
19 Г..СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“, 

3 курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

 

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, 

ще се проведат чрез дистанционни средства 
 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
   /проф. д-р Неда Балканска/                                                                                                                 /проф. дпн Милен Замфиров/  

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

25.01.2021 

/понеделник/ 

Специфични подходи на работа при деца с множество 

увреждания – лекции, проф. дпн М. Цветкова 
 

Специфични подходи на работа при деца с множество 

увреждания – лекции, проф. дпн М. Цветкова 
 

26.01.2021 

/вторник/ 

Специфични подходи на работа при деца с множество 

увреждания – лекции, проф. дпн М. Цветкова 
 

Специфични подходи на работа при деца с множество 

увреждания – лекции, проф. дпн М. Цветкова 
 

27.01.2021 

/сряда/ 

Специфични подходи на работа при деца с множество 

увреждания – сем. упр., гл. ас. д-р  М. Томова 
 

Специфични подходи на работа при деца с множество 

увреждания – практ. упр. , гл.  ас.д-р М. Томова 
 

28.01.2021 

/четвъртък/ 

ИД Дефицити на невербална комуникация при деца с 

езикови нарушения – лекции, доц. д-р Д. Игнатова 
 

Слухово-вербална рехабилитация при увреден слух – 

лекции, проф. д-р Н. Балканска 
 

29.01.2021 

/петък/ 

Слухово-вербална рехабилитация при увреден слух – 

лекции, проф. д-р  Н. Балканска 
 

Слухово-вербална рехабилитация при увреден слух – 

лекции, проф. д-р  Н. Балканска 
 

30.01.2021 

/събота/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

31.01.2021 

/неделя/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

01.02.2021 

/понеделник/ 

Методика на обучението по български и литература при 

ученици със СОП, 2 част – лекции,  

проф. д-р Е. Евгениева 

 

Методика на обучението по български и литература при 

ученици със СОП, 2 част – лекции,  

проф. д-р  Е. Евгениева 

 

02.02.2021 г. 

/вторник/ 

Методика на обучението по български и литература при 

ученици със СОП, 2 част – лекции,  

проф. д-р Е. Евгениева 

 

Методика на обучението по български и литература при 

ученици със СОП, 2 част – лекции,  

проф. д-р  Е. Евгениева 

 

03.02.2021 г. 

/сряда/ 

ИД Алтернативни средства за въздействие при деца с 

умствена изостаналост – лекции, доц. д-р Д. Щерева 
 

ИД Алтернативни средства за въздействие при деца с 

умствена изостаналост – лекции, доц. д-р Д. Щерева 
 

04.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

ИД Алтернативни средства за въздействие при деца с 

умствена изостаналост – лекции, доц. д-р Д. Щерева 
 

Методика на обучението по български и литература при 

ученици със СОП, 2 част – практ. упр. ,  

ас. д-р М. Валявичарска 

 



05.02.2021 г. 

/петък/ 

Методика на обучението по природни науки и екология за 

ученици със СОП – лекции, проф. дпн М. Замфиров 
 

Методика на обучението по природни науки и екология 

за ученици със СОП – лекции, проф. дпн М. Замфиров 
 

06.02.2021 г. 

/събота/ 

Методика на обучението по природни науки и екология за 

ученици със СОП – лекции, проф. дпн М. Замфиров 
 

Методика на обучението по природни науки и екология 

за ученици със СОП – лекции, проф. дпн М. Замфиров 
 

07.02.2021 г. 

/неделя/ 

Методика на обучението по природни науки и екология за 

ученици със СОП – практ. упр., проф. дпн М. Замфиров 
   

08.02.2021 г.  

/понеделник/ 

Специфични подходи в чуждоезиковото обучение при 

деца със СОП – лекции – проф. д-р. Е. Евгениева 
 

Специфични подходи в чуждоезиковото обучение при 

деца със СОП – лекции – проф. д-р. Е. Евгениева 
 

09.02.2021 г. 

/вторник/ 

Специфични подходи в чуждоезиковото обучение при 

деца със СОП – практ. упр., ас. д-р М. Валявичарска 
 

ИД Дефицити на невербална комуникация при деца с 

езикови нарушения – лекции, доц. д-р Д. Игнатова 
 

10.02.2021 г. 

/сряда/ 

Методика на обучението по произношение при увреден 

слух – лекции, доц. д-р А. Трошева 
 

Методика на обучението по произношение при увреден 

слух – лекции, доц. д-р А. Трошева 
 

11.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

Методика на обучението по произношение при увреден 

слух – лекции, доц. д-р А. Трошева 
 

Методика на обучението по произношение при увреден 

слух – практ. упр., доц. д-р А. Трошева 
 

12.02.2021 г. 

/петък/ 

Методика на обучението по произношение при увреден 

слух – практ. упр., доц. д-р А. Трошева 
 

Методика на обучението по произношение при увреден 

слух – практ. упр., доц. д-р А. Трошева 
 

13.02.2021 г. 

/събота/ 

Методика на обучението по компютърно моделиране и 

информационни технологии при ученици със СОП- 

лекции, проф. дпн М. Замфиров 

 

Методика на обучението по компютърно моделиране и 

информационни технологии при ученици със СОП- 

лекции, проф. дпн М. Замфиров 

 

14.02.2021 г. 

/неделя/ 

Методика на обучението по компютърно моделиране и 

информационни технологии при ученици със СОП- 

лекции, проф. дпн М. Замфиров 

 

Методика на обучението по компютърно моделиране и 

информационни технологии при ученици със СОП- 

практ. упр., проф. дпн М. Замфиров 

 

15.02.2021 г. 

/понеделник/ 

Слухово-вербална рехабилитация при увреден слух – 

практ. упр., ас. д-р М. Валявичарска 
 

Слухово-вербална рехабилитация при увреден слух – 

практ. упр., ас. д-р М. Валявичарска 
 

16.02.2021 г. 

/вторник/ 

Слухово-вербална рехабилитация при увреден слух – 

практ. упр., ас. д-р М. Валявичарска 
   

17.02.2021 г. 

/сряда/ 

Хоспитиране – трета част, практ. упр., 

хон. преп. д-р Рая Генчева 
 

Хоспитиране – трета част, практ. упр., 

хон. преп. д-р Рая Генчева 
 

18.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

Хоспитиране – трета част, практ. упр., 

хон. преп. д-р Рая Генчева 
 

ИД Дефицити на невербална комуникация при деца с 

езикови нарушения – лекции, доц. д-р Д. Игнатова 
 

 


