
 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика”, магистърска програма „Жестов език в образованието“, 1-ви курс, редовно 

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:……………….. 

/проф. д-р Цанка Попзлатева / 

 

Дата 

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

11.04.2022 
понеделник 

Билингвистична методика за преподаване на  

 езикови и хуманитарни науки в  средното училище 

Проф. д-р Емилия Евгениева, 5 ч. Л 

 

Билингвистична методика за преподаване на  езикови и 

хуманитарни науки в  средното училище 

Проф. д-р Емилия Евгениева  5 ч. Л 

 

12.04.2022 
вторник 

Билингвистична методика за преподаване на  езикови и 

хуманитарни науки в  средното училище 5 ч. Л    

18.04.2022 
понеделник 

Билингвистична методика за преподаване на  езикови и 

хуманитарни науки в  средното училище   

Проф. д-р Емилия Евгениева - 4 упр. 

 

Билингвистична методика за преподаване на  езикови и 

хуманитарни науки в  средното училище 

Проф. д-р Емилия Евгениева - 4 упр. 

 

19.04.2022 
вторник 

 
 

Жестовият език в приобщаващата образователна среда 

Ас. д-р Славина Лозанова - 5 ч. Л 
 

20.04.2022 
сряда 

 
 

Жестовият език в приобщаващата образователна среда 

Ас. д-р Славина Лозанова - 5 ч. Л 
 

21.04.2022 
Четвъртък 

 
 

Жестовият език в приобщаващата образователна среда 

Ас. д-р Славина Лозанова - 5 ч. Л 
 

 27.04.2022 

сряда 

Жестов език  и други алтернативни системи за 

общуване при сляпоглухи   

Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова - 5 ч. Л 

 

Жестов език  и други алтернативни системи за общуване 

при сляпоглухи   

Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова - 5 ч. Л 

 

 28.04. 2022 

четвъртък 

Жестов език  и други алтернативни системи за 

общуване при сляпоглухи   

Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова - -5 ч. Л 

 

Жестов език  и други алтернативни системи за общуване 

при сляпоглухи   

Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова - 4 упр. 

 

 29.04. 2022 

петък 

Жестов език  и други алтернативни системи за 

общуване при сляпоглухи - 4 упр.  
 

 
 

30.04.2022 

събота 

Жестов език (Текуща практика) 

Валентина Христова – 5 упр. 
 

 
 

16.05.2022 

събота 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 
 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 
 



Проф. дпн  Милен Замфиров - 5 ч. Л Проф. дпн  Милен Замфиров - 5 ч. Л 

17.05.2022 

неделя 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 

Проф. дпн  Милен Замфиров - 5 ч. Л 

 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 

Проф. дпн  Милен Замфиров - 4 упр. 

 

18.05.2022 

понеделник 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 

Проф. дпн  Милен Замфиров - 4 упр. 

 

 

 

14.05.2022 

събота 

Жестов език (Текуща практика) 

Д-р Бояна Алексов - 5 упр. 
 

Жестов език (Текуща практика) 

Д-р Бояна Алексов - 5 упр. 
 

15.05.2022 

неделя 

Жестов език (Текуща практика) 

Валентина Христова - 5 упр. 
 

 
 

21.05.2022 

събота 

Жестов език (Текуща практика) 

Д-р Бояна Алексов - 5 упр. 
 

Жестов език (Текуща практика) 

Валентина Христова - 5 упр. 
 

29.05.2022 

неделя 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 

Гл. ас. д-р Мария Валявичарска - 4 упр. 

 

Билингвистична методика за преподаване на  природни 

науки в  средното училище 

Гл. ас. д-р Мария Валявичарска - 4 упр. 

 

 

 

 

 

 

 

 


