
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

РАЗПИС

на лекциите на магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –

задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (1 и 2 група) и доц. д-р Николай Цанев (3, 4 и 5 група)

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

За обучение от разстояние в електронна среда

Ръководител на катедра : ДЕКАН:

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

Курсови ръководители: /доц. д-р Анна Георгиева/ /доц. д-р Николай Цанев/

Блок с ЛЕКЦИИ общо за всички групи: 1 гр. – М 53196-М 53219, 2 гр. М 53220-М 53243, 3 гр.-М 53244-М 53268, 4 гр. –М 53269- М53293, 5 гр.

– М 53294-М53314

Дата 9:00 – 12:45
https://elearn.uni-sofia.bg

Виртуална аудитория
13:15 – 18:00

Виртуална
аудитория

25.02.

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции и
подходи - лекции проф. Лучия
Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg/co

urse/view.php?id=53733

Дидактика на
изобразителното изкуство –

съвременни тенденции и
подходи - лекции проф.

Лучия Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg

/course/view.php?id=5373
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https://elearn.uni-sofia.bg


26.02.

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции и
подходи - лекции проф. Лучия
Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg/co

urse/view.php?id=53733

Дидактика на
изобразителното изкуство –

съвременни тенденции и
подходи - лекции проф.

Лучия Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg

/course/view.php?id=5373

3

01.03.

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи –

лекции, проф. Адриан Георгиев

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=53735

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни
тенденции и подходи –

лекции, проф. Адриан
Георгиев

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53735

02.03.

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи –

лекции, проф. Адриан Георгиев

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=53735

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни
тенденции и подходи –

лекции, проф. Адриан
Георгиев

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53735

13.03.

ИД - 1 Нормативна уредба и учебна
документация за началното училище
–лекции -  гл. ас. д-р Илияна Симеонова

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=55009

ИД - 1 Нормативна уредба и
учебна документация за
началното училище – лекции
- гл. ас. д-р Илияна
Симеонова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

55009

14.03.

ИД 1 Нормативна уредба и учебна
документация за началното училище –

лекции - гл. ас. д-р Илияна Симеонова

https://elearn.uni-sofia.bg/co

urse/view.php?id=55009

ИД 2 Творческа работа върху
текстови задачи по
математика в началните
класове – лекции  - доц. д-р
Габриела Кирова

https://elearn.uni-sofia.bg

/course/view.php?id=5499
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15.03.

ИД 2 Творческа работа върху текстови
задачи по математика в началните
класове – лекции

доц. д-р Габриела Кирова

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=54996

ИД 2 Творческа работа върху
текстови задачи по
математика в началните
класове – лекции  - доц. д-р
Габриела Кирова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

54996

20.03.
ИД 3 Оригами – лекции-  доц. д-р
Николай Цанев

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=55001

ИД 3 Оригами – лекции-  доц.

д-р Николай Цанев

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

55001

21.03.
ИД 3 Оригами – лекции-  доц. д-р
Николай Цанев

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=55001

Забележка: В последния семестър всеки студент трябва да има оценка по ТРИ избираеми дисциплини, затова всяка от
предложените ИД ще се посещава от студентите от целия курс.

Всеки студент трябва да има оценка от посочената в разписа за тази група Факултативна дисциплина.



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

РАЗПИС

на лекциите на магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –

задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група)

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

За обучение от разстояние в електронна среда

Ръководител на катедра : ДЕКАН:

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

Курсов ръководител: /доц. д-р Анна Георгиева/

УПРАЖНЕНИЯ ПЪРВА ГРУПА – М 53196-М 53219

Дата 9:00 – 12:45
Виртуална
аудитория 13:15 – 18:00

Виртуална
аудитория

04.03.
Дидактика на изобразителното изкуство –

съвременни тенденции и подходи
–упражнения,  проф. Лучия Малинова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53733

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53733



и подходи –упражнения,  проф.

Лучия Малинова

08.03.

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи
–упражнения, гл. ас. д-р Ралица
Димитрова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53735

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни тенденции и
подходи –упражнения, гл. ас.. д-р
Ралица Димитрова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53735

25.01.
Стажантска практика –. упр- доц. д-р Анна
Георгиева

Стажантска практика –упр- доц.

д-р Анна Георгиева

26.01. Стажантска практика –. упр- доц. д-р Анна
Георгиева

Стажантска практика –упр- доц.

д-р Анна Георгиева

27.01.
Стажантска практика –. упр- доц. д-р Анна
Георгиева

Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Анна Георгиева

28.01.
Стажантска практика –. упр- доц. д-р Анна
Георгиева

Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Анна Георгиева

29.01.
Стажантска практика –упр- доц. д-р Анна
Георгиева

27.03.

Факултативна дисциплина - Форми на
обучението по български език
–практически упражнения - Т. Борисова.

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

55011

Факултативна дисциплина - Форми
на обучението по български език
–практически упражнения - Т.

Борисова.

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

55011



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

РАЗПИС

на лекциите на магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –

задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група)

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

За обучение от разстояние в електронна среда

Ръководител на катедра : ДЕКАН:

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

Курсов ръководител: /доц. д-р Анна Георгиева/

УПРАЖНЕНИЯ ВТОРА ГРУПА – М 53220-М 53243

Дата 9:00 – 12:45
Виртуална
аудитория 13:15 – 18:00 Виртуална аудитория

05.03.

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции и
подходи –упражнения,  проф. Лучия
Малинова

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=53

733

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни
тенденции и подходи
–упражнения,  проф. Лучия
Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg/c

ourse/view.php?id=53733



10.03.

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи
–упражнения, гл. ас. д-р Ралица
Димитрова

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=53

735

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни
тенденции и подходи –.

упражнения, гл. ас.. д-р Ралица
Димитрова

https://elearn.uni-sofia.bg/c

ourse/view.php?id=53735

29.01.
Стажантска практика –упр- доц.

д-р Анна Георгиева

01.02.
Стажантска практика –упр. доц. д-р
Анна Георгиева

Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Анна Георгиева

02.02.
Стажантска практика –упр. доц. д-р
Анна Георгиева

Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Анна Георгиева

03.02.
Стажантска практика –упр. доц. д-р
Анна Георгиева

Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Анна Георгиева

04.02.
Стажантска практика –упр. доц. д-р
Анна Георгиева

Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Анна Георгиева

24.03.

Факултативна дисциплина
Конструктивно-приложни дейности в
началното училище –. практически
упражнения - доц. д-р Николай Цанев
-

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=55

012

Факултативна дисциплина
Конструктивно-приложни
дейности в началното училище
–. практически упражнения -

доц. д-р Николай Цанев -

https://elearn.uni-sofia.bg/c

ourse/view.php?id=55012



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

РАЗПИС

на лекциите на магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –

задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група)

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

За обучение от разстояние в електронна среда

Ръководител на катедра : ДЕКАН:

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

Курсов ръководител: /доц. д-р Николай Цанев/

УПРАЖНЕНИЯ ТРЕТА ГРУПА – М 53244-М 53268

Дата 9:00 – 12:45
Виртуална
аудитория 13:15 – 18:00

Виртуална
аудитория

06.03.

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции и
подходи – упражнения,  проф. Лучия

Малинова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id

=53733

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции и
подходи – упражнения,  проф. Лучия

Малинова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53733



12.03.

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи –

упражнения, гл. ас. д-р Емилия
Кабакова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id

=53735

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи –

упражнения, гл. ас. д-р Емилия
Кабакова

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53735

25.01.
Стажантска практика –упр доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –упр доц. д-р
Николай Цанев

26.01. Стажантска практика –. упр доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –упр доц. д-р
Николай Цанев

27.01.
Стажантска практика – упр- доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –. упр- доц. д-р
Николай Цанев

28.01.
Стажантска практика – упр- доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –упр- доц. д-р
Николай Цанев

29.01.
Стажантска практика – упр- доц. д-р
Николай Цанев

16.03.

Факултативна дисциплина
Конструктивно-приложни дейности в
началното училище –практически
упражнения - доц. д-р Любен
Витанов

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id

=53768

Факултативна дисциплина
Конструктивно-приложни дейности в
началното училище –. практически
упражнения - доц. д-р Любен
Витанов

https://elearn.uni-sofia.

bg/course/view.php?id=

53768



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

РАЗПИС

на лекциите на магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –

задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група)

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

За обучение от разстояние в електронна среда

Ръководител на катедра : ДЕКАН:

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

Курсов ръководител: /доц. д-р Николай Цанев/

УПРАЖНЕНИЯ ЧЕТВЪРТА ГРУПА – М 53269- М53293

Дата 9:00 – 12:45
Виртуална
аудитория 13:15 – 18:00 Виртуална аудитория

11.03.

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции
и подходи – упражнения,  проф.

Лучия Малинова

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=53

733

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции
и подходи – упражнения,  проф.

Лучия Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=53733

13.03.

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни тенденции и

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=53

735

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни тенденции

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=53735



подходи – упражнения, гл. ас. д-р
Емилия Кабакова

и подходи – упражнения, гл. ас.

д-р Емилия Кабакова

29.01.
Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Николай Цанев

01.02.
Стажантска практика – упр- доц.

д-р Николай Цанев
Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Николай Цанев

02.02.
Стажантска практика –упр- доц.

д-р Николай Цанев
Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Николай Цанев

03.02.
Стажантска практика – упр- доц.

д-р Николай Цанев
Стажантска практика –. упр- доц.

д-р Николай Цанев

04.02.
Стажантска практика – упр- доц.

д-р Николай Цанев
Стажантска практика – упр доц.

д-р Николай Цанев

17.03.

Факултативна дисциплина -

Работа по проекти в обучението по
математика в началните класове  –

практически упражнения -

доц. д-р Габриела Кирова

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=55

013

Факултативна дисциплина -

Работа по проекти в обучението
по математика в началните
класове  –практически
упражнения -

доц. д-р Габриела Кирова

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=55013



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

РАЗПИС

на лекциите на магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –

задочно обучение, курсови ръководители доц. д-р Анна Георгиева (І и ІІ група) и доц. д-р Николай Цанев (ІІІ, ІV и V група)

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

За обучение от разстояние в електронна среда

Ръководител на катедра : ДЕКАН:

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

Курсов ръководител:

/ доц. д-р Николай Цанев/

УПРАЖНЕНИЯ ПЕТА ГРУПА – М 53294-М53314

Дата 9:00 – 12:45
Виртуална
аудитория 13:15 – 18:00 Виртуална аудитория

12.03.

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни тенденции и
подходи – упражнения,  проф. Лучия

Малинова

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=53

733

Дидактика на изобразителното
изкуство – съвременни
тенденции и подходи –

упражнения,  проф. Лучия
Малинова

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=53733



14.03.

Дидактика на  музикалното изкуство
съвременни тенденции и подходи –

упражнения, гл. ас. д-р Емилия
Кабакова

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=53

735

Дидактика на  музикалното
изкуство  съвременни
тенденции и подходи –

упражнения, гл. ас. д-р Емилия
Кабакова

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=53735

08.02.
Стажантска практика –упр- доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –упр-

доц. д-р Николай Цанев

09.02.
Стажантска практика –упр- доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –упр-

доц. д-р Николай Цанев

10.02.
Стажантска практика –упр- доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика – упр-

доц. д-р Николай Цанев

11.02.
Стажантска практика –упр- доц. д-р
Николай Цанев

Стажантска практика –. упр-

доц. д-р Николай Цанев

12.02.
Стажантска практика –упр- доц. д-р
Николай Цанев

26.03.

Факултативна дисциплина Физическа
подготовка за отделните видове
спорт -  практически упражнения – гл.

ас. д-р Николина Танкушева

https://elearn.uni-sofia.b

g/course/view.php?id=55

014

Факултативна дисциплина
Физическа подготовка за
отделните видове спорт -

практически упражнения – гл.

ас. д-р Николина Танкушева

https://elearn.uni-sofia.bg/

course/view.php?id=55014


