
    

 

ПОКАНА 

за 

Представяне на иновативни учебни материали по български 

език за работа с деца с друг майчин език на 5, 6 и 7 годишна 

възраст: 

 

 Български език с Драко и Мими за многоезични деца 

на 16 – 17 април 2018г. в град Видин  

(Място: зала в Община Видин или в Университетската сграда) 

 

 

Програма 

 

Сесия 1: 16.04.2018 (понеделник), 14-17 часа 

 
Откриване на срещата 

Представяне на съорганизаторите 

 

Представяне на подпомагащата програма за обучение по български eзик за 

деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас  
д-р Анастасия Новикова/д-р Даниела Камаринчева 

 

Цели и задачи на подпомагащото обучение 
проф. дфн Пенка Ангелова 

 

     17:30 часа Кетъринг 

 

 

Сесия 2: 17.04.18 (вторник), 10-13 часа 

 
„Български език с Драко и Мими” 

д-р Анастасия Новикова/д-р Даниела Камаринчева 

 

Преподаването на граматика в билингвална среда  
чл. кор. проф. дфн Стоян Буров  

 

Многоезичие в предучилищна и начална училищна възраст 

проф. дфн Пенка Ангелова 

 

 

Събитието се организира в рамките на Еразъм+ проект „Language Аgainst Dropout: 

обучение по български eзик за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи 

клас” (2015-2018) с номер № 2015-1-BG01-KA201-014306 



   

 

 

Важна информация: пътните разходи и нощувки (важи за участници от 

близките села в региона на град Видин) се поемат от организаторите на 

събитието. 

 

Организационен комитет:  

проф. дфн Пенка Ангелова – РУ, ВТУ, МД Елиас Канети 

чл. кор. проф. дфн Стоян Буров – Великотърновски университет 

д-р Анастасия Новикова – МД Елиас Канети 

д-р Даниела Камаринчева – Русенски университет 

 

Контакти за връзка: 

 

Проф. дфн Пенка Ангелова, penka.angelova@eliascanetti.org 

тeл. 0898 526 292 

 

Сътрудник по проекта: Николай Петков, nikolay.petkov@eliascanetti.org 

тел. 0883 359 345 

 

Регионален координатор за регион Видин: Йонка Данова,  

danova_yonka@abv.bg, 0886 869 047  

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

За участие в събитието, моля изпратете един имейл на следните три имейл-

адреса: penka.angelova@eliascanetti.org; nikolay.petkov@eliascanetti.org; 

danova_yonka@abv.bg. 

 

Последен срок за приемане на заявки за участие е 08.04.2018! 
 

Моля, отбележете в заявката, дали имате нужда от нощувка в град Видин,  

вечерта на 16.04.2018. Нощувката в хотел се поема от организаторите на 

събитието. 

 

Моля, пазете си касовите бележки за пътните билети (двупосочно), които 

сте закупили, за да участвате в събитието. Само срещу представяне на 

такъв документ ще ви бъдат възстановени пътните разходи. 

 

При допълнители въпроси относно пътните разходи или настаняване в 

хотел, моля, да се обърнете към: Николай Петков, 

nikolay.petkov@eliascanetti.org, тел. 0883 359 345. 
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