
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, II поток, 

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

IІ семестър/летен 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/  

ЛЕКЦИИ 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

04.03. събота 
Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 

05.03. неделя 
Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 

06.03. понед. 
Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 

Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – доц. д-р Анна Георгиева 
 

07.03. вторник 
Съвременен български език – проф. д-р Емилия 

Евгениева 
   

08.03. сряда 
Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 
 

Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 
 

09.03. четв. 

Дидактика на български език и литература –

съвременни тенденции и подходи подходи - доц. д-р 

Татяна Борисова 

 
Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи подходи - доц. д-р Татяна Борисова 
 

10.03. петък 

Дидактика на български език и литература –

съвременни тенденции и подходи подходи - доц. д-р 

Татяна Борисова 

 
Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи подходи - доц. д-р Татяна Борисова 
 

11.03. събота 

Дидактика на български език и литература –

съвременни тенденции и подходи подходи - доц. д-р 

Татяна Борисова 

 
Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи подходи - доц. д-р Татяна Борисова 

 

12.03. неделя 

Дидактика на български език и литература –

съвременни тенденции и подходи подходи - доц. д-р 

Татяна Борисова 

 
Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи подходи - доц. д-р Татяна Борисова 
 

13.03. понед. Математика – проф. д-р Здравко Лалчев  Математика – проф. д-р Здравко Лалчев  

15.03. сряда Дидактика на информационни технологии в началното  Дидактика на информационни технологии в началното  



училище – проф. д-р Николай Цанев училище – проф. д-р Николай Цанев 

16.03. четв. 
Съвременен български език – проф. д-р Емилия 

Евгениева 

 
 

 

17.03. петък ИД  ИД  

18.03. събота 
Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 
 

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

Симеонова 
 

19.03. неделя ИД  ИД  

24.03. петък 
Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 
 

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

Симеонова 
 

25.03. събота 
Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 
 

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

Симеонова 
 

26.03. неделя ИД  ИД  

 

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

Дигитална компетентност и дигитална креативност – проф. д-р Николай Цанев 

 
Разработване на уроци за обучение в електронна среда – доц. д-р Любка Алексиева 

 
Комуникативни умения в образователна среда – доц. д-р Анна Георгиева 

 
 
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”,  II поток, IV ГРУПА 

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

IІ семестър/летен 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 /  

 

УПРАЖНЕНИЯ 



 

14.03. вторник Съвременен български език – проф. д-р Емилия Евгениева Математика – проф. д-р Здравко Лалчев 

20.03. понед Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 

Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 
21.03. вторник Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

 

29.03. сряда Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 
 

31.03. петък Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 

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

Симеонова 

01.04. събота  Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 
02.04. неделя Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи– ас. Стойна Белухова 

Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи– ас. Стойна Белухова 

04.04. вторник Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

 

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”,  II поток, V ГРУПА 

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

IІ семестър/летен 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 /  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

14.03. вторник Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

 

21.03. вторник  Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 



27.03. понед. Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 

Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 

28.03. вторник Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 
 

31.03. петък Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

 

01.04. събота Съвременен български език – проф. д-р Емилия Евгениева Математика – проф. д-р Здравко Лалчев 

06.04. четв. Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 

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

Симеонова 

08.04. събота Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи– ас. Стойна Белухова 

Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи– ас. Стойна Белухова 

 

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”,  II поток, VI ГРУПА 

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

IІ семестър/летен 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 /  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

29.03. сряда Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 

Дидактика на информационни технологии в началното 

училище – проф. д-р Николай Цанев 

01.04. събота Математика – проф. д-р Здравко Лалчев Съвременен български език – проф. д-р Емилия Евгениева 

02.04. неделя Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 

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

Симеонова 

05.04. сряда Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

 

07.04. петък Дидактика на четенето и писането – съвременни  



тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

08.04. събота Начална училищна педагогика – гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 

 

09.04. неделя Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи– ас. Стойна Белухова 

Дидактика на български език и литература –съвременни 

тенденции и подходи– ас. Стойна Белухова 

11.04.вторник Дидактика на четенето и писането – съвременни 

тенденции и подходи – ас. Стойна Белухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


