
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“  ОКС - бакалавър 

 задочно обучение,  1 курс 

ІІ-ри летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

Ръководител на катедра :         ДЕКАН: 

    /проф. дн  Р. Пенев/        /проф. дпн М. Замфиров/ 

 

Ръководител на катедра :           

    /доц. д-р  Г. Кирова/  

 
Учебните занятия за летния семестър на учебната 2021/2022 г. ще се провеждат чрез дистанционни средства за обучение в МУДЪЛ 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

24.01.2022г. 

(понеделник) 

Приобщаващо образование  – лекции, проф. дпн Мира Цветкова-

Арсова 

Приобщаващо образование  – лекции, проф. дпн Мира Цветкова-

Арсова 

25.01.2022г. 

(вторник) 

Приобщаващо образование  – лекции, проф. дпн Мира Цветкова-

Арсова 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда – лекции, гл. ас. д-р Иван Душков 

26.01.2022г. 

(сряда) 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда – лекции, гл. ас. д-р Иван Душков 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда – лекции, гл. ас. д-р Иван Душков 

27.01.2022г. 

(четвъртък) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа – лекции, доц. 

дн Любен Витанов 

Методика на педагогическата работа в часа на класа – лекции, доц. дн 

Любен Витанов 

28.02.2022г. 

(петък) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа – лекции, доц. 

дн Любен Витанов 

Методика на педагогическата работа в часа на класа – лекции, доц. дн 

Любен Витанов 

29.01.2022г. 

(събота) 

Психология (педагогическа) – лекции, гл. ас. д-р Василка 

Баничанска 

Психология (педагогическа) – лекции, гл. ас. д-р Василка Баничанска 

30.01.2022г. 

(неделя) 

Психология (педагогическа) – лекции, гл. ас. д-р Василка 

Баничанска 

 

31.01.2022г. 

(понеделник) 
Педагогика /дидактика/ - лекции, доц. д-р Коста Герджиков Педагогика /дидактика/ - лекции, доц. д-р Коста Герджиков 

01.02.2022г. 

(вторник) 
Педагогика /дидактика/ - лекции, доц. д-р Коста Герджиков Педагогика /дидактика/ - лекции, доц. д-р Коста Герджиков 

02.02.2022г. 

(сряда) 
Сравнително образование – лекции, проф. дпн Николай Попов Сравнително образование – лекции, проф. дпн Николай Попов 

03.02.2022г. 

(четвъртък) 
Сравнително образование – лекции, проф. дпн Николай Попов 

ИД Детето в света на пословиците и поговорките – лекции, проф. дн 

Розалина Енгелс 

 

ИД Място и роля на илюстрацията в изобразителната дейност на 

децата – лекции, гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова 



04.02.2022г. 

(петък) 

ИД Детето в света на пословиците и поговорките – лекции, проф. дн 

Розалина Енгелс 

 

ИД Място и роля на илюстрацията в изобразителната дейност на 

децата – лекции, гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова 

ИД Детето в света на пословиците и поговорките – лекции, проф. дн 

Розалина Енгелс 

 

ИД Място и роля на илюстрацията в изобразителната дейност на 

децата – лекции, гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова 

05.02.2022г. 

(събота) 

Театрално изкуство и култура на говора – лекции, доц. д-р Данка 

Щерева 

Театрално изкуство и култура на говора – лекции, доц. д-р Данка 

Щерева 

06.02.2022г. 

(неделя) 
Математика – лекции, проф. д-р Здравко Лалчев Математика – лекции, проф. д-р Здравко Лалчев 

07.02.2022г. 

(понеделник) 

1 гр. Математика – сем. упражнения, проф. д-р Здравко Лалчев 

 

3 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

2 гр. Приложни техники за творчество в детската градина – 

подготовка за четене и писане – практ. упр., ас. д-р Диана Андонова 

 

2 гр. Математика – сем. упражнения, проф. д-р Здравко Лалчев 

 

3 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

08.02.2022г. 

(вторник) 

3 гр. Математика – сем. упражнения, проф. д-р Здравко Лалчев 

 

2 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

1 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав 

Николов 

 

4 гр. Приложни техники за творчество в детската градина – 

подготовка за четене и писане – практ. упр., ас. д-р Диана Андонова 

 

4 гр. Математика – сем. упражнения, проф. д-р Здравко Лалчев 

 

2 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

1 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав Николов 

 

09.02.2022г. 

(сряда) 

1 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

2 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав 

Николов 

 

3 гр. Приложни техники за творчество в детската градина – 

подготовка за четене и писане – практ. упр., ас. д-р Диана Андонова 

1 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

2 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав Николов 

10.02.2022г. 

(четвъртък) 

4 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

3 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав 

Николов 

 

1 гр. Приложни техники за творчество в детската градина – 

подготовка за четене и писане – практ. упр., ас. д-р Диана Андонова 

4 гр. Театрално изкуство и култура на говора – сем. упр., доц. д-р 

Данка Щерева 

 

3 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав Николов 

 

11.02.2022г. 

(петък) 

4 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. Гл. ас. д-р Цветослав 

Николов - упражнения 

4 гр. Педагогика /дидактика/ - сем. упр. гл. ас. д-р Цветослав Николов 

 


