
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, II ПОТОК 

 

РАЗПИС 
на лекциите на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, II ПОТОК, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /проф. д-р Г. Кирова/                   /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: 

/проф. д-р Илиана Мирчева/ 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

21.11.2022 

(понеделник) 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (лекции)  

доц. д-р И. Душков  

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (лекции)  

доц. д-р И. Душков  

22.11.2022 

(вторник) 
 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (лекции)  

доц. д-р И. Душков 

24.11.2022 

(четвъртък) 
 

Педагогика (Дидактика) 

гл. ас. д-р Цв. Николов 

25.11.2022 

(петък) 

Педагогика (Дидактика) 

гл. ас. д-р Цв. Николов 

Педагогика (Дидактика) 

гл. ас. д-р Цв. Николов 

28.11.2022 

(понеделник) 

Приобщаващо образование (лекции) 

проф. дпн М. Замфиров 

Обща и възрастова психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

29.11.2022 

(вторник) 

Обща и възрастова психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

Обща и възрастова психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

30.11.2022 

(сряда) 

Приобщаващо образование (лекции) 

проф. дпн М. Замфиров 

Приобщаващо образование (лекции) 

проф. дпн М. Замфиров 

1.12.2022 

(четвъртък) 

Литература за деца (лекции) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (лекции) 

доц. д-р Т. Казанджиева 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, II ПОТОК 

 

2.12.2022 

(петък) 

Педагогика (Теория на възпитанието) (лекции)  

гл. ас. д-р А. Ранев 

Педагогика (Теория на възпитанието) (лекции)  

гл. ас. д-р А. Ранев 

3.12.2022 

(събота) 

Педагогика (Теория на възпитанието) (лекции)  

гл. ас. д-р А. Ранев 

Педагогика (Теория на възпитанието) (лекции)  

гл. ас. д-р А. Ранев 

4.12.2022 

(неделя) 

Педагогика (Теория на възпитанието) (лекции)  

гл. ас. д-р А. Ранев 

Педагогика (Теория на възпитанието) (лекции)  

гл. ас. д-р А. Ранев 

5.12.2022 

(петък) 

Педагогическа психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

Педагогическа психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

6.12.2022 

(вторник) 

Педагогическа психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

Педагогическа психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

7.12.2022 

(сряда) 

Педагогическа психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

Педагогическа психология (лекции) 

проф. д-р М. Бакрачева 

9.12.2022 

(петък) 

ИД 1 проф. д-р И. Мирчева  

ИД 2 проф. дн Л. Витанов  

ИД 3 гл. ас. д-р И. Симеонова 

ИД 1 проф. д-р И. Мирчева  

ИД 2 проф. дн Л. Витанов  

ИД 3 гл. ас. д-р И. Симеонова 

10.12.2022 

(събота) 

ИД 1 проф. д-р И. Мирчева  

ИД 2 проф. дн Л. Витанов  

ИД 3 гл. ас. д-р И. Симеонова 

 

13.12.2022 

(вторник) 
 

Приобщаващо образование (лекции) 

проф. дн Л. Витанов от 14 ч. 

14.12.2022 

(сряда) 

Приобщаващо образование (лекции) 

проф. дн Л. Витанов 

Приобщаващо образование (лекции) 

проф. дн Л. Витанов 
 

Избираеми дисциплини (ИД): Всеки студент трябва да избере ЕДНА от посочените. 
 

1.  проф. д-р Илиана Мирчева Здравно и екологично образование 

2.  проф. дн Любен Витанов Лидерство в образованието 

3.  гл. ас. д-р Илияна Симеонова Компетентностен подход и иновации в началното училищно 

образование 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, II ПОТОК 

 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, II ПОТОК, IV ГРУПА от фак. №……….. до фак. №…………. 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

12.12.2022 

(понеделник) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

15.12.2022 

(четвъртък) 
 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 

– доц. д-р И. Душков 

17.12.2022 

(събота) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

19.12.2022 

(понеделник) 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда 

(упражнения) – доц. д-р И. Душков 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 

– доц. д-р И. Душков 

20.12.2022 

(вторник) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

22.12.2022 

(четвъртък) 

Литература за деца (упражнения) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (упражнения) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

4.01.2023 

(сряда) 
Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

5.01.2023 

(четвъртък) 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

6.01.2023 

(петък) 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

 

 

 

 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, II ПОТОК 

 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, II ПОТОК, V ГРУПА от фак. №……….. до фак. №…………. 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

26.11.2022 

(събота) 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда 

(упражнения) – доц. д-р И. Душков 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 

– доц. д-р И. Душков 

15.12.2022 

(четвъртък) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

16.12.2022 

(петък) 
 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

17.12.2022 

(събота) 

Литература за деца (упражнения) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (упражнения) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

20.12.2022 

(вторник) 
 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 

– доц. д-р И. Душков 

21.12.2022 

(сряда) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

22.12.2022 

(четвъртък) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 
 

11.01.2023 

(сряда) 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

12.01.2023 

(четвъртък) 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

13.01.2023 

(петък) 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

 

 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение, II ПОТОК 

 

РАЗПИС 
на упражненията на МП ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, 

  задочно обучение, II ПОТОК, VI ГРУПА от фак. №……….. до фак. №…………. 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

27.11.2022 

(неделя) 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда 

(упражнения) – доц. д-р И. Душков 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 

– доц. д-р И. Душков 

15.12.2022 

(четвъртък) 
Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

16.12.2022 

(петък) 
Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

17.12.2022 

(събота) 
 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда (упражнения) 

– доц. д-р И. Душков 

18.12.2022 

(неделя) 

Литература за деца (упражнения) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

Литература за деца (упражнения) 

доц. д-р Т. Казанджиева 

19.12.2022 

(понеделник) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов  

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов 

21.12.2022 

(сряда) 
Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

Хоспитиране – проф. д-р И. Мирчева 

22.12.2022 

(четвъртък) 

Обща и възрастова психология (упражнения) 

ас. д-р М. Ценов  

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

23.12.2022 

(петък) 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 

Педагогика (Дидактика) (упражнения) 

гл. ас. д-р Ц. Николов 
 

 


