
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

III курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Ръководител катедра ПМП: 

   /проф. дн Радослав Пенев/         Декан: 

                /проф. дпн Милен Замфиров/ 

Ръководител катедра НУП: 

   /проф. д-р Габриела Кирова/ 

 

 

Дата 

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

07.09.2022 г. 
Дидактика на четене и писане – лекции, 

доц. д-р Анна Георгиева 
512 

Дидактика на четене и писане – лекции, 

доц. д-р Анна Георгиева 
512 

08.09.2022 г. 
Дидактика на четене и писане – лекции, 

доц. д-р Анна Георгиева 
512 

Дидактика на четене и писане – лекции, 

доц. д-р Анна Георгиева 
512 

09.09.2022 г. 
Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 
512 

Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 
512 

10.09.2022 г. 
Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 
512 

Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 
512 

11.09.2022 г. 
Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 
512 

Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 
512 

12.09.2022 г. 
Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – лекции, доц. д-р Николай Цанев 
512 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – лекции, доц. д-р Николай Цанев 
512 

13.09.2022 г. 
Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – лекции, доц. д-р Любка Алексиева 
512 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – лекции, доц. д-р Любка Алексиева 
512 

14.09.2022 г. 
Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 

512 Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 

512 

15.09.2022 г. 
Дидактика на българския език и литература – лекции,  

доц. д-р Татяна Борисова 

512 Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

307 

16.09.2022 г. 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – лекции, доц. д-р Галина Георгиева 

512 Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – лекции, доц. д-р Галина Георгиева 

512 

17.09.2022 г. 

Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

307 Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

307 

 

18.09.2022 г. 

Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

307 Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

307 



19.09.2022 г. 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – лекции, доц. д-р Галина Георгиева 

512 Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – лекции, доц. д-р Галина Георгиева 

512 

20.09.2022 г. 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, II група 

307 

 

 

505 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, II група 

307 

 

 

505 

21.09.2022 г. 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, I група 

 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

505 

 

 

307 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, I група 

 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

505 

 

 

307 

22.09.2022 г. Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, III група 

 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

505 

 

 

 

307 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, III група 

 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

505 

 

 

 

307 

23.09.2022 г. 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, IV група 

307 

 

 

505 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, IV група 

307 

 

 

505 

24.09.2022 г. 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, II група 

 

Приложни техники за творчество в детската градина-

конструктивни – практ. упр., III група 

307 

 

 

505 

 

 

506 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, II група 

 

Приложни техники за творчество в детската градина-

конструктивни – практ. упр., IV група 

307 

 

 

505 

 

 

506 

25.09.2022 г. 

Приложни техники за творчество в детската градина-

конструктивни – практ. упр., I група 

 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, IV група 

506 

 

 

307 

 

 

513 

 

Приложни техники за творчество в детската градина-

конструктивни – практ. упр., II група 

 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, IV група 

506 

 

 

307 

 

 

513 

 



26.09.2022 г. 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – сем. упр., доц. д-р Николай Цанев, I група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, III група 

 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

313 

 

 

513 

 

 

 

307 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – сем. упр., доц. д-р Николай Цанев, II група 

 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – практ. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, III група 

 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

313 

 

 

513 

 

 

 

307 

27.09.2022 г. 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, I група 

 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – сем. упр., доц. д-р Николай Цанев, III група 

513 

 

 

 

307 

 

 

313 

Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – сем. упр., ас. Габриела Валентинова-

Методиева, I група 

 

Дидактика на четене и писане – сем. упр., 

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – сем. упр., доц. д-р Николай Цанев, IV група 

513 

 

 

 

307 

 

 

313 

28.09.2022 г. 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – практ. упр., доц. д-р Любка Алексиева, I група 

 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

323A 

 

 

307 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – практ. упр., доц. д-р Любка Алексиева, IIгрупа 

 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, IV група 

323A 

 

 

307 

29.09.2022 г. 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – практ. упр., доц. д-р Любка Алексиева, III група 

307 

 

 

323A 

Дидактика на българския език и литература – сем. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

 

Дидактика на информационните технологии в началните 

класове – практ. упр.,доц. д-р Любка Алексиева, IVгрупа 

307 

 

 

323A 

30.09.2022 г. 

ИД – Оригами – лекции, доц. д-р Николай Цанев 

 

ИД – Методи и техники за активно учене – лекции,  

доц. дн Любен Витанов 

 

ИД – Тестово оценяване по природни и социални науки – 

лекции, гл. ас. д-р Людмила Зафирова 

 

ИД – История на детството – лекции,  

доц. д-р Милка Терзийска 

512 

 

301 

 

 

506 

 

 

313 

ИД – Оригами – лекции, доц. д-р Николай Цанев 

 

ИД – Методи и техники за активно учене – лекции,  

доц. дн Любен Витанов 

 

ИД – Тестово оценяване по природни и социални науки– 

лекции, гл. ас. д-р Людмила Зафирова 

 

ИД – История на детството – лекции,  

доц. д-р Милка Терзийска 

512 

 

301 

 

 

506 

 

 

313 

01.10.2022 г. 

ИД – Оригами – лекции, доц. д-р Николай Цанев 

 

ИД – Методи и техники за активно учене – лекции,  

доц. дн Любен Витанов 

 

 

512 

 

301 

 

 

 

 

Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

 

 

307 



ИД – Тестово оценяване по природни и социални науки – 

лекции, гл. ас. д-р Людмила Зафирова 

 

ИД – История на детството – лекции,  

доц. д-р Милка Терзийска 

506 

 

 

313 

02.10.2022 г. 

Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

307 Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, I група 

307 

03.10.2022 г. 

Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

307 Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

307 

04.10.2022 г. 

Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, II група 

307 Практически упражнения по дидактика на българския 

език и литература – практ. упр.,  

доц. д-р Анна Георгиева, III група 

307 

05.10.2022 г. 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – лекции, доц. д-р Галина Георгиева 

512 Педагогика на конструктивно-техническите и битовите 

дейности – лекции, доц. д-р Галина Георгиева 

512 

 


