
 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

1 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

Г РА Ф И К 

на ЛИКВИДАЦИОННАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ  

за специалност «ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК»  

за учебната 2020/2021 година 

 

ВТОРИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Чужд език ас. Н. Генков 01.09.2021 г. 12:00 ч. 226 западни езици 

2. Психология 

 (Педагогическа психология) 

проф. дпсн Веселин Василев 09.09.2021 г. 12:00 ч. Курсови задачи по пощата на 

преподавателя 

3. Човек и природа, I част доц. д-р Е. Семерджиева 09.09.2021 г. 9:00 ч. 335 зала 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg


 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

2 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

4. Допълнителна подкрепа на 

ученици със специални 

образователни потребности 

проф. дпн Дора Левтерова    

5. Семейна педагогика доц. д-р Елена Събева 13.09.2021 г. 11:00 ч. 232 зала 

6. Избираема дисциплина ас. Я. Станков    

7. Факултатив - Екология  гл. ас д-р К. Тодорова 01.09.2021 г. 12:00 ч. 103 зала 

8. Спорт 3 ас. Я. Станков   1 

9. Чужд език ас. Н. Генков 01.09.2021 г. 12:00 ч. 226 западни езици 

10. Методика на изобразителното 

изкуство 

Проф. д-р Даниела Маркова 10.09.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

meet.google.com/nqi-mhfi-xnz 

11. Човек и природа, II част доц. д-р Ваня Найденова 02.09.2021 г. 10:00 ч. 226 А зала 

 

12. Методика на физическото 

възпитание 

доц. д-р Силвана Боева 03.09.2021 г. 14:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 
1 Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/nqi-mhfi-xnz?hs=122&authuser=0


 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

3 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

https://meet.google.com/zri-bwrv-

zqe 
13. ИД: Интерактивни методи на 

обучение в ДГ 

ас. Маргарита Атанасова 13.09.2021 г. 09:00 ч. 232 зала 

14.  ФД:  Обучение по чужд език в 

мултиетническа среда 

доц. д-р Дора Щерева 02.09.2021 г. 9:00 ч. 101 зала 

15. Спорт 4 ас. Янчо Станков    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/zri-bwrv-zqe
https://meet.google.com/zri-bwrv-zqe


 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

4 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

ТРЕТИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Чужд език Екатерина Георгиева      

2. Методика на формиране на 

математически представи 

доц. д-р Д. Капитанова 10.09.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

https://meet.google.com/kus-fyyk-

nhk 
3. Педагогически технологии в 

играта 

доц. д-р Галeна Иванова 10.09.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 
https://meet.google.com/gbf-bknj-csr 

4. Методика на музикалното 

възпитание в ДГ 

доц. д-р Елена Арнаудова 23.08.2021 г.  10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

meet.google.com/bpb-vifp-djf 
 

Телефонни номера 
(US) 1239-961-+1 402  
ПИН: 379 054 052# 

5. Информационни и 

комуникационни технологии в 

доц. д-р Е. Семерджиева 09.09.2021 г. 9:00 ч. https://classroom.google.com/u/0/c/

MTY0NTA0MzUzNzQ5 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/kus-fyyk-nhk
https://meet.google.com/kus-fyyk-nhk
https://meet.google.com/gbf-bknj-csr
https://meet.google.com/bpb-vifp-djf?hs=122&authuser=1
tel:%E2%80%AA+1%20402-961-1239%E2%80%AC
https://classroom.google.com/u/0/c/MTY0NTA0MzUzNzQ5
https://classroom.google.com/u/0/c/MTY0NTA0MzUzNzQ5


 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

5 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

обучението и работа в дигитална 

среда 

6. Избираема дисциплина ас. Пламен Геров 26.08.2021 г. 11:00 ч. 316 зала 

7. Чужд език Екатерина Георгиева    

8. Педагогика на взаимодействието 

дете - околна среда 

доц. д-р Ваня Найденова 03.09.2021 г. 10:00 ч. 226 А зала 
 

9. Методика на овладяване на 

българския език в ДГ 

доц. д-р Екатерина Чернева 04.09.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

meet.google.com/hkf-bzew-vii 
10. Лингвистични особености при 

усвояване на чужд език в ДГ 

доц. д-р Дора Щерева 31.08.2021 г. 08:30 ч. 335 зала 

11. Детска литература на чуждия език доц. д-р Дора Щерева 02.09.2021 г. 08:30 ч. 101 зала 

12. ИД: Технология на създаването и 

на организирането на концертни 

програми 

ас. С. Дамакова 25.08.2021 г. 11:00 ч. 316 зала 

 

 

 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg


 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

6 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

ЧЕТВЪРТИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Чужд език Екатерина Георгиева    

2. Методика на обучението по чужд 

език в детската градина 

доц. д-р Дора Щерева    

3. Методика на трудово-

конструктивната дейност 

Проф.д-р Марина Иванова 10.09.2021 г. 11:00 ч. Неприсъствено / Google meet 

Линк за връзка: 

 

https://meet.google.com/phq-
vadq-shk?authuser= 

4. Управление на детското заведение д-р Нона Глушкова 10.09.2021 г. 09:00 ч.  

Неприсъствено / Google meet 

Линк за връзка: 
https://meet.google.com/gdz-cftu-tcj  

5. Избираема дисциплина доц. д-р Иван Илиев 27.08.2021 г. 08:30 ч. 320 зала 

6. Текуща педагогическа практика  

/3 часа седмично/ 

    

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/phq-vadq-shk?authuser=
https://meet.google.com/phq-vadq-shk?authuser=
https://meet.google.com/gdz-cftu-tcj


 

 

 

 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

моля, обадете се на телефон: +359884280112  

или пишете на имейл: nadqdelcheva@abv.bg 

 

7 Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

За повече информация, възникнали въпроси и препоръки,  

7. Преддипломна педагогическа 

практика /8 часа седмично/ 

    

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
mailto:nadqdelcheva@abv.bg

