
 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика”, магистърска програма „Специална педагогика(за завършили други 

специалности)“, I курс, задочно обучение,  2-ри,летен семестър на учебната 2021/2022 г. в дистанционна форма - MOODLE 

 

Ръководител на катедра  ……………..:         ДЕКАН: 

    /проф. д-р Неда Балканска/                         /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител:……………….. 

/доц. д-р Данка Щерева/ 

 

Дата 

(ден) 
8.30 – 12.30 ч. Зала 13 - 17 ч. Зала 

22.02.2022 г. 

ИД Помощни технически средства  при 

обучението на ученици със СОП - проф. Е. 

Евгениева 

 

 
 

23.02.2022 г. 

ИД Помощни технически средства  при 

обучението на ученици със СОП - проф. Е. 

Евгениева 

 

 
 

24.02.2022 г. 

ИД Помощни технически средства  при 

обучението на ученици със СОП - проф. Е. 

Евгениева 

 

 
 

05.03.2022 г. Текуща практика, 5 ч. упр, доц. д-р П. Шапкова 
 

Текуща практика, 5 ч. упр, доц. д-р П. Шапкова 
 

06.03.2022 г. Текуща практика, 5 ч. упр, доц. д-р П. Шапкова 
   

07.03.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

невросоматични заболявания, 5 ч.л., доц. А. 

Трошева 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

невросоматични заболявания, 5 ч.л., доц. А. Трошева 

08.03.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

невросоматични заболявания, 5 ч.л., доц. А. 

Трошева 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

невросоматични заболявания, 5 ч.упр., доц. А. 

Трошева 

 

09.03.2022 г. 

Специфични форми на работа при  ученици с 

нарушения в интелектуалното развитие, 5 ч. л., 

проф. К. Караджова 

 

Специфични форми на работа при  ученици с 

нарушения  в интелектуалното развитие, 5 ч. л., 

проф. К. Караджова 

 

10.03.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици с 

нарушения в интелектуалното развитие , 5 ч. л., 
 

 
 



проф. К. Караджова 

12.03.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

нарушени  в интелектуалното развитие , 5 ч. упр. 

гл.ас.д-р М. Валявичарска 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

нарушения в интелектуалното развитие, 5 ч. 

упр.гл.ас.д-р М. Валявичарска 

 

13.03.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

нарушения в интелектуалното развитие, 5 ч. упр. 

,гл.ас.д-р М. Валявичарска 

 

 
 

14.03.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

невросоматични заболявания, 5 ч.упр., доц. А. 

Трошева 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

невросоматични заболявания, 5 ч.упр., доц. А. 

Трошева 

 

31.03.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици със 

зрителни затруднения, 5. ч. л., проф. М. Цветкова 
 

Специфични форми на работа при ученици със 

зрителни затруднения, 5. ч. л., проф. М. Цветкова 
 

01.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици със 

зрителни затруднения, 5. ч. л., проф. М. Цветкова 
 

Специфични форми на работа при ученици с 

множество увреждания, 5.ч. л., проф. М. Цветкова 
 

02.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици с 

множество увреждания, 5.ч. л., проф. М. Цветкова 
 

Специфични форми на работа при ученици с 

множество увреждания, 5.ч. л., проф. М. Цветкова 
 

06.04.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици със 

зрителни затруднения, 5. ч. упр. гл.ас.д-р 

М.Томова 

 

Специфични форми на работа при ученици със 

зрителни затруднения, 5. ч. упр.,гл.ас.д-р М. Томова  

07.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици със 

зрителни затруднения, 5. ч. упр.гл.ас.д-р М.Томова 
 

Специфични форми на работа при ученици с 

множество увреждания, 5.ч. упр.,гл.ас.д-р М. Томова 
 

08.04.2022 г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

множество увреждания, 5.ч.упр.,гл.ас.д-р М. 

Томова 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

множество увреждания, 5.ч.упр.,гл.ас. д-р М.Томова  

12.04.2022 г. Основи на логопедията, 5 ч. л., проф. Цв. Ценова  Основи на логопедията, 5 ч. л., проф. Цв. Ценова  

13.04.2022 г. Основи на логопедията, 5 ч. л., проф. Цв. Ценова  Основи на логопедията, 5 ч. упр., проф. Цв. Ценова  

14.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици от 

аутистичния спектър, 5ч.л. , доц. П. Шапкова 
 

Специфични форми на работа при ученици от 

аутистичния спектър, 5ч.л. , доц. П. Шапкова 
 

15.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици със 

слухови нарушения, 5 ч. л., проф. Н. Балканска 
 

Специфични форми на работа при ученици със 

слухови нарушения, 5 ч. л., проф. Н. Балканска 
 

16.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици със 

слухови нарушения, 5 ч. л., проф. Н. Балканска 
 

Специфични форми на работа при ученици със 

слухови нарушения, 5 ч. л., проф. Н. Балканска 
 

18.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици от 

аутистичния спектър, 5ч.л. , доц. П. Шапкова 
 

Специфични форми на работа при ученици от 

аутистичния спектър, 5ч.упр. , доц. П. Шапкова 
 

19.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици от 

аутистичния спектър, 5ч.упр. , доц. П. Шапкова 
 

Специфични форми на работа при ученици от 

аутистичния спектър, 5ч.упр. , доц. П. Шапкова 
 

20.04.2022 г. 
Специфични форми на работа при ученици със 

слухови нарушения, 5 ч. л., проф. Н. Балканска 
 

Специфични форми на работа при ученици със 

слухови нарушения, 5 ч. л., проф. Н. Балканска 
 



     

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 


