
ИЗПИТЕН ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ 

НА СПЕЦИАЛНОСТ: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

Дисциплина Преподавател 

Дата 

(17.01.2021г 

- 

14.02.2021г.) 

Начален час 
Линк за виртуална среща, код за достъп до 

класрум или е-мейл адрес 

Първи курс, 1. семестър 

Английски език 

1 

хон. преп. В. 

Арабян 
------- ------- текуща оценка 

Художествена 

литература за 

деца 

доц. д-р  А. 

Странджева 

 

20.01.2021 г. 

 

9:00 

 

 

https://meet.google.com/dnw-dwok-ttn 

georg_vanya@abv.bg 

 

Съвременен 

български език 

1 

доц. д-р Т. 

Гайдарова 
------- ------- текуща оценка 

Математика 1  
доц. д-р Р. 

Кожухарова 
------- ------- текуща оценка 

Теория на 

възпитанието 

 

гл. ас. д-р Д. 

Димитрова 

 

По групи: 

01.02.2021 г. 

02.02.2021 г. 

10:30 

 

 

https://meet.google.com/lookup/gtqzxuiuzp 

e-mail: d_dimitrova75@abv.bg  

https://meet.google.com/dnw-dwok-ttn
mailto:georg_vanya@abv.bg
https://meet.google.com/lookup/gtqzxuiuzp
mailto:d_dimitrova75@abv.bg


03.02.2021 г. 

Основи на 

музиката 

гл. ас. д-р М. 

Борисова 
09.02.2021 г. 10:00 Код: hzl24xt 

Втори курс, 3. семестър 

Основи на 

"Човекът, 

природата и 

обществото" 

гл. ас. д-р Б. 

Ангелова 
18.01. 2021 г. 9:00  

 

biss-angelova@abv.bg  

Психология 

(Педагогическа 

психология) 

гл. ас. д-р Г. 

Славчева 
08.02. 2021 г. 10:00  slavcheva@uni-plovdiv.bg   

Педагогика 

(Дидактика 2) 

доц. д-р Н. 

Атанасова 
28.01. 2021 г. 

9:00-10:00 1 

гр. 10:30-

11:30 2гр.  

https://meet.google.com/rku-ucxp-taa 

Основи на 

изобразителнот

о изкуство 

д-р Мирена 

Васева 
05.02. 2021 г. 13:00 http://meet.google.com/tze-kfwa-vif   

Допълнителна 

подкрепа на 

ученици със 

СОП 

проф. д.п.н. Ж. 

Атанасова 
01.02. 2021 г. 9:00  https://meet.google.com/gtb-sjho-hbh  

Избираеми 

дисциплини 2 

 

Сравнително 

образование 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Росица 

Иванова 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

 

текуща оценка 

 

 

mailto:biss-angelova@abv.bg
mailto:slavcheva@uni-plovdiv.bg
https://meet.google.com/rku-ucxp-taa
http://meet.google.com/tze-kfwa-vif
https://meet.google.com/gtb-sjho-hbh


Музикална 

култура 

 

 

Гл. ас. д-р Мария 

Борисова 

------- 

 

------- 

 

текуща оценка 

Трети курс, 5. семестър 

Методика на 

обучението по 

математика 1 

проф. д-р Вл. 

Ангелова 
29.01.2021 г. 10:00 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2Mzc3Mj

k3MDE4 

7k47dfg 

Методика на 

обучението по 

български език 

и литература 1 

проф. д.п.н. Р. 

Танкова 
10.02.2021 г. 14:00 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjAzNzM1OD

I2Njcy 

 

https://meet.google.com/gip-royo-mav 

 

Информационн

и и 

комуникационн

и технологии в 

обучението и 

работа в 

дигитална среда 

гл. ас. д-р В. 

Радев 
18.01.2021 г. 10:00  

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2Mzc3Mj

k3MDE4 

 

Четвърти курс, 7. семестър 

Методика на 

обучението по 

технологии и 

предприемачест

во 

проф. д-р М. 

Иванова 
27.01.2021 г. 11:00 

https://meet.google.com/zbn-sgvb-mpc 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2Mzc3Mjk3MDE4
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2Mzc3Mjk3MDE4
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Методика на 

обучението по 

музика 

Проф. д-р Т. 

Бурдева 
30.01.2021 г. 15:00 https://meet.google.com/iva-aszk-rfj 

Методика на 

обучението по 

изобразително 

изкуство 

доц. д-р М. 

Ангелов 
09.02.2021 г. 13:00 

https://meet.google.com/qif-gxsh-cgz 

 

 

https://meet.google.com/iva-aszk-rfj
https://meet.google.com/qif-gxsh-cgz

