
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ –  

  задочно обучение, курсов ръководител гл. ас. д-р Илияна Симеонова 

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

 
 

Ръководител на катедра :         ДЕКАН: 

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

Курсов ръководител: 

/гл. ас. д-р Илияна Симеонова/   

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

07.11.2020 

(събота) 

Стратегии и технологии за ранно чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Стратегии и технологии за ранно чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

08.11.2020 

(неделя) 

Стратегии и технологии за ранно чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Стратегии и технологии за ранно чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

16.11.2020 

(понеделник) 

Детска литература в ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

Детска литература в ранното чуждоезиково обучение 

(лекции) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

17.11.2020 

(вторник) 

Детска литература в ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

Детска литература в ранното чуждоезиково обучение 

(лекции) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

28.11.2020 

(събота) 

Диагностика на постиженията в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

Диагностика на постиженията в ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

29.11.2020 

(неделя) 

Диагностика на постиженията в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

Диагностика на постиженията в ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Ранно чуждоезиково обучение в началните класове” –  

  задочно обучение, курсов ръководител гл. ас. д-р Илияна Симеонова 

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

 
 

 

Ръководител на катедра :         ДЕКАН: 

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

Курсов ръководител: 

/гл. ас. д-р Илияна Симеонова/   

 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

14.11.2020 

(събота) 

Технология на урока по чужд език (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Технология на урока по чужд език (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

15.11.2020 

(неделя) 

Технология на урока по чужд език (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Технология на урока по чужд език (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

21.11.2020 

(събота) 

Нормативна база на ранното чуждоезиково 

обучение в България (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Нормативна база на ранното чуждоезиково обучение в 

България (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

22.11.2020 

(неделя) 

Нормативна база на ранното чуждоезиково 

обучение в България (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Нормативна база на ранното чуждоезиково обучение в 

България (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

 

 


