График на занятията на студентите
по магистърска програма „Обучението по химия в училище” – задочно обучение
I семестър на учебната 2019/2020 г.

Дата и час
19.10.2019 (събота)
9.00-17.30
20.10.2019 (неделя)
9.00-17.30 ч.
26.10. (събота)
9.00-17.30
27.10. (неделя)
9.00-17.30 ч.

Дисциплина
Методика на обучението по химия –
лекции (заедно с ОХУ – ред. обуч.)
Методика на обучението по химия –
лекции (заедно с ОХУ – ред. обуч.)
Педагогика – лекции
(заедно с ОХУ – ред. обуч.)
Педагогика – лекции
(заедно с ОХУ – ред. обуч.)

Преподавател

Зала

2.11. (събота)
9.00-17.30

Педагогика – лекции
(заедно с ОХУ – ред. обуч.)

доц. д-р А. Александрова

116 к.з.

3.11. (неделя)
9.00-17.30 ч.

Методика на обучението по химия –
лекции

доц. д-р Й. Димова

53 с.з.

9.11. (събота)
9.00-17.30

Методика на обучението по химия –
упражнения (заедно с ОХУ – ред. обуч.)

доц. д-р Й. Димова

116 к.з.

10.11. (неделя)
9.00-12.30 ч.

Методика на обучението по химия –
упражнения (заедно с ОХУ – ред. обуч.)

доц. д-р Й. Димова

116 к.з.

16.11. (събота)
9.00-17.30 ч.

Хоспитиране – наблюдение на видеоуроци
гл. ас. д-р Ангелачева
на учители-наставници и на стажантгл. ас. д-р Й. Стефанова
учители

50 с.з.

17.11. (неделя)
9.00-12.30 ч.

Хоспитиране – наблюдение на видеоуроци
гл. ас. д-р Ангелачева
на учители-наставници и на стажантгл. ас. д-р Й. Стефанова
учители

50 с.з.

23.11 (събота)
9.00-17.30 ч.
24.11 (неделя)
9.00-17.30 ч.

Психология – лекции
(заедно с ОХУ – зад. обуч.)
Психология – лекции
(заедно с ОХУ – зад. обуч.)

30.11 (събота)
9.00-17.30 ч.

доц. д-р Й. Димова

116 к.з.

доц. д-р Й. Димова

116 к.з.

доц. д-р А. Александрова

50 с.з.

доц. д-р А. Александрова

116 к.з.

проф. дпн В. Василев

322 ауд.
Нова сграда

проф. дпн В. Василев

11 с.з.

Психология – лекции
(заедно с ОХУ – зад. обуч.)

проф. дпн В. Василев

7 с.з.

01.12. (неделя)
9.00-12.30 ч.

Консултации за подготовка на уроци

гл. ас. д-р Ангелачева
гл. ас. д-р Й. Стефанова

02.12. – 06.12.
В училища – по
график

доц. д-р Й. Димова, гл. ас. дТекуща педагогическа практика в училище
р Й. Стефанова, гл. ас. д-р А.
– изнасяне на уроци по химия
Ангелачева

07.12. (събота)
13.00-17.30 ч.

Избираема дисциплина 1.1. – лекции и
упражнения,
Наблюдението и химичния експеримент
в обучението по химия

гл. ас. д-р Ангелачева
гл. ас. д-р Й. Стефанова

лаб. ОНХ1
лаб. ОНХ научна

08.12. (неделя)
9.00-17.30 ч.

Избираема дисциплина 1.1. – лекции и
упражнения,
Наблюдението и химичния експеримент
в обучението по химия

гл. ас. д-р Ангелачева
гл. ас. д-р Й. Стефанова

лаб. ОНХ1
лаб. ОНХ научна

лаб. ОНХ научна

в училище

14.12 (събота)
9:.00-17.30 ч.

лек. Приобщаващо образование

проф. Д. Левтерова

322 ауд.
Нова сграда

15.12 (неделя)
9.00-17.30 ч.

лек. Приобщаващо образование

проф. Д. Левтерова

322 ауд.
Нова сграда

04.01. (събота)
9.00-17.30 ч.

Избираема дисциплина 2.1. – лекции и
упражнения
Хранителни вещества и хигиена на
храненето

доц. д-р М. Ангелова-Ромона

лаб. НХТ

05.01. (събота)
9.00-13.00 ч.

Избираема дисциплина 2.1. – лекции и
упражнения
Хранителни вещества и хигиена на
храненето

доц. д-р М. Ангелова-Ромона

лаб. НХТ

