
 

 

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

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

КАТЕДРА «СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА»                                            Ръководител катедра: ........................ 

                  (проф. Неда Балканска) 
 

Магистърска програма „Педагогика на деца и ученици с множество увреждания“ (редовно обучение) – IІ семестър, (2 семестъра) 

Летен семестър 2021/2022  
 

Дата 8.30 - 9.45,  10.00 - 11.15, 11.30 - 12.45, Мудъл  13.00 - 14.15,   14.30 - 17.30, Мудъл 

10 февруари 

2022 четвъртък 

Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова  Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

17 февруари 

2022 четвъртък 

Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова  Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

18 февруари 

2022 петък 

Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова  Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

19 февруари 

2022 събота 

Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова  Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

20 февруари 

2022 неделя 

Брайлово писмо - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

 

 Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия 

за ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

24 февруари 

2022 четвъртък 

  Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия 

за ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

25 февруари 

2022 Петък 

Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия за 

ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

 Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия 

за ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

26 февруари 

2022 събота 

Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия за 

ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

 Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия 

за ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

27 февруари 

2022 неделя 

Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия за 

ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

 Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия 

за ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

4 март 2022 

петък 

Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

 Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

5 март 2022 

събота 

Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

 Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

6 март 2022 

неделя 

Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

 Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

10 март 2022 

четвъртък 

  Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия 

за ученици с множество увреждания - гл.ас. д-р Маргарита Томова 

11 март 2022 

Петък 

Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

 Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 



 

 

12 март 2022 

Събота 

Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество 

увреждания - доц. д-р Данка Щерева 

 Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца 

и ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

13 март 2022 

неделя 
Професионална подготовка и възможности за трудова 

реализация на лица със СОП - доц. д-р Пенка Шапкова  

 Професионална подготовка и възможности за трудова 

реализация на лица със СОП - доц. д-р Пенка Шапкова 

18 март 2022 

Петък 

Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания - Гл. ас. д-р 

Мария Валявичарска   

 Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания - Гл. ас. д-

р Мария Валявичарска   

19 март 2022 

събота 

Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания - Гл. ас. д-р 

Мария Валявичарска   

 Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания - Гл. ас. д-

р Мария Валявичарска   

20 март 2022 

неделя 

Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания - Гл. ас. д-р 

Мария Валявичарска   

 Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания - Гл. ас. д-

р Мария Валявичарска   

25 март 2022  

петък 
Професионална подготовка и възможности за трудова 

реализация на лица със СОП - доц. д-р Пенка Шапкова 

 Професионална подготовка и възможности за трудова 

реализация на лица със СОП - доц. д-р Пенка Шапкова 

26 март 2022 

събота 
Професионална подготовка и възможности за трудова 

реализация на лица със СОП - доц. д-р Пенка Шапкова 

 Професионална подготовка и възможности за трудова 

реализация на лица със СОП - доц. д-р Пенка Шапкова 

27 март 2022 

неделя 
Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца и 

ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

 Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца 

и ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

1 април 2022 

петък 

Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца и 

ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

 Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца 

и ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

2 април 2022 

събота 

Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца и 

ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

 Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца 

и ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

3 април 2022 

неделя 

Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца и 

ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

 Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца 

и ученици - проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

8 април 2022 

Петък 

Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания - 

проф. дпн Милен Замфиров 

 Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания - 

проф. дпн Милен Замфиров 

9 април 2022 

събота 

Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания - 

проф. дпн Милен Замфиров 

 Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания - 

проф. дпн Милен Замфиров 

10 април 2022 

неделя 

Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания - 

проф. дпн Милен Замфиров 

 Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания - 

проф. дпн Милен Замфиров 
 

             РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА: ............................................................ 

    Извадка от учебния план:                                                                                         (проф. дпн Мира Цветкова-Арсова) 
 

Арт-терапия и занимателни дейности при ученици с множество увреждания ІІ 15 0 30 1+0+2 ТО доц. д-р Данка Щерева 

Ерготерапия при деца и ученици с множество увреждания ІІ 15 0 15 1+0+1 И ас. д-р Мария Валявичарска   

Особености в обучението и комуникацията на сляпоглухи деца и ученици ІІ 30 15 0 2+1+0 И проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

Брайлово писмо  II 15 0 30 1+0+2 ТО гл.ас. д-р Маргарита Томова 

Практикум за създаване на адаптирани учебни материали и пособия за ученици с множество увреждания ІІ 0 15 30 0+1+2 ТО гл.ас. д-р Маргарита Томова 

Помощни технологии за деца и ученици с множество увреждания ІІ 15 15 0 1+1+0 И проф. дпн Милен Замфиров 

ИД - Професионална подготовка и възможности за трудова реализация на лица със СОП II 15 15 0 1+1+0 ТО доц. д-р Пенка Шапкова  
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