
 

 

„СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

КАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

 
                                                                                                                                                     УТВЪРДИЛ:  

/Проф. дпн. Милен Замфиров/ 

 

                                                                                                                        РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: 

/Проф.д-р Неда Балканска/ 

       

Магистърска програма „Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения“, редовна форма на обучение – II семестър , (3 

семестъра) 

Летен семестър 2021/2022  

 
 

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

04.03.2022 Взаимодействия в процеса на приобщаващото образование 

при деца и възрастни с нарушения, гл. ас. д-р Мария 

Валявичарска, 5ч. лекции 

 Взаимодействия в процеса на приобщаващото образование при деца и 

възрастни с нарушения, гл. ас .д-р Мария Валявичарска, 5ч. лекции 

05.03.2022 Взаимодействия в процеса на приобщаващото образование 

при деца и възрастни с нарушения, гл. ас. д-р Мария 

Валявичарска ,5ч. лекции 

 Взаимодействия в процеса на приобщаващото образование при деца и 

възрастни с нарушения, гл. ас .д-р Мария Валявичарска, 5ч. лекции 

06.03.2022 Взаимодействия в процеса на приобщаващото образование 

при деца и възрастни с нарушения, гл. ас. д-р Мария 

Валявичарска, 5ч. лекции 

 Взаимодействия в процеса на приобщаващото образование при деца и 

възрастни с нарушения, гл. ас. д-р Мария Валявичарска, 5ч. лекции 

    

11.03.2022 Терапия чрез средства за масова комуникация при деца и 

възрастни с нарушения, проф. дн Данаил Данов, 5ч. лекции 

 Терапия чрез средства за масова комуникация при деца и възрастни с 

нарушения, проф. дн Данаил Данов, 5ч. лекции 

12.03.2022 Терапия чрез средства за масова комуникация при деца и 

възрастни с нарушения, проф. дн Данаил Данов, 5ч. лекции 

 Терапия чрез средства за масова комуникация при деца и възрастни с 

нарушения, проф. дн Данаил Данов, 5ч. лекции 



 

 

13.03.2022 Терапия чрез средства за масова комуникация при деца и 

възрастни с нарушения, проф. дн Данаил Данов, 5ч. лекции 

 Терапия чрез средства за масова комуникация при деца и възрастни с 

нарушения, проф. дн Данаил Данов, 5ч. лекции 

    

18.03.2022 Използване на невербални знаци и символи като средство 

за развитие и терапия при деца и възрастни с нарушения, 

проф. д-р Неда Балканска, 5ч. лекции 

 Използване на невербални знаци и символи като средство за развитие 

и терапия при деца и възрастни с нарушения, проф. д-р Неда 

Балканска, 5ч. лекции 

19.03.2022 Използване на невербални знаци и символи като средство 

за развитие и терапия при деца и възрастни с нарушения, 

проф. д-р Неда Балканска, 5ч. лекции 

 Използване на невербални знаци и символи като средство за развитие 

и терапия при деца и възрастни с нарушения, проф. д-р Неда 

Балканска, 5ч. сем. упр. 

20.03.2022 Използване на невербални знаци и символи като средство 

за развитие и терапия при деца и възрастни с нарушения, 

проф. д-р Неда Балканска, 5ч. сем. упр. 

 Използване на невербални знаци и символи като средство за развитие 

и терапия при деца и възрастни с нарушения, проф. д-р Неда 

Балканска, 5ч. сем. упр. 

    

25.03.2022 Ергономия за деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. 

Милен Замфиров, 5ч. лекции 

 Ергономия за деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. Милен 

Замфиров, 5ч. лекции 

26.03.2022 Ергономия за деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. 

Милен Замфиров, 5ч. лекции 

 Ергономия за деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. Милен 

Замфиров, 5ч. лекции 

27.03.2022 Ергономия за деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. 

Милен Замфиров, 5ч. лекции 

 Ергономия за деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. Милен 

Замфиров, 5ч. лекции 

    

01.04.2022 Работа с литературен текст като терапевтична дейност, 

проф. д-р Емилия Евгениева, 5ч. лекции 

 Работа с литературен текст като терапевтична дейност, проф. д-р 

Емилия Евгениева, 5ч. лекции 

02.04.2022 Работа с литературен текст като терапевтична дейност, 

проф. д-р Емилия Евгениева, 5ч. лекции 

 Работа с литературен текст като терапевтична дейност, проф. д-р 

Емилия Евгениева, 5ч. лекции 

03.04.2022 Работа с литературен текст като терапевтична дейност, 

проф. д-р Емилия Евгениева, 5ч. лекции 

 Работа с литературен текст като терапевтична дейност, проф. д-р 

Емилия Евгениева, 5ч. лекции 

    

08.04.2022 Сензорна интеграция при деца и възрастни с нарушения, 

проф. дпн. Мира Цвтекова – Арсова, 5ч. лекции 

 Сензорна интеграция при деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. 

Мира Цвтекова – Арсова, 5ч. лекции 

09.04.2022 Сензорна интеграция при деца и възрастни с нарушения, 

проф. дпн. Мира Цвтекова – Арсова, 5ч. лекции 

 Сензорна интеграция при деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. 

Мира Цвтекова – Арсова, 5ч. лекции 

10.04.2022 Сензорна интеграция при деца и възрастни с нарушения, 

проф. дпн. Мира Цвтекова – Арсова, 5ч. лекции 

 Сензорна интеграция при деца и възрастни с нарушения, проф. дпн. 

Мира Цвтекова – Арсова, 5ч. лекции 

    
15.04.2022 Легосистеми като средство за развитие и терапия при деца 

и възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. 

 Легосистеми като средство за развитие и терапия при деца и 

възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. лекции 



 

 

лекции 

16.04.2022 Легосистеми като средство за развитие и терапия при деца 

и възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. 

лекции 

 Легосистеми като средство за развитие и терапия при деца и 

възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. практ. упр.  

17.04.2022 Професионална подготовка като средство за развитие и 

терапия – ИД, доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

 Професионална подготовка като средство за развитие и – ИД, доц. д-р 

Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

    

29.04.2022 Професионална подготовка като средство за развитие и 

терапия – ИД, доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

 Професионална подготовка като средство за развитие и терапия – ИД, 

доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

30.04.2022 Професионална подготовка като средство за развитие и 

терапия – ИД, доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

 Професионална подготовка като средство за развитие и терапия – ИД, 

доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

    

07.05.2022 Работа с родители при деца и юноши с нарушения, ИД, 

доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

 Работа с родители при деца и юноши с нарушения, ИД, доц. д-р Пенка 

Шапкова, 5ч. лекции 

08.05.2022 Работа с родители при деца и юноши с нарушения, ИД, 

доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

 Работа с родители при деца и юноши с нарушения, ИД, доц. д-р Пенка 

Шапкова, 5ч. лекции 

13.05.2022 Работа с родители при деца и юноши с нарушения, ИД, 

доц. д-р Пенка Шапкова, 5ч. лекции 

 Работа с родители при деца и юноши с нарушения, ИД, доц. д-р Пенка 

Шапкова, 5ч. лекции 

    

20.05.2022 Легосистеми като средство за развитие и терапия при деца 

и възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. 

практ. упр  

 Легосистеми като средство за развитие и терапия при деца и 

възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. практ. упр  

21.05.2022 Конструктивно-педагогически дейности при деца и 

възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. 

лекции 

 Конструктивно-педагогически дейности при деца и възрастни с 

нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. лекции 

22.05.2022 Конструктивно-педагогически дейности при деца и 

възрастни с нарушения, доц. д-р Любен Витанов, 5ч. 

лекции 

 Конструктивно-педагогически дейности при деца и възрастни с 

нарушения, ас. Виолета Халачева, 5ч. сем. упр.  

27.05.2022 Конструктивно-педагогически дейности при деца и 

възрастни с нарушения, ас. Виолета Халачева, 5ч. сем. упр. 

 Конструктивно-педагогически дейности при деца и възрастни с 

нарушения, ас. Виолета Халачева, 5ч. сем. упр. 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА:  

                                                                  Гл. ас. д-р Мария Валявичарска  
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