
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)”,  II поток, IV ГРУПА 

  задочно обучение, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

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

 
                  

Курсов ръководител: 

/ проф. д-р Илиана Мирчева/  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

25.03.четв. Математика – проф. д-р Здравко Лалчев  

26.03. петък Съвременен български език – ас. Галя Бунджулова Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Гергана Христова 

27.03. събота Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи 

– гл. ас. д-р Гергана Христова 

Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Гергана Христова 

28.03. неделя 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 

29.03. понед. Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – доц. д-р Николай Цанев 

Дидактика на информационни технологии в началното училище – 

доц. д-р Николай Цанев 

30.03. вторник Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)”, II поток, V ГРУПА 

  задочно обучение, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

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

 
                  

Курсов ръководител: 

/ проф. д-р Илиана Мирчева /  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

25.03. четв. Съвременен български език – ас. Галя Бунджулова Математика – проф. д-р Здравко Лалчев 

26.03. петък Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи 

– гл. ас. д-р Гергана Христова 

 

28.03. неделя Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи 

– гл. ас. д-р Гергана Христова 

Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Гергана Христова 

29.03. понед. Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

30.03. вторник Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – доц. д-р Николай Цанев 

Дидактика на информационни технологии в началното училище – 

доц. д-р Николай Цанев 

31.03. сряда 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)”, II поток, VI ГРУПА 

  задочно обучение, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

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

 
                  

Курсов ръководител: 

/ проф. д-р Илиана Мирчева/ 

  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

25.03. четв.  Съвременен български език – ас. Галя Бунджулова 

26.03. петък Математика – проф. д-р Здравко Лалчев  

28.03. неделя Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

Дидактика на български език и литература – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

29.03. 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 

30.03. вторник Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи 

– гл. ас. д-р Гергана Христова 

Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Гергана Христова 

31.03. 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 

02.04.петък Дидактика на математиката – съвременни тенденции и подходи 

– гл. ас. д-р Гергана Христова 
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