
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)” –   задочно обучение,  

 

ПЪРВИ ПОТОК,  І група 

I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

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

                  

Курсов ръководител: 

/доц. д-р Габриела Кирова/  

 

 

Дата 

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

08. 01.2022 

(събота) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

09. 01.2022 

 (неделя) 

Дидактика на български език и литература – 

съвремнни тенденции и подходи (сем. упр.)  

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн Дидактика на български език и литература – 

съвремнни тенденции и подходи (сем. упр.)  

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

10. 01.2022 

 (понеделник) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (сем. упр.) 

доц. д-р Л. Алексиева 

онлайн Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (сем. упр.) 

доц. д-р Л. Алексиева 

онлайн 

11. 01.2022 

 (вторник)               

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (сем.упр.) доц. д-р Н. Цанев 

онлайн Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (сем. упр.) доц. д-р Н. Цанев 

онлайн 

12. 01.2022 

(сряда) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 



14.01.2022 

(петък) 

 

Математика (сем. упр.)  хон. проф. д-р З. Лалчев 

 

онлайн Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.)  

гл. ас. д-р Г. Христова 

онлайн 

15.01.2022 

(събота) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(сем. упр.) ас. В. Халачева 

онлайн Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(сем. упр.) ас. В. Халачева 

онлайн 

16.01.2022 

(неделя) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.)   

гл. ас. д-р Г. Христова  

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем.упр.)   

гл. ас. д-р Г. Христова 

онлайн 

18.01.2022 

 (вторник) 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (сем. упр.) 

гл. ас. д-р Г. Михайлова 

онлайн 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (сем. упр.) 

гл. ас. д-р Г. Михайлова 

онлайн 

19.01.2022 

 (сряда) 
 

 Съвременен български език (сем. упр.)  

хон. ас. Галя Бунджулова 

онлайн 

от 14.00 

20.01.2022 

 (четвъртък) 

Начална училищна педагогика (сем.упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн Начална училищна педагогика (сем.упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн 

21.01.2022 

 (петък) 

Начална училищна педагогика (практ.упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн Начална училищна педагогика (практ.упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)” –   задочно обучение,  

 

ПЪРВИ ПОТОК,  ІІ група 

I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

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

                  

Курсов ръководител: 

/доц. д-р Габриела Кирова/  

 

Дата 

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

08. 01.2022 

(събота) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.)  

гл. ас. д-р Г. Христова  

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем.упр.)   

гл. ас. д-р Г. Христова 

онлайн 

10. 01.2022 

 (понеделник) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(сем. упр.) ас. В. Халачева 

онлайн Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(сем.упр.) ас. В. Халачева 

онлайн 

11. 01.2022 

 (вторник)               

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (сем. упр.) 

доц. д-р Л. Алексиева 

онлайн Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (сем.упр.) 

доц. д-р Л. Алексиева 

онлайн 

12. 01.2022 

(сряда) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (сем. упр.) доц. д-р Н. Цанев 

онлайн Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (сем.упр.) доц. д-р Н. Цанев 

онлайн 

13.01.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (сем. упр.) 

гл. ас. д-р Г. Михайлова 

онлайн Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (сем. упр.) 

гл. ас. д-р Г. Михайлова 

онлайн 

15.01.2022 

(събота) 

Дидактика на български език и литература – 

съвремнни тенденции и подходи (сем. упр.)  

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн Дидактика на български език и литература – 

съвремнни тенденции и подходи (сем. упр.) доц. д-р 

А. Георгиева 

онлайн 



16.01.2022 

(неделя) 

Дидактика на български език и литература – 

съвремнни тенденции и подходи (сем. упр.)  

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн  Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

17.01.2022 

 (понеделник) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

18.01.2022 

 (вторник) 
 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.)  

гл. ас. д-р Г. Христова 

онлайн 

20.01.2022 

 (четвъртък) 
Математика (сем. упр.)  хон. проф. д-р З. Лалчев 

онлайн Съвременен български език (сем. упр.)  

хон. ас. Галя Бунджулова 

онлайн 

24.01.2022 

 (понеделник) 

Начална училищна педагогика (сем. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн Начална училищна педагогика (сем. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн 

25.01.2022 

(вторник) 

Начална училищна педагогика (практ. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн Начална училищна педагогика (практ. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)” –   задочно обучение,  

 

ПЪРВИ ПОТОК,  ІІІ група 

I семестър/зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

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

                  

Курсов ръководител: 

/доц. д-р Габриела Кирова/  

 

Дата 

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

07. 01.2022 

(петък) 

Начална училищна педагогика (сем. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн Начална училищна педагогика (сем. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн 

08. 01.2022 

(събота) 

Начална училищна педагогика (практ. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн Начална училищна педагогика (практ. упр.) 

гл. ас. д-р И. Симеонова 

онлайн 

09. 01.2022 

 (неделя) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.)   

гл. ас. д-р Г. Христова  

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.)   

гл. ас. д-р Г. Христова 

онлайн 

13.01.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (сем. упр.) доц. д-р Н. Цанев 

онлайн Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (сем. упр.) доц. д-р Н. Цанев 
онлайн 

14.01.2022 

(петък) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (сем. упр.) 

доц. д-р Л. Алексиева 

онлайн 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (сем. упр.) 

доц. д-р Л. Алексиева 

онлайн 

16.01.2022 

(неделя) 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (сем.упр.) 

гл. ас. д-р Гергана Михайлова 

онлайн Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (сем.упр.) 

гл. ас. д-р Гергана Михайлова 

онлайн 



17.01.2022 

 (понеделник) 
Математика (сем. упр.)  хон. проф. д-р З. Лалчев 

онлайн Съвременен български език (сем. упр.)  

хон. ас. Галя Бунджулова 

онлайн 

19.01.2022 

 (сряда) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(сем.упр.) ас. В. Халачева 

онлайн Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(сем.упр.) ас. В. Халачева 

онлайн 

20.01.2022 

 (четвъртък) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (сем.упр.) 

доц. д-р А. Георгиева  

онлайн Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (сем.упр.) 

доц. д-р А. Георгиева  

онлайн 

21.01.2022 

(петък)  
 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (сем.упр.)   

гл. ас. д-р Г. Христова 

онлайн 

22.01.2022 

(събота) 

Дидактика на български език и литература – 

съвремнни тенденции и подходи (сем. упр.)  

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем.упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

23. 01.2022 

(неделя) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи (сем. упр.) 

доц. д-р А. Георгиева 

онлайн 

 

 

 

 

 

 


