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

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, I ПОТОК 
 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, задочно обучение, I ПОТОК, I ГРУПА, от 

фак. №M53315 до фак. №53341, I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/доц. д-р Любка Алексиева/ 
Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

13.10.2021 
(сряда) 

Дидактика на техниката и технологиите – 
съвременни тенденции и подходи - упражнения 

доц. д-р Николай Цанев 

Дидактика на техниката и технологиите – съвременни 
тенденции и подходи - упражнения 

доц. д-р Николай Цанев 

15.10.2021 
(петък) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

16.10.2021 
(събота) 

Дидактика на физическото възпитание – 
съвременни тенденции и подходи – упражнения 

ас. д-р Иван Симеонов 

Дидактика на физическото възпитание – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

ас. д-р Иван Симеонов 

17.10.2021 
(неделя) 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 
18.10.2021 

(понеделник) 
Текуща педагогическа практика 

доц. д-р Любка Алексиева 
Текуща педагогическа практика 

доц. д-р Любка Алексиева 
19.10.2021 
(вторник) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

20.10.2021 
(сряда) 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 
22.10.2021 

(петък) 
Текуща педагогическа практика 

доц. д-р Любка Алексиева 
Текуща педагогическа практика 

доц. д-р Любка Алексиева 
 

 
 



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

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, I ПОТОК 
 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, задочно обучение, I ПОТОК, II ГРУПА, от 

фак. №M53342 до фак. №53369, I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 
 

 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/ доц. д-р Любка Алексиева/ 
Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

04.10.2021 
(понеделник) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

05.10.2021 
(вторник) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

12.10.2021 
(вторник) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

14.10.2021 
(четвъртък) 

Дидактика на техниката и технологиите – 
съвременни тенденции и подходи - упражнения 

доц. д-р Николай Цанев 

Дидактика на техниката и технологиите – съвременни 
тенденции и подходи - упражнения 

доц. д-р Николай Цанев 

17.10.2021 
(неделя) 

Дидактика на физическото възпитание – 
съвременни тенденции и подходи – упражнения 

ас. д-р Иван Симеонов 

Дидактика на физическото възпитание – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

ас. д-р Иван Симеонов 

21.10.2021 
(четвъртък) 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

22.10.2021 
(петък) 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

23.10.2021 
(събота) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 
 
 



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

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, I ПОТОК 
 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”,   задочно обучение, I ПОТОК, III ГРУПА 

от фак. №M53370 до фак. №53398, I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
    /доц. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/ доц. д-р Любка Алексиева// 
Дата 
(ден) 8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

27.09.2021 
(понеделник) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

29.09. 2021 
(сряда) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

01.10.2021 
(петък) 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

Текуща педагогическа практика 
доц. д-р Любка Алексиева 

15.10.2021 
(петък) 

Дидактика на техниката и технологиите – 
съвременни тенденции и подходи - упражнения 

доц. д-р Николай Цанев 

Дидактика на техниката и технологиите – съвременни 
тенденции и подходи - упражнения 

доц. д-р Николай Цанев 

16.10.2021 
(събота) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 

17.10.2021 
(неделя) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил 
 

18.10.2021 
(понеделник) 

Дидактика на физическото възпитание – 
съвременни тенденции и подходи – упражнения 

ас. д-р Иван Симеонов 

Дидактика на физическото възпитание – съвременни 
тенденции и подходи – упражнения 

ас. д-р Иван Симеонов 

22.10.2021 
(петък)  

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

23.10.2021 
(събота) 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 

Дидактика на околния свят, човекът и природата и 
човекът и обществото – упражнения 

проф. д-р Илиана Мирчева 
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