курс 



 

14.10.2020 

(сряда) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

15.10.2020г. 

(четвъртък) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс  

Електронен 

курс 

12.10.2020г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

13.10.2020 г. 

(вторник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

19.10.2020г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 
 

  



 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група) 

IІІ семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

За обучение от разстояние в електронна среда (в съответствие със Заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г.) 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /доц. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: /доц. д-р Анна Георгиева/ 

УПРАЖНЕНИЯ ВТОРА ГРУПА – М 53220-М 53243 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

16.09. 2020 г. 

(сряда) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите 

– 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

04.10.2020 г. 

(неделя) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. д-р 

Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

05.10.2020г 

(понеделник) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. ас. Гергана Минковска 

Електронен 

курс 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. ас. Гергана Минковска 

Електронен 

курс 

10.10.2020 

(събота) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

11.10. 2020 г. 

(неделя)  

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 



 

06.10.2020 г. 

(вторник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

08.10.2020г. 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

15.10.2020г. 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Анна Георгиева 

Електронен 

курс 

 

 
  



 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група) 

IІІ семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

За обучение от разстояние в електронна среда (в съответствие със Заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г.) 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /доц. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: /доц. д-р Николай Цанев/ 

УПРАЖНЕНИЯ ТРЕТА ГРУПА – М 53244-М 53268 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

17.09. 2020 г. 

(четвъртък) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

29.09. 2020 г. 

(вторник) 

 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

30.09. 2020 г 

(сряда) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - 

проф. д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

05.10.2020г. 

(понеделник) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи - доц. 

д-р Анна Георгиева – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

06.10. 2020 г. 

(вторник)  

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр.- ас. Иван Симеонов  

Електронен 

курс 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр.- ас. Иван Симеонов  

Електронен 

курс 

09.10. 2020 г 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 



 

12.10.2020 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

16.10.2020 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. 

упр- доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

 

  



 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група) 

IІІ семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

За обучение от разстояние в електронна среда (в съответствие със Заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г.) 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /доц. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: /доц. д-р Николай Цанев/ 

УПРАЖНЕНИЯ ЧЕТВЪРТА ГРУПА – М 53269- М53293 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

15.09.2020г. 

(вторник) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Любен Витанов 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Любен Витанов 

Електронен 

курс 

29.09. 2020 г. 

(вторник) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Далия Ал-Халил – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Далия Ал-Халил – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

30.09. 2020 г. 

(сряда) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Далия Ал-Халил – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

04.10. 2020г 

(неделя) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр.- ас. Иван Симеонов 

 

Електронен 

курс 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр.- ас. Иван Симеонов 

 

Електронен 

курс 

07.10.2020 

(сряда) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 



 

19.10. 2020 г 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

23.10.2020 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

26.10.2020 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

 
 

 

  



 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група) 

IІІ семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

За обучение от разстояние в електронна среда (в съответствие със Заповед на Ректора на СУ РД-19/307/31.07.2020г.) 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /доц. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: 

/ доц. д-р Николай Цанев/ 

УПРАЖНЕНИЯ ПЕТА ГРУПА – М 53294-М53314 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

16.09.2020г. 

(сряда) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр. доц. д-р Любен Витанов 

Електронен 

курс 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч упр. 

доц. д-р Любен Витанов 

Електронен 

курс 

30.09. 2020г. 

(сряда) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Далия Ал-Халил – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

4.10.2020 г. 

(неделя) 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Далия Ал-Халил – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

Дидактика на четенето и писането – 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Далия Ал-Халил – 15 ч упр. 

Електронен 

курс 

05.10. 2020 г. 

(понеделник) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр.- ас. Иван Симеонов 

 

Електронен 

курс 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – 10 ч 

упр.- ас. Иван Симеонов 

 

Електронен 

курс 

08.10.2020г 

(четвъртък) 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. 

д-р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 

Дидактика на околния свят, човекът и 

природата и човекът и обществото - проф. д-

р Илиана Мирчева – 15 ч упр.., 

Електронен 

курс 



 

30.10. 2020 г 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

2.11.2020 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

6.11.2020 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

Текуща педагогическа практика – 30 ч. упр- 

доц. д-р Николай Цанев 

Електронен 

курс 

 

 


