
ИЗПИТЕН ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ 

НА СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, 

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 
 

Дисциплина Преподавател 

Дата 

(27.09.2021г 

- 

19.12.2021г.) 

Начален 

час 

Зала, линк за виртуална среща, код за 

достъп до класрум или  

е-мейл адрес 

Първи курс, 1. семестър 

Теория на възпитанието   

гл. ас. д-р Д. 

Димитрова 

11.12.2021г. 

/12.12.2021г.,  10 ч. 

https://meet.google.com/wnv-duqy-uyy 

 

Основи на музиката  

гл. Ас. М. 

Борисова 

10.10.2021г. 

 10.ч. 

https://meet.google.com/oqr-ryfn-iwb 

Classroom 

Художествена 

литература за деца  

гл. ас. д-р В. 

Георгиева 

06.11.2021г. 

 9 ч. https://meet.google.com/tzh-fbzu-nzf 

Основи на 

изобразителното 

изкуство  д-р М. Васева 

16.10.2021г. 

 10 ч. 

https://meet.google.com/tze-kfwa-vif 

Съвременен български 

език – 1 

    

Математика -1     

Втори курс, 3. семестър 

Електронни ресурси в 

образованието  

ас. д-р А. 

Николова 10.10.2021 /  10 ч. https://meet.google.com/jrw-fbfy-sov  

Педагогическа 

технология  на играта  

доц. д-р С. 

Иванов 30.10.2021 /  9 ч. https://meet.google.com/qas-miir-euz  

Начална училищна 

педагогика  

Доц. д-р  

Н.Атанасова 09.10.2021 /  10.30 ч. http://meet.google.com/rku-ucxp-taa  
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Основи на 

предучилищната 

педагогика  

доц. д-р Б. 

Иванова 26.09.2021 /  10 ч. https://meet.google.com/jvu-kqfx-ybi  

Педагогическа 

психология  

проф. 

Н.Александрова 17.10.2021 /  10 ч. https://meet.google.com/rsz-feny-uvm  

Допълнителна подкрепа 

на ученици със 

специални образователни 

потребности ИЗИТ 

проф. д.п.н. Ж. 

Атанасова 24.10.2021 10 ч. https://meet.google.com/gtb-sjho-hbh  

Практическа граматика 

     

Трети курс, 5. семестър 

Методика на обучението 

по изобразително 

изкуство в начален етап 

на основното 

образование  

Проф. д.изкс.н. 

Дамянов 

 

27.11.2021 

 

 

9 ч. https://meet.google.com/xeh-stqe-qou  

Методика на обучението 

по конструиране и 

технологии в детската 

градина  

Проф. д-р М. 

Иванова 

13.11.2021 

 

 

12ч. 122 аудитория или https://meet.google.com/phq-vadq-shk  

Методика на обучението 

по български език и 

литература в начален 

етап на основното 

образование -1 

    

Методика на обучението 

по математика в началeн 

етап на основното 

образование-1 
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Методика на формиране 

на математически 

представи в ДГ-1 

    

Четвърти курс, 7. семестър 

Актьорски тренинг с 

техника на говора  
ас.Ковачев 

27.10.2021 10:00 https://meet.google.com/keb-izhi-hqy  

Нормативна база за 

управление на ДГ и 

училищната институция 

проф. д-р Цоков 

30.11.2021 10:00 https://classroom.google.com/u/0/c/MzIwNDI4NDQ2NzUy  

МО по ЧПО 

доц. д-р 

Епитропова 24.10.2021 10:00 https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg4NzQzNDIyMDk3  

МО по музика в НЕ на 

ОУ 

гл. ас. д-р Мария 

Борисова 

 

 

 

27.11.2021 

10:00-2б 

11:00-2а 

12:00-1б 

13:00-1а 521-семинарна зала 

МО по технологии и 

предприемачество 

проф. д-р М. 

Иванова 13.11.2021  11:00  

https://meet.google.com/phq-vadq-shk  

122 аудитория 

Избираема дисциплина 6 

гл. ас. д-р Зл. 

Шаркова  20.10.2021 10:00. zlatina.sharkova@pfpu.bg  

Факултатив 3 Гл.ас. д-р Митева 02.10.2021 11:00 https://meet.google.com/xgv-wsjj-yet  
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