
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

 

ПНУП – I курс 

Дисциплина Име на преподавателя дата час Зала/платформа 

Приобщаващо образование 
проф. д.п.н. Левтерова 22.06.2020     

dlevterova@gmail.com 

 

Психология /Психология на развитието / доц. д-р Сарийска 08.06.2020  ety7@abv.bg  

Съвременен български език  -2 
доц. д-р Гайдарова 

гл. ас. Павлова 
09.06.2020 10:00 

tgaydarova@yahoo.com 

maria_pvl@abv.bg 

 

Математика -2 проф. д.п.н В. Маргаритова 
15.06.2020 

17.06.2020 

10:00  

12:00  

valiamargaritova@uni-plovdiv.bg 

 

Педагогика /Дидактика-1/ доц. д-р Николинка Атанасова 10.06.2020 09:30 al_nina@abv.bg 

 

 

ПНУП – II курс 

Дисциплина Име на преподавателя дата час Зала/платформа 

Предучилищна педагогика доц. д-р Събева, ас. д-р Каменова 16.06.2020 
10:00-

14:00 

Google meet 

elena_sabev@yahoo.de 

elita0501@gmail.com 

Методика на ориентиране в околен свят ас. д-р Калоферова 10.06.2020 10:00 biba_georgieva@abv.bg 

История на педагогиката и българското 

образование 

доц. д-р Ал. Александрова, гл. ас. 

д-р Д. Димитрова 
30.06.2020 14:30 

albena_aleks@yahoo.com 

dianka75@abv.bg 

Методика на изобразителни дейности в 

детската градина 
проф. д-р Маркова; д-р Васева 12.06.2020 10:00 

Google meet 

dmark@mail.bg 

mirena333@mail.bg 

 

Методика на физическото възпитание в 

детската градина 
ас. д-р Соколова 23.06.2020 10:00 

Google Meet 

m_sokolowa@yahoo.com 

Методика на овладяването на български 

език в детската градина 

проф.Терзиева, гл.ас.д-р Чернева, 

ас.Апостолова 

х.ас.Генова 

04.06.2020 09:00 

katjuha@abv.bg 

mtterzieva@gmail.com 

desislavaa.apostolova@gmail.com 

mailto:dlevterova@gmail.com
mailto:tgaydarova@yahoo.com
mailto:biba_georgieva@abv.bg
mailto:albena_aleks@yahoo.com
mailto:dianka75@abv.bg
mailto:dmark@mail.bg
mailto:mirena333@mail.bg
mailto:katjuha@abv.bg
mailto:mtterzieva@gmail.com


 

 

 

 

ПНУП – III курс 

Дисциплина Име на преподавателя дата час Зала/платформа 

Методика на обучението по български 

език и литература в начален етап на 

основното образование - 2 

проф. д.п.н. Румяна Танкова 30.06.2020  10:00 

Google Meet 

https://meet.google.com/yao-ncxi-

euu 

classroom: 2qopdx5 

Методика на обучението по математика в 

начален етап на основното образование - 2 
доц. д-р Димитрина Капитанова 03.06.2020  10:00 pnup_mfmp@abv.bg 

Методика на формиране на математически 

представи - 2 
доц. д-р Димитрина Капитанова 09.06.2020  12:00 pnup_mfmp@abv.bg 

Методика на обучението по музикални 

дейности в детска градина 
доц. д-р Таня Бурдева 15.06.2020  13:30 

Google Classroom 

tburdewa@abv.bg 

Методика на обучението по физическо 

възпитание в начален етап на основното 

образование 

доц. д-р Силвана Боева 
22.06.2020  

23.06.2020  
10:00 

Google Meet 

sboeva@abv.bg 
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