
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 

II семестър/летен 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 

19.03.2021 

(петък) 

Модели за обучение по четене по роден и чужд 

език (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

Модели за обучение по четене по роден и чужд 

език (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

20.03.2021 

(събота) 

Модели за обучение по четене по роден и чужд 

език (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

Модели за обучение по четене по роден и чужд 

език (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

21.03.2021 

(неделя) 

Модели за развитие на комуникативните 

способности (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева  

Модели за развитие на комуникативните 

способности (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева  

22.03.2021 

(понеделник) 

Модели за развитие на комуникативните 

способности (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева  

Модели за развитие на комуникативните 

способности (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева  

23.03.2021 

(вторник) 

ИД: Комуникативната ситуация в езиковото 

обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

ИД: Комуникативната ситуация в езиковото 

обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

 



25.03.2021 

(четвъртък) 

ИД: Комуникативната ситуация в езиковото 

обучение (лекции) 

доц. д-р А. Георгиева 

ИД: Изработване на учебни материали за ранно 

чуждоезиково обучение (лекции) 

гл.ас. д-р Ил. Симеонова 

26.03.2021 

(петък) 

ИД: Изработване на учебни материали за ранно 

чуждоезиково обучение (лекции) 

гл.ас. д-р Ил. Симеонова 

ИД: Изработване на учебни материали за ранно 

чуждоезиково обучение (лекции) 

гл.ас. д-р Ил. Симеонова 

27.03.2021 

(събота) 

Игрово взаимодействие в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Игрово взаимодействие в ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

30.03.2021 

(вторник) 

Развитие на устната и писмената реч в 

условията на билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

Развитие на устната и писмената реч в условията 

на билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

31.03.2021 

(сряда) 

Развитие на устната и писмената реч в 

условията на билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

Развитие на устната и писмената реч в условията 

на билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

01.04.2021 

(четвъртък) 

Интеркултурно образование в условията на 

билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

Интеркултурно образование в условията на 

билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

02.04.2021 

(петък) 

Интеркултурно образование в условията на 

билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

Интеркултурно образование в условията на 

билингвална среда (лекции) 

доц. д-р Т. Борисова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

II семестър/летен 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 

28.03.2021 

(неделя) 

Игрово взаимодействие в ранното 

чуждоезиково обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Игрово взаимодействие в ранното чуждоезиково 

обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

03.04.2021 

(събота) 

Дидактическа осигуреност на ранното 

чуждоезиково обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Дидактическа осигуреност на ранното чуждоезиково 

обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

04.04.2021 

(неделя) 

Дидактическа осигуреност на ранното 

чуждоезиково обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

Дидактическа осигуреност на ранното чуждоезиково 

обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

 

 


