
 

 

„СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”         УТВЪРДИЛ: Декан…………………….. 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА        проф. Милен Замфиров, дпн) 

КАТЕДРА ПО СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА           Ръководител катедра: ........................ 

                  (проф. д-р Неда Балканска) 

 
Магистърска програма Специална педагогика (редовно обучение) –II-ри семестър , (3 семестъра) 

Летен семестър 2020/2021  
 

Дата 8.30 - 9.45,  10.00 - 11.15, 11.30 - 12.45 -  Moodle/ 

https://elearn.uni-sofia.bg/  

14.00 - 15.15,   15.30 - 18. 45 -  Moodle 

https://elearn.uni-sofia.bg/  

   

05.03 Брайл – гл. ас. д-р Маргарита Томова – лекции  Игрова терапия - доц. д-р Анна Трошева – упр.  

06.03 Игрова терапия - доц. д-р Анна Трошева - лекции  Игрова терапия - доц. д-р Анна Трошева - лекции 

07.03 Игрова терапия - доц. д-р Анна Трошева – упр.  Игрова терапия - доц. д-р Анна Трошева – упр.  

   

12.03 Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева 

 

Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева 

 

13.03 Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна 

институция - проф. д-р Емилия Евгениева- лекции 

14.03 Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна 

институция - проф. д-р Емилия Евгениева- лекции 

Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна 

институция - проф. д-р Емилия Евгениева- лекции 

 

   

19.03. Брайл – гл. ас. д-р Маргарита Томова - лекции Игрова терапия - доц. д-р Анна Трошева – лекции 

https://elearn.uni-sofia.bg/
https://elearn.uni-sofia.bg/


 

 

20.03 Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна 

институция - Ас.д-р Мария Валявичарска – упр. 

Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна 

институция - Ас.д-р Мария Валявичарска – упр. 

21.03 Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна 

институция - Ас.д-р Мария Валявичарска – упр. 

Педагогическа практика - Ас.д-р Мария Валявичарска – упр. 

   

26.03 Кинезитерапия за деца със СОП-Х.пр. д-р Рая Генчева-лекции Кинезитерапия за деца със СОП-Х.пр. д-р Рая Генчева-упр. 

27.03 Кинезитерапия за деца със СОП-Х.пр. д-р Рая Генчева-упр. Кинезитерапия за деца със СОП-Х.пр. д-р Рая Генчева-упр. 

28.03 Педагогическа практика - Ас.д-р Мария Валявичарска – упр. Педагогическа практика - Ас.д-р Мария Валявичарска – упр. 

   

02.04 Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева 

03.04 Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева 

04.04 Специфика на езиковото обучение на ученици със СОП- проф. 

д-р Емилия Евгениева- лекции 

Специфика на езиковото обучение на ученици със СОП- проф. д-р 

Емилия Евгениева- лекции 

   

09.04 Арт- терапия - Доц. д-р Данка Щерева - лекции Арт- терапия - Доц. д-р Данка Щерева – лекции 

10.04 Арт- терапия - Доц. д-р Данка Щерева - лекции Арт- терапия - Доц. д-р Данка Щерева – упр. 

11.04 Арт- терапия - Доц. д-р Данка Щерева – упр. Арт- терапия - Доц. д-р Данка Щерева – упр. 

   

16.04 Кинезитерапия за деца със СОП-Х.пр. д-р Рая Генчева-лекции Кинезитерапия за деца със СОП-Х.пр. д-р Рая Генчева-лекции 



 

 

17.04 Брайл – гл. ас. д-р Маргарита Томова - лекции Брайл – гл. ас. д-р Маргарита Томова – упр. 

18.04 Брайл – гл. ас. д-р Маргарита Томова – упр. Брайл – гл. ас. д-р Маргарита Томова – упр. 

   

23.04 Клинична лингвистика- проф. дпсн Нели Василева-лекции Клинична лингвистика- проф. дпсн Нели Василева-лекции 

 

24.04 Клинична лингвистика- проф. дпсн Нели Василева-лекции  Клинична лингвистика- проф. дпсн Нели Василева-упр 

25.04 Клинична лингвистика- проф. дпсн Нели Василева-упр Клинична лингвистика- проф. дпсн Нели Василева- упр 

   

14.05 Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева Педагогическа практика- проф. д-р Емилия Евгениева 

15.05 Специфика на езиковото обучение на ученици със СОП- проф. 

д-р Емилия Евгениева - лекции 

Специфика на езиковото обучение на ученици със СОП- проф. д-р 

Емилия Евгениева- лекции 

16.05 Специфика на езиковото обучение на ученици със СОП- проф. 

д-р Емилия Евгениева- лекции 

Специфика на езиковото обучение на ученици със СОП- проф. д-р 

Емилия Евгениева- лекции 

   

28.05 Жестомимична реч - проф. д-р Цанка Попзлатева - лекции Жестомимична реч - проф. д-р Цанка Попзлатева - лекции 

29.05 Жестомимична реч - проф. д-р Цанка Попзлатева - лекции Жестомимична реч - проф. д-р Цанка Попзлатева – упр. 

30.05 Жестомимична реч - проф. д-р Цанка Попзлатева – упр. Жестомимична реч - проф. д-р Цанка Попзлатева – упр. 

   



 

 

04.06 Дефицит на невербална комуникация при деца с езикови 

нарушения на развитието – доц. д-р Диана Игнатова - лекции 

Дефицит на невербална комуникация при деца с езикови 

нарушения на развитието – доц. д-р Диана Игнатова - лекции 

05.06 Дефицит на невербална комуникация при деца с езикови 

нарушения на развитието – доц. д-р Диана Игнатова - лекции 

Дефицит на невербална комуникация при деца с езикови 

нарушения на развитието – доц. д-р Диана Игнатова – упр. 

06.06 Дефицит на невербална комуникация при деца с езикови 

нарушения на развитието – доц. д-р Диана Игнатова – упр. 

Дефицит на невербална комуникация при деца с езикови 

нарушения на развитието – доц. д-р Диана Игнатова – упр. 

   

11.06 Основи на логопедията- проф. дпн Цветанка Ценова- лекции 

 

Основи на логопедията- проф. дпн Цветанка Ценова- лекции 

 

12.06 Основи на логопедията- проф. дпн Цветанка Ценова- лекции 

 

Основи на логопедията- проф. дпн Цветанка Ценова- лекции 

 

13.06 Основи на логопедията- проф. дпн Цветанка Ценова- лекции 

 

Основи на логопедията- проф. дпн Цветанка Ценова- лекции 

 

 

                                                                                                                                      Ръководител на програмата:     доц.д-р А. Трошева 

 
 


