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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на ЛЕКЦИИ в  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  

  задочно обучение, курсови ръководители І поток: доц. д-р Николай Цанев (1, 2 и 3 група); ІІ поток: д-р Анна Георгиева (4, 5 и 6 група) 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

              ДЕКАН: 

                           /доц. дпн Милен Замфиров/ 
ВТОРИ ПОТОК: Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева 

Обучението се осъществява от разстояние в електронна среда: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=7573 

Блок с ЛЕКЦИИ общо за студентите от всички групи: 4 група -  от ЕА 4010093 – до ЕА 4010122, 5 група от ЕА 4010123 – до ЕА 4010152,  

6 група от ЕА 4010153– до ЕА 4010182 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

10.03.2022 г 

(четвъртък) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. 

доц. д-р Татяна Борисова 

онлайн Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. 

доц. д-р Татяна Борисова 

онлайн 

11.03.2022 г.  

(петък) 
Математика – проф. Здравко Лалчев – лекции онлайн Математика – проф. Здравко Лалчев – лекции онлайн 

12.03.2022 

(събота) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – лекции – доц. д-р Анна 

Георгиева  

онлайн Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – лекции – доц. д-р Анна 

Георгиева 

онлайн 

13.03.2022 г 

(неделя) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – лекции – доц. д-р Анна 

Георгиева  

онлайн Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – лекции – доц. д-р Анна 

Георгиева 

онлайн 

14.03.2022 г 

(понеделник) 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – лекции – доц. д-р Анна 

Георгиева  

онлайн Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – лекции – доц. д-р Анна 

Георгиева 

онлайн 

16.03.2022 г. 

(сряда) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. доц. д-р 

Татяна Борисова 

онлайн 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. доц. д-р 

Татяна Борисова 

онлайн 
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17.03.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. доц. д-р 

Татяна Борисова 

онлайн 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. доц. д-р 

Татяна Борисова 

онлайн 

18.03.2022 г. 

(петък) 

Начална училищна педагогика –  лекции гл. ас. д-р 

Илияна Симеонова 
онлайн 

Начална училищна педагогика –  лекции гл. ас. д-р 

Илияна Симеонова 
онлайн 

19.03.2022 г. 

(събота) 

Съвременен български език  - х. пр. д-р Галя 

Бунджулова – лекции 
онлайн 

Съвременен български език  - х. пр. д-р Галя 

Бунджулова – лекции. 
онлайн 

20.03.2022 

(неделя) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. доц. д-р 

Татяна Борисова 

онлайн 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – лекции. доц. д-р 

Татяна Борисова 

онлайн 

21.03.2022 

(понеделник) 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –лекции, доц. д-р Любка 

Алексиева 

онлайн 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –лекции, доц. д-р Любка 

Алексиева 

онлайн 

22.03.2022 г 

(вторник) 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –лекции, доц. д-р Любка 

Алексиева 

онлайн 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –лекции, доц. д-р Любка 

Алексиева 

онлайн 

24.03.2022 

(четвъртък) 

Начална училищна педагогика –  лекции гл. ас. д-р 

Илияна Симеонова 
онлайн 

Начална училищна педагогика –  лекции гл. ас. д-р 

Илияна Симеонова 
онлайн 

25.03.2022 г. 

(петък) 

Начална училищна педагогика –  лекции гл. ас. д-р 

Илияна Симеонова 
онлайн 

Начална училищна педагогика –  лекции гл. ас. д-р 

Илияна Симеонова 
онлайн 

26.03.2022 г. 

(събота) 
Избираема дисциплина – лекции онлайн Избираема дисциплина – лекции  

27.03. 2022 г. 

(неделя) 
Избираема дисциплина – 5 ч лекции онлайн -------  

Заб. През втория семестър всеки студент трябва да посещава и да има оценка от ЕДНА избираема дисциплина от следните 

предложени: 

ИД 1 – Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата – доц. д-р Любен Витанов 

ИД 2. - Образователен софтуер за деца – доц. д-р Николай Цанев 

ИД 3. – Портфолио в системата на образованието – гл. ас. д-р Людмила Зафирова 

Обучението се осъществява от разстояние в електронна среда: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=7414  
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РАЗПИС - магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –   задочно обучение, курсов 

ръководител доц. д-р доц. д-р Анна Георгиева (ІV, V и VІ група) 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

ВТОРИ ПОТОК: Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева 

Обучението се осъществява от разстояние в електронна среда: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=7573 

УПРАЖНЕНИЯ ЧЕТВЪРТА ГРУПА – 4 група -  от ЕА 4010093 – до ЕА 4010122 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

28.03.2020 

(понеделник) 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –упражнения, доц. д-р Любка 

Алексиева 

онлайн Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –упражнения, доц. д-р 

Любка Алексиева 

онлайн 

31.03.2022 

(четвъртък) 

Съвременен български език – х. пр. д-р Галина 

Бунджулова – 5ч. упражнения 
онлайн 

Математика – упр., проф. д-р Здравко Лалчев – 5 ч 

упражнения 

 

03.04.2022 

(неделя) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – упражнения –  

доц. д-р Анна Георгиева 

онлайн 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – упражнения – 

доц. д-р Анна Георгиева 

онлайн 

04.04.2022 

(понеделник) 

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи  – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн 

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн 

05.04.2022 

(вторник) 

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 -------  

15.04. 2022 

(петък) 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 

29.04.2020 

(петък) 
---- онлайн 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
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РАЗПИС - магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  задочно обучение, курсов 

ръководител доц. д-р Анна Георгиева (ІV, V и VІ група) 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

ВТОРИ ПОТОК: Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева 

Обучението се осъществява от разстояние в електронна среда: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=7573 

УПРАЖНЕНИЯ ПЕТА ГРУПА – 5 група от ЕА 4010123– до ЕА 4010152 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

28.03.2020 

(понеделник) 

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн 

29.03.2022 г 

(вторник) 

Дидактика на българския език и литература– 

съвременни тенденции и подходи – упр. – доц. д-р 

Анна Георгиева 

онлайн 

Дидактика на българския език и литература– 

съвременни тенденции и подходи – упр. – доц. д-р 

Анна Георгиева 

онлайн 

30.03. 2022 г 

(сряда) 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –упражнения, доц. д-р 

Любка Алексиева 

онлайн Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –упражнения, доц. д-р 

Любка Алексиева 

онлайн 

31.03.2022 

(четвъртък)) 

Математика – упр., проф. д-р Здравко Лалчев – 5 ч 

упражнения 
онлайн 

Съвременен български език – х. пр. д-р Галина 

Бунджулова – 5ч. упражнения 
 

05.04.2022 

(вторник) 

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн ----- онлайн 

16.04. 2022 

(събота) 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 

30.04.2020 

(събота) 
-----  

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 
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РАЗПИС - магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)” –  задочно обучение, курсов 

ръководител доц. д-р Анна Георгиева (ІV, V и VІ група) 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

ВТОРИ ПОТОК Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева 

Обучението се осъществява от разстояние в електронна среда: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=7573 

УПРАЖНЕНИЯ ШЕСТА ГРУПА – 6 група от ЕА 4010153– до ЕА 4010182 

Дата 

(ден) 
9:00 – 12:45 Зала 13:15 – 18:00 Зала 

29.03.2022 

(вторник) 

Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –упражнения, доц. д-р 

Любка Алексиева 

онлайн Дидактика на информационни технологии в 

началното училище –упражнения, доц. д-р 

Любка Алексиева 

онлайн 

31.03.2020 

(четвъртък) 
-----  

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – упр. – доц. д-р Анна 

Георгиева 

онлайн 

01.04.2022 

(петък) 

Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн Дидактика на четенето  и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
онлайн 

02.04.2022 г. 

(събота) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – упражнения 

– доц. д-р Анна Георгиева 

онлайн Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи – упражнения 

– доц. д-р Анна Георгиева 

онлайн 

03.04.2022 г 

(неделя) 

Математика – упр., проф. д-р Здравко Лалчев – 

5 ч упражнения 

онлайн Съвременен български език – х. пр. д-р Галина 

Бунджулова – 5ч. упражнения 
онлайн 

17.04. 2022 

(неделя) 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн 

30.04.2020 

(събота) 

Начална училищна педагогика –  упражнения гл. ас. 

д-р Илияна Симеонова 
онлайн -------  

 

Курсов ръководител:        Ръководител на катедра НУП: 

доц. д-р Анна Георгиева          доц. д-р Г. Кирова 

 


