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

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

РАЗПИС 
на лекциите на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 
  задочно обучение, II ПОТОК, втори курс, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

III семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 
 
Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
   /доц. д-р Габриела Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  
Курсов ръководител: 

/проф. д-р Илиана Мирчева/ 
  

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

15.09.2021 
(сряда) 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

16.09.2021 
(четвъртък) 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

  17.09.2021 
(петък) 

Дидактика на физическото възпитание – 
съвременни тенденции и подходи – лекции 

проф. д-р Елена Джамбазова 

Дидактика на физическото възпитание – съвременни 
тенденции и подходи – лекции  
проф. д-р Елена Джамбазова 

 19.09.2021 
(неделя) 

Дидактика на физическото възпитание – 
съвременни тенденции и подходи – лекции 

проф. д-р Елена Джамбазова 

Дидактика на физическото възпитание – съвременни 
тенденции и подходи – лекции  
проф. д-р Елена Джамбазова 

21.09.2021 
(вторник) 

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

доц. д-р Анна Георгиева 

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

доц. д-р Анна Георгиева  

26.09.2021 
(неделя) 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 
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27.09.2021 
(понеделник) 

Дидактика на техниката и технологиите – 
съвременни тенденции и подходи – лекции 

доц. д-р Любен Витанов 

Дидактика на техниката и технологиите – съвременни 
тенденции и подходи – лекции 

доц. д-р Любен Витанов 

28.09.2021 
(вторник) 

Дидактика на техниката и технологиите – 
съвременни тенденции и подходи – лекции 

доц. д-р Любен Витанов 

Дидактика на техниката и технологиите – съвременни 
тенденции и подходи – лекции 

доц. д-р Любен Витанов 

1.10.2021 
(петък) 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

2.10.2021 
(събота) 

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

проф. д-р Илиана Мирчева 

3.10.2021 
(неделя) 

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

доц. д-р Анна Георгиева 

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

доц. д-р Анна Георгиева 

9.10.2021 
(събота) 

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

доц. д-р Анна Георгиева 

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

доц. д-р Анна Георгиева 

10.10.2021 
(неделя) 

ИД 1 доц. д-р Л. Витанов 
ИД 2 доц. д-р Н. Цанев 

ИД 3 гл. ас. д-р Д. Ал-Халил 

ИД 1 доц. д-р Л. Витанов 
ИД 2 доц. д-р Н. Цанев 

ИД 3 гл. ас. д-р Д. Ал-Халил 

11.10.2021 
(понеделник)  

ИД 1 доц. д-р Л. Витанов 
ИД 2 доц. д-р Н. Цанев 

ИД 3 гл. ас. д-р Д. Ал-Халил 
 
 
Избираеми дисциплини (ИД): Всеки студент трябва да избере ЕДНА от посочените. 
 

1.  доц. д-р Любен Витанов Методи на обучение в креативност 
2.  доц. д-р Николай Цанев Оригами 
3.  гл. ас. д-р Далия Ал-Халил Творческо писане в началните класове 
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