
1 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове”, задочно обучение 

III семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

Ръководител на катедра “НУП”:           ДЕКАН: 

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

                  

Курсов ръководител: 

/гл. ас. д-р И. Симеонова/ 

 

Дата 

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

06.10.2021 

(сряда) 

Методика на информационните технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (Л) – доц. д-р Н. Цанев 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60974  

-  

Методика на информационните технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (Л) – доц. д-р Н. Цанев  

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60974  

- 

07.10.2021 

(четвъртък) 

Методика на информационните технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (Л) – доц. д-р Н. Цанев 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60974  

-  

Методика на информационните технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (Л) – доц. д-р Н. Цанев 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60974  

- 

08.10.2021 

 (петък) 

Технология на драматизацията и ролевите игри (Л) - доц. 

Т. Борисова  

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60975  

-  

Технология на драматизацията и ролевите игри (Л) - доц. 

Т. Борисова 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60975  

- 

09.10.2021 

 (събота) 

Технология на драматизацията и ролевите игри (Л) - доц. 

д-р Т. Борисова 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60975  

-  

Технология на драматизацията и ролевите игри (Л) - доц. 

д-р Т. Борисова 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60975  

- 

10.10.2021 

 (неделя) 

ИД: Образователен  софтуер за чуждоезиково обучение 

(Л) – гл. ас. д-р И. Симеонова  
-  

ИД: Образователен  софтуер за чуждоезиково обучение 

(Л) – гл. ас. д-р И. Симеонова  
- 

11.10.2021 

 (понеделник) 
- -  

ИД: Образователен  софтуер за чуждоезиково обучение 

(Л) – гл. ас. д-р И. Симеонова  
- 

12.10.2021 

 (вторник) 

ИД: Конструктивно-технически и приложни дейности в 

ранното чуждоезиково обучение (Л) – доц. дн Л. Витанов 
-  - - 

13.10.2021 

 (сряда) 

ИД: Конструктивно-технически и приложни дейности в 

ранното чуждоезиково обучение (Л) – доц. дн Л. Витанов 
-  

ИД: Конструктивно-технически и приложни дейности в 

ранното чуждоезиково обучение (Л) – доц. дн Л. Витанов 
- 

17.11.2021 

 (сряда) 

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково 

обучение в началните класове (Л) – проф. д-р И. Мирчева 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60976  

-  

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково 

обучение в началните класове (Л) – проф. д-р И. Мирчева 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60976  

- 
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18.11.2021 

 (четвъртък) 

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково 

обучение в началните класове (Л) – проф. д-р И. Мирчева 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60976  

-  

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково 

обучение в началните класове (Л) – проф. д-р И. Мирчева 

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=60976  

- 

19.11.2021 

 (петък) 

ИД: Реализиране на интегративни връзки между 

обучението по чужд език и по околен свят чрез 

компютърни игри (Л) / проф. д-р И. Мирчева 

-  

ИД: Реализиране на интегративни връзки между 

обучението по чужд език и по околен свят чрез 

компютърни игри (Л) / проф. д-р И. Мирчева 

- 

20.11.2021 

 (събота) 

ИД: Реализиране на интегративни връзки между 

обучението по чужд език и по околен свят чрез 

компютърни игри (Л) / проф. д-р И. Мирчева  

-   - 

 

Забележка: Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата за зимния семестър 

на уч. 2021/2022 г. ще се проведат чрез дистанционни средства в системата за управление на обучението „Moodle” по предварително изготвените 

разписи за обучение.  
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