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

РАЗПИС 
на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, I поток, 

  задочно обучение, курсов ръководител доц. д-р Любка Алексиева 
IІ семестър/летен 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/  
ЛЕКЦИИ 

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

05.03. петък Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 
подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 

подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  

06.03. събота Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 
подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 

подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  

07.03. неделя Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 
подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 

подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  

08.03. понед. Методика на педагогическата работа в часа на класа – доц. 
д-р Любен Витанов  Методика на педагогическата работа в часа на класа – доц. д-р 

Любен Витанов  

09.03. вторник Начална училищна педагогика – доц. д-р Татяна Борисова  Начална училищна педагогика – доц. д-р Татяна Борисова  

10.03. сряда Дидактика на български език и литература – съвременни 
тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  

11.03. четв. Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 
подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 

подходи – доц. Д-р Любка Алексиева  

12.03. петък   Дидактика на математиката – съвременни тенденции и 
подходи – доц. Д-р Любка Алексиева 

 

13.03. събота Дидактика на български език и литература – съвременни 
тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  

14.03. неделя Дидактика на български език и литература – съвременни 
тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  

15.03. понед. Методика на педагогическата работа в часа на класа – доц. 
д-р Любен Витанов  Методика на педагогическата работа в часа на класа – доц. д-р 

Любен Витанов  

16.03. вторник Дидактика на български език и литература – съвременни 
тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Татяна Борисова  

17.03. сряда Дидактика на информационни технологии в началното 
училище – доц. д-р Николай Цанев 

 Дидактика на информационни технологии в началното 
училище – доц. д-р Николай Цанев 

 

18.03. четв. Дидактика на информационни технологии в началното  Дидактика на информационни технологии в началното  



училище – доц. д-р Николай Цанев училище – доц. д-р Николай Цанев 
19.03. петък Съвременен български език – доц. д-р Таня Казанджиева  Съвременен български език – доц. д-р Таня Казанджиева  
20.03. събота Математика – проф. д-р Здравко Лалчев  Математика – проф. д-р Здравко Лалчев  
29.03. понед. ИД  ИД  

30.03. вторник ИД  ИД  
31.03. сряда ИД  ИД  

 
 
 
Избираеми дисциплини (ИД): Всеки студент трябва да избере ЕДНА от посочените. 
 
"Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата“, преподавател: доц. д-р Любен Витанов 
"Творческа работа върху текстови задачи по математика в началните класове“, преподавател: доц. д-р Габриела Кирова 
"Алтернативни дидактически технологии за комуникативно обучение по български език“, преподавател: доц. д-р Aнна Георгиева 
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