
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“, IV курс, 

 задочно обучение, зимен семестър на учебната 2021/2022 г.  

 

Ръководител катедра:           ДЕКАН: 
   /проф. д-р Н. Балканска/                                                                                                                /проф. дпн М. Замфиров/  

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

07.09.2021 г. 
Алтернативна комуникативна терапия при деца със 

СОП – лекции, проф. д-р Цанка Попзлатева 
304 

Алтернативна комуникативна терапия при деца със 

СОП – лекции, проф. д-р Цанка Попзлатева 
304 

08.09.2021 г. 
Алтернативна комуникативна терапия при деца със 

СОП – лекции, проф. д-р Цанка Попзлатева 
304 

Жестов език – практ. упр.,  

проф. д-р Цанка Попзлатева 
304 

09.09.2021 г. 
Жестов език – практ. упр.,  

проф. д-р Цанка Попзлатева 
304 

Жестов език – практ. упр.,  

проф. д-р Цанка Попзлатева 
304 

10.09.2021 г. 
Жестов език – практ. упр.,  

д-р Петя Ангелкова 
304 

Жестов език – практ. упр.,  

д-р Петя Ангелкова 
304 

11.09.2021 г. 
Жестов език – практ. упр.,  

д-р Петя Ангелкова 
304 

Алтернативна комуникативна терапия при деца със 

СОП – практ. упр., д-р Бояна Алексов 
304 

12.09.2021 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН 304 НЕУЧЕБЕН ДЕН 304 

13.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на зрително затруднени деца – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 

304 
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на зрително затруднени деца – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 

304 

14.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на зрително затруднени деца – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 

304 
ИД- Нарушения на сензорната интеграция – лекции, 

проф. дпн Мира Цветкова  
304 

15.09.2021 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН 304 НЕУЧЕБЕН ДЕН 304 

16.09.2021 г. 
Професионална подготовка и реализация на ученици 

със СОП – лекции, ас. д-р Мария Валявичарска 
304 

Професионална подготовка и реализация на ученици 

със СОП – лекции, ас. д-р Мария Валявичарска 
304 

17.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с увреден слух – лекции,  

проф. д-р Неда Балканска 

304 
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с увреден слух – лекции,  

проф. д-р Неда Балканска 

304 

18.09.2021 г. 
ИД- Нарушения на сензорната интеграция – лекции, 

проф. дпн Мира Цветкова 
304 

ИД- Нарушения на сензорната интеграция – лекции, 

проф. дпн Мира Цветкова 
304 

19.09.2021 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН 304 НЕУЧЕБЕН ДЕН 304 

20.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с интелектуална недостатъчност – лекции, 

доц. д-р Пенка Шапкова 

304 
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с интелектуална недостатъчност – лекции, 

доц. д-р Пенка Шапкова 

304 



21.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с интелектуална недостатъчност – лекции, 

доц. д-р Пенка Шапкова 

304 
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с увреден слух – лекции,  

проф. д-р Неда Балканска 

304 

22.09.2021 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН - НЕУЧЕБЕН ДЕН - 

23.09.2021 г. Брайл – лекции, гл. ас. д-р Маргарита Томова 304 Брайл – сем. упр., гл. ас. д-р Маргарита Томова 304 

24.09.2021 г. Брайл – сем. упр., гл. ас. д-р Маргарита Томова 304 Брайл – практ. упр., гл. ас. д-р Маргарита Томова 304 

25.09.2021 г. Брайл – практ. упр., гл. ас. д-р Маргарита Томова 304 Брайл – практ. упр., гл. ас. д-р Маргарита Томова 304 

26.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на зрително затруднени деца – практ. упр.,  

гл. ас. д-р Маргарита Томова 

304 
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на зрително затруднени деца – практ. упр.,  

гл. ас. д-р Маргарита Томова 

304 

27.09.2021 г. 
Текуща педагогическа практика – практ. упр.,  

д-р Рая Генчева 
- 

Текуща педагогическа практика – практ. упр.,  

д-р Рая Генчева 
- 

28.09.2021 г. 
Текуща педагогическа практика – практ. упр.,  

д-р Рая Генчева 
- 

Професионална подготовка и реализация на ученици 

със СОП – практ. упр., ас. д-р Мария Валявичарска 
304  

29.09.2021 г. 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с увреден слух – практ. упр.,  

ас. д-р Мария Валявичарска 

304 

Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане 

на деца с увреден слух – практ. упр.,  

ас. д-р Мария Валявичарска 

304 

 


