
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, I ПОТОК 
 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, I ПОТОК, I ГРУПА 
от фак. №M53315 до фак. №53341 

I семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/доц. д-р Любка Алексиева/ 
Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

01.12.2020 
(вторник) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 
гл. ас. д-р Ц. Николов 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 
гл. ас. д-р Ц. Николов 

02.12.2020 
(сряда) Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева  

03.12.2020 
(четвъртък) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 
ас. д-р П. Минчев 

Обща и възрастова психология (упражнения) 
ас. д-р П. Минчев 

04.12.2020 
(петък) 

Литература за деца (упражнения) 
доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (упражнения) 
доц. д-р Т. Казанджиева 

05.12.2020 
(събота) 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда 
(упражнения) – гл. ас. д-р И. Душков 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 
– гл. ас. д-р И. Душков 

06.12.2020 
(неделя) Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева 

07.12.2020 
(понеделник) 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда 
(упражнения) – гл. ас. д-р И. Душков 

 

 
с 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, I ПОТОК 
 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, I ПОТОК, II ГРУПА 
от фак. №M53342 до фак. №53369 

I семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/ доц. д-р Любка Алексиева/ 
Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

01.12.2020 
(вторник) 

Литература за деца (упражнения) 
доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (упражнения) 
доц. д-р Т. Казанджиева 

03.12.2020 
(четвъртък) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 
гл. ас. д-р Ц. Николов 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 
гл. ас. д-р Ц. Николов 

04.12.2020 
(петък) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 
ас. д-р П. Минчев 

Обща и възрастова психология (упражнения) 
ас. д-р П. Минчев 

05.12.2020 
(събота) Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева 

07.12.2020 
(понеделник)  

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 
– гл. ас. д-р И. Душков 

11.12.2020 
(петък)  Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева 

12.12.2020 
(събота) 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда 
(упражнения) – гл. ас. д-р И. Душков 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 
– гл. ас. д-р И. Душков 

 
с 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, I ПОТОК 
 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, I ПОТОК, III ГРУПА 
от фак. №M53370 до фак. №53398 

I семестър/зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/ доц. д-р Любка Алексиева// 
Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

04.12.2020 
(петък) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 
гл. ас. д-р Ц. Николов 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 
гл. ас. д-р Ц. Николов 

05.12.2020 
(събота) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 
ас. д-р П. Минчев  

Обща и възрастова психология (упражнения) 
ас. д-р П. Минчев 

06.12.2020 
(неделя) 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда 
(упражнения) – гл. ас. д-р И. Душков 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 
– гл. ас. д-р И. Душков 

07.12.2020 
(понеделник) 

Литература за деца (упражнения) 
доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (упражнения) 
доц. д-р Т. Казанджиева 

11.12.2020 
(петък) Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева 

Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 
– гл. ас. д-р И. Душков (от 14 ч.) 

12.12.2020 
(събота) Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева Хоспитиране – доц. д-р Л. Алексиева 

 
с 


