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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

КАТЕДРА ПО СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА  

Магистърска програма Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения (редовно обучение) – III семестър , (3 семестъра) 

 

Зимен семестър 2020/2021 

 

Date 8.30 - 9.45,  10.00 - 11.15, 11.30 - 12.45 14.00 - 15.15,   15.30 - 18. 45 

20.11.2020 Терапия чрез оригами доц. д-р Н. Цанев – 10 ч. л. Терапия чрез оригами доц. д-р Н. Цанев  

21.11.2020 Терапия чрез оригами доц. д-р Н. Цанев – 5 ч. л. Терапия чрез оригами доц. д-р Н. Цанев 5 ч. упр. 

22.11.2020 Терапия чрез оригами доц. д-р Н. Цанев – 10 ч. упр. Формиране на сценични умения и сценични пове-дения доц. 

Данка Щерева  

27.11.2020 Логоритмика проф. дпн Цветанка Ценова – 10 ч. л. Логоритмика проф. дпн Цветанка Ценова 

28.11.2020 Логоритмика проф. дпн Цветанка Ценова – 10 ч. л. Логоритмика проф. дпн Цветанка Ценова 

29.11.2020 Логоритмика проф. дпн Цветанка Ценова – 10 ч. л. Логоритмика проф. дпн Цветанка Ценова 

2.12.2020 Дейности за развитие на говора и езика при деца и възрас-

тни с нарушения проф. дпсн Нели Василева – 10 ч. л. 

Дейности за развитие на говора и езика при деца и възрастни с 

нарушения проф. дпсн Нели Василева 

3.12.2020 Дейности за развитие на говора и езика при деца и възрас-

тни с нарушения проф. дпсн Нели Василева – 10 ч.л. 

Дейности за развитие на говора и езика при деца и възрастни с 

нарушения проф. дпсн Нели Василева 

4.12.2020 Формиране на сценични умения и сценични пове-дения 

доц. Д-р Данка Щерева – 10 ч. л. 

Формиране на сценични умения и сценични пове-дения доц. Д-

р Данка Щерева 

5.12.2020 Формиране на сценични умения и сценични пове-дения 

доц. Д-р Данка Щерева 5 ч.л. 

Формиране на сценични умения и сценични пове-дения доц. Д-

р Данка Щерева 5 ч. упр. 



 

 

6.12.2020 Формиране на сценични умения и сценични пове-дения 

доц. д-р Данка Щерева 10 ч. упр. 

Формиране на сценични умения и сценични пове-дения доц. д-

р Данка Щерева 

9.12.2020 Дейности за развитие на говора и езика при деца и възрас-

тни с нарушения проф. дпсн Нели Василева – 10 ч. л. 

Дейности за развитие на говора и езика при деца и възрастни с 

нарушения проф. дпсн Нели Василева 

11.12.2020 Организация и режим на работата в центровете за деца и 

възрастни с нарушения гл. ас. д-р Пенка Шапкова – 10 

ч.л. 

Организация и режим на работата в центровете за деца и 

възрастни с нарушения гл. ас. д-р Пенка Шапкова 

12.12.2020 Организация и режим на работата в центровете за деца и 

възрастни с нарушения гл. ас. д-р Пенка Шапкова – 10 

ч.л. 

Организация и режим на работата в центровете за деца и 

възрастни с нарушения гл. ас. д-р Пенка Шапкова 

13.12.2020 Организация и режим на работата в центровете за деца и 

възрастни с нарушения гл. ас. д-р Пенка Шапкова – 10 

ч.л. 

Организация и режим на работата в центровете за деца и 

възрастни с нарушения гл. ас. д-р Пенка Шапкова 

 

 

       Ръководител на програмата: 

         Проф. д-р Емилия Евгениева 


