
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС – 2 курс 

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

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

група) 

IІІ семестър, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

          ДЕКАН: 

                           /проф. дпн Милен Замфиров/ 
ПЪРВИ ПОТОК Курсов ръководител: доц. д-р Николай Цанев 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория:  https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

Блок с УПРАЖНЕНИЯ за студентите от:  ПЪРВА група -  от ЕА 4010001 – до ЕА 4010031,  

Дата 

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

10.10.2022 г 

(понеделник) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

11.10.2022 г. 

(вторник) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – ас. Виолета 

Халачева – сем. упр. 

онлайн 

12.10.2022 г. 

(сряда) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – доц. д-р Любен Витанов – сем. упр. 
онлайн 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – ас. Виолета Халачева – сем. упр. 
онлайн 

13.10.2022 г. 

(чевъртък) 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – доц. д-р 

Николай Цанев – сем. упр 

онлайн ----- ----- 

14.10.2022 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  
в училище 

15.10.2022 г. 

(събота) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

16.10.2022 

(неделя) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

17.10.2022 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  
в училище 

18.10.2022 г 

(вторник) 
---- ---- 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  
в училище 

20.10.2022 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  

в 

училище 
---- ---- 

21.10.2022 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев  
в училище 

22.10.2022 

(събота) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн --- --- 

24.10.2022 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

25.10.2022 г. 

(вторник) 
--- --- 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

27.10.2022 г 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 
--- ---- 

 Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 
Курсов ръководител: доц. д-р Николай Цанев                                                                    Ръководител катедра НУП: проф. д-р Габриела Кирова 

 

  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС – 2 курс 

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

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

група) 

IІІ семестър, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

          ДЕКАН: 

                           /проф. дпн Милен Замфиров/ 
ПЪРВИ ПОТОК Курсов ръководител: доц. д-р Николай Цанев 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 

Блок с УПРАЖНЕНИЯ за студентите от ВТОРА  група от ЕА 4010032 – до ЕА 4010062 

Дата 

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

09.10.2022 г 

(неделя) 
--- ---- 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Виолета Халачева – сем. упр. 

онлайн 

10.10.2022 г 

(понеделник) 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – доц. д-р 

Николай Цанев – сем. упр 

онлайн ---- ---- 

11.10.2022 г. 

(вторник) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

12.10.2022 г. 

(сряда) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

16.10.2022 

(неделя) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – доц. д-р Любен Витанов – сем. упр. 
онлайн 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – ас. д-р Виолета Халачева – сем. упр. 
онлайн 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

17.10.2022 

(понеделник) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

18.10.2022 г 

(вторник) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

28.10.2022 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

31.10.2022 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

03.11.2022 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 
--- --- 

04.11.2022 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

07.11.2022 г 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

08.11.2022 г 

(вторник) 
----  

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

10.11.2022 г. 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 
---- ---- 

11.11.2022 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 
---- ---- 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 
Курсов ръководител: доц. д-р Николай Цанев                                                                    Ръководител катедра НУП: проф. д-р Габриела Кирова 

 

  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС – 2 курс 

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

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

група) 

IІІ семестър, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

          ДЕКАН: 

                           /проф. дпн Милен Замфиров/ 
ПЪРВИ ПОТОК Курсов ръководител: доц. д-р Николай Цанев 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 

Блок с УПРАЖНЕНИЯ за студентите от ТРЕТА група от ЕА 4010063– до ЕА 4010092 

Дата 

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

09.10.2022 г 

(неделя) 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Виолета Халачева – сем. упр. 

онлайн ---- - 

10.10.2022 г 

(понеделник) 
----- ---- 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – доц. д-р 

Николай Цанев – сем. упр 

онлайн 

11.10.2022 г. 

(вторник) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

15.10.2022 г. 

(събота) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

16.10.2022 

(неделя) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – ас. д-р Виолета Халачева – сем. упр 
онлайн 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – доц. д-р Любен Витанов – сем. упр. 
онлайн 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

18.10.2022 г 

(вторник) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – гл. ас. д-р 

Людмила Зафирова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

21.10.2022 

(петък) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Любка 

Алексиева – сем. упр. 

онлайн 

11.11.2022 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 
---- ---- 

14.11.2022 г 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

15.11.2022 г. 

(вторник) 
---- ---- 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

18.11.2022 г 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

21.11.2022 г 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

22.11.2022 г. 

(вторник) 
---- ---- 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

28.11.2022 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Николай Цанев 
в училище 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 
Курсов ръководител: доц. д-р Николай Цанев                                                                    Ръководител катедра НУП: проф. д-р Габриела Кирова 

 

  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС – 2 курс 

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

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

група) 

IІІ семестър, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

          ДЕКАН: 

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

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

Блок с УПРАЖНЕНИЯ за студентите от ЧЕТВЪРТА група -  от ЕА 4010093 – до ЕА 4010122,  

Дата 

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

07.10.2022 г. 

(петък) 
  

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

09.10.2022 г 

(неделя) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

10.10.2022 г 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

11.10.2022 г. 

(вторник) 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – ас. д-р 

Виолета Халачева – сем. упр. (10,15ч до 14.00ч) 

онлайн 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – доц. д-р 

Любен Витанов – сем. упр. (от 14,10ч до 

18,30ч) 

онлайн 

12.10.2022 г. 

(сряда) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

13.10.2022 г. 

(чевъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
онлайн 

15.10.2022 г. 

(събота) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – ас. д-р Виолета Халачева – сем. упр. 
онлайн 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – доц. д-р Любен Витанов – сем. упр. 
онлайн 

16.10.2022 

(неделя) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

17.10.2022 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева  

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

18.10.2022 г 

(вторник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева  

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

19.10.2022 

(сряда) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

в училище 

20.10.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 
Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

21.10.2022 г. 

(петък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 
---- ----- 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 
Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева                                                                    Ръководител катедра НУП: проф. д-р Габриела Кирова 

  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС – 2 курс 

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

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

група) 

IІІ семестър, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

          ДЕКАН: 

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

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

Блок с УПРАЖНЕНИЯ за студентите от ПЕТА група - от ЕА 4010123 – до ЕА 4010152,  

Дата 

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

14.10.2022 г. 

(петък) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн ---- ---- 

15.10.2022 г. 

(събота) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – доц. д-р Любен Витанов – сем. упр. 
онлайн 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – ас. Виолета Халачева – сем. упр. 
онлайн 

16.10.2022 

(неделя) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

17.10.2022 

(понеделник) 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – доц. д-р 

Любен Витанов – сем. упр. 

онлайн --- --- 

18.10.2022 г 

(вторник) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

19.10.2022 

(сряда) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

20.10.2022 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 

21.10.2022 

(петък) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 

23.10.2022 г 

(неделя) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – ас. Виолета 

Халачева – сем. упр. 

онлайн --- --- 

24.10.2022 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

25.10.2022 г. 

(вторник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

26.10.2022 г 

(сряда) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

27.10.2022 г. 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

31.10.2022 г 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 
  

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 

Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева                                                                    Ръководител катедра НУП: проф. д-р Габриела Кирова 

 

  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС – 2 курс 

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

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

група) 

IІІ семестър, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

          ДЕКАН: 

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

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

Блок с УПРАЖНЕНИЯ за студентите от ШЕСТА група: от ЕА 4010153– до ЕА 4010182 

Дата 

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

14.10.2022 г. 

(петък) 
---- --- 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

15.10.2022 г. 

(събота) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи – гл. ас. д-р Гергана 

Христова – сем. упр. 

онлайн 

17.10.2022 

(понеделник) 
--- ---- 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – доц. д-р 

Любен Витанов – сем. упр. 

онлайн 

18.10.2022 г 

(вторник) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – ас. Виолета Халачева – сем. упр. (от 

10,15ч до 14.00 ч) 

онлайн 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа – доц. д-р Любен Витанов – сем. упр.(от 

14,10ч до 18,30ч) 

онлайн 

19.10.2022 

(сряда) 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на физическото възпитание – 

съвременни тенденции и подходи – гл. ас. д-р 

Иван Симеонов – сем. упр. 

онлайн 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006


 

22.10.2022 

(събота) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр 

онлайн 

23.10.2022 г 

(неделя) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – проф д-р 

Илиана Мирчева – сем. упр. 

онлайн 

Дидактика на техниката и технологиите - 

съвременни тенденции и подходи – ас. Виолета 

Халачева – сем. упр. 

онлайн 

03.11.2022 г. 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

07.11.2022 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

08.11.2022 г. 

(вторник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

09.11.2022 г 

(сряда) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

10.11.2022 г. 

(четвъртък) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

14.11.2022 г. 

(понеделник) 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р 

Анна Георгиева 

в 

училище 

Текуща педагогическа практика – доц. д-р Анна 

Георгиева 
в училище 

Обучението се осъществява с електронни ресурси във виртуална аудитория: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006 

 

Курсов ръководител: доц. д-р Анна Георгиева                                                                    Ръководител катедра НУП: проф. д-р Габриела Кирова 

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=8006

