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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на занятията на  МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ” 

 

• за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка  

• за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка, 

  

задочно обучение, II семестър/летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 
 

Ръководител на катедра „НУП“ :         ДЕКАН: 

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

Курсов ръководител: 

/гл. ас. д-р Илияна Симеонова/   

 

 

 

 

Дата 

(ден) 

 

8:30 – 12:45 ч. и 13.15 – 17.30 ч. Зала 

11.03.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

18.03.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

01.04.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

08.04.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

22.04.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 
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29.04.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

13.05.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

20.05.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

27.05.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

28.05.2023 

(неделя) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

03.06.2023 

(събота) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

04.06.2023 

(неделя) 

*Практически чужд език – 1 част (упражнения) 

ст. преп. В. Петрова 

онлайн / само РЧО без ЧП 

   

20.03.2023  

(понеделник) 

Игрово взаимодействие в ранното чуждоезиково обучение (лекции) 

доц. д-р И. Бирова 

онлайн 

22.03.2023  

(сряда) 

Методика на информационните и комуникационни технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

проф. д-р Н. Цанев 

онлайн 

23.03.2023  

(четвъртък) 

Нормативна база и дидактическа осигуреност на ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

онлайн 

24.03.2023 

(петък) 

Игрово взаимодействие в ранното чуждоезиково обучение (лекции) 

доц. д-р И. Бирова 

онлайн 

25.03.2023 

(събота) 

Игрово взаимодействие в ранното чуждоезиково обучение (упражнения) 

доц. д-р И. Бирова 

онлайн 

26.03.2023 

(неделя) 

Нормативна база и дидактическа осигуреност на ранното чуждоезиково 

обучение (лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

онлайн 

31.03.2023 

(петък) 

Методика на информационните и комуникационни технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

проф. д-р Н. Цанев 

онлайн 
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2.04.2023  

(неделя) 

Методика на информационните и комуникационни технологии в ранното 

чуждоезиково обучение (упражнения) 

проф. д-р Н. Цанев 

онлайн 

3.04.2023  

(понеделник) 

ИД 1: Дистанционно училище (лекции) 

проф. д-р Н. Цанев 

13.15 ч. – 17.30 ч.  

онлайн 

4.04.2023 

(вторник) 

Стажантска практика  

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

8.30 ч. – 12.45 ч. 

в училище 

5.04.2023  

(сряда) 

ИД 1: Дистанционно училище (лекции) 

проф. д-р Н. Цанев 
онлайн 

6.04.2023  

(четвъртък) 

Стажантска практика  

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

8.30 ч. – 12.45 ч. 

в училище 

7.04.2023  

(петък) 

Стажантска практика  

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

8.30 ч. – 12.45 ч. 

в училище 

9.04.2023  

(неделя) 

Нормативна база и дидактическа осигуреност на ранното чуждоезиково 

обучение (упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

онлайн 

12.04.2023  

(сряда) 

ИД 3: Конструктивно-технически и приложни дейности в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

проф. дн Л. Витанов 

онлайн 

14.04.2023  

(петък) 

ИД 3: Конструктивно-технически и приложни дейности в ранното 

чуждоезиково обучение (лекции) 

проф. дн Л. Витанов 

8.30 ч. – 12. 45 ч. 

онлайн 

27.04.2023 

(четвъртък) 

Формиране на комуникативна компетентност в обучението по чужд език 

(лекции) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

онлайн 

28.04.2023 

(петък) 

Формиране на комуникативна компетентност в обучението по чужд език 

(упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

онлайн 
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30.04.2023 

(неделя) 

Формиране на комуникативна компетентност в обучението по чужд език 

(упражнения) 

гл. ас. д-р Ил. Симеонова 

онлайн 

3.05.2023 

(сряда) 

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково обучение в началните 

класове (лекции) 

проф. д-р И. Мирчева 

онлайн 

4.05.2023 

(четвъртък) 

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково обучение в началните 

класове (лекции) 

проф. д-р И. Мирчева 

онлайн 

5.05.2023 

(петък) 

Интегрални възможности на ранното чуждоезиково обучение в началните 

класове (упражнения) 

проф. д-р И. Мирчева 

онлайн 

30.05.2023 

(вторник) 

ИД 2: Реализиране на ранно чуждоезиково обучение чрез откривателско 

учене 

проф. д-р И. Мирчева 

онлайн 

31.05.2023 

(сряда) 

ИД 2: Реализиране на ранно чуждоезиково обучение чрез откривателско 

учене 

проф. д-р И. Мирчева 

8.30 ч. – 12.45 ч.  

онлайн 

 

 

Избираеми дисциплини (ИД):  

1. Дистанционно училище (проф. д-р Н. Цанев) 

2. Реализиране на ранно чуждоезиково обучение чрез откривателско учене (проф. д-р И. Мирчева) 

3. Конструктивно-технически и приложни дейности в ранното чуждоезиково обучение (проф. дн Л. Витанов) 

 

Забележка: 

• Занятията на студентите от двете магистърски програми се осъществяват в слети четения в един поток и една група.  

• В съответствие с учебните планове на магистърските програми, всеки студент следва да избере ДВЕ от горепосочените избираеми 

дисциплини.  

• Дисциплината „Практически чужд език – 1 част“ се слуша само от студенти, записани в МП „Ранно чуждоезиково обучение в 

началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка)”. 

 

 


