
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

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

 задочно обучение, зимен семестър на учебната 2022/2023 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 

10.09.2022 г. 
Методика на обучението по математика при ученици 

със СОП – практ. упр., докт. Даниела Лазарова 
306 

Методика на обучението по математика при ученици 

със СОП – практ. упр., докт. Даниела Лазарова 
306 

11.09.2022 г. 
Методика на обучението по математика при ученици 

със СОП – практ. упр., докт. Даниела Лазарова 
306 

Методика на обучението по български език и 

литература при ученици със СОП (I част) – лекции, 

проф. д-р Емилия Евгениева 

306 

12.09.2022 г. 
Нарушения на ученето – лекции,  

проф. дпн Цветанка Ценова 
306 

Нарушения на ученето – лекции,  

проф. дпн Цветанка Ценова 
306 

13.09.2022 г. 
Нарушения на ученето – лекции,  

проф. дпн Цветанка Ценова 
306 Нарушения на ученето – практ. упр. 306 

14.09.2022 г. 
Технологично обучение при ученици със СОП – 

лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
306 

Технологично обучение при ученици със СОП – 

лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
306 

15.09.2022 г. 
Технологично обучение при ученици със СОП – 

лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
306 

ИД - Драма техники при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Данка Щерева 

 

ИД - Създаване на тактилни материали за ученици с 

нарушено зрение – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 

504 

 

 

306 

16.09.2022 г. 
Хоспитиране – II част – практ. упр.,  

ас. д-р Славина Лозанова 
306 

Хоспитиране – II част – практ. упр.,  

ас. д-р Славина Лозанова 
306 

17.09.2022 г. 
ИД - Драма техники при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Данка Щерева 
306 

ИД - Драма техники при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Данка Щерева 
306 

18.09.2022 г. 
Методика на обучението по развитие на речта при 

увреден слух – практ. упр., ас. д-р Славина Лозанова 
306 

Методика на обучението по развитие на речта при 

увреден слух – практ. упр., ас. д-р Славина Лозанова 
306 

19.09.2022 г. 
Методика на обучението по развитие на речта при 

увреден слух – лекции, проф. д-р Неда Балканска 
306 

Методика на обучението по развитие на речта при 

увреден слух – лекции, проф. д-р Неда Балканска 
306 

20.09.2022 г. 

Методика на обучението по български език и 

литература при ученици със СОП (I част) – лекции, 

проф. д-р Емилия Евгениева 

306 
Методика на обучението по развитие на речта при 

увреден слух – лекции, проф. д-р Неда Балканска 306 



21.09.2022 г. 
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени- 

лекции, проф. дпн Мира Цветкова 
306 

Ориентиране и мобилност при зрително затруднени- 

лекции, проф. дпн Мира Цветкова 
306 

22.09.2022 г. 
Методика на обучението по развитие на речта при 

увреден слух – практ. упр., ас. д-р Славина Лозанова 
306 

Методика на обучението по математика при ученици 

със СОП – лекции, проф. дпн Милен Замфиров 
306 

23.09.2022 г. 
Методика на обучението по математика при ученици 

със СОП – лекции, проф. дпн Милен Замфиров 
306 

Методика на обучението по математика при ученици 

със СОП – лекции, проф. дпн Милен Замфиров 
306 

24.09.2022 г. - - - - 

25.09.2022 г. - - 

Методика на обучението по български език и 

литература при ученици със СОП (I част) – лекции, 

проф. д-р Емилия Евгениева 

306 

26.09.2022 г. 
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени- 

лекции, проф. дпн Мира Цветкова 
306 

Ориентиране и мобилност при зрително затруднени- 

практ. упр., проф. дпн Мира Цветкова 
306 

27.09.2022 г. 

ИД - Създаване на тактилни материали за ученици с 

нарушено зрение – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 

306 
ИД - Създаване на тактилни материали за ученици с 

нарушено зрение – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 

306 

28.09.2022 г. 
Хоспитиране – II част – практ. упр.,  

ас. д-р Славина Лозанова 
306 

- 
306 

29.09.2022 г. 

Методика на обучението по обществени науки и 

гражданско образование при ученици със СОП – 

лекции, гл. ас. д-р Мария Валявичарска 

306 

Методика на обучението по обществени науки и 

гражданско образование при ученици със СОП – 

лекции, гл. ас. д-р Мария Валявичарска 

306 

30.09.2022 г. 

Методика на обучението по обществени науки и 

гражданско образование при ученици със СОП – 

лекции, гл. ас. д-р Мария Валявичарска 

306 

Методика на обучението по обществени науки и 

гражданско образование при ученици със СОП – 

лекции, гл. ас. д-р Мария Валявичарска 

306 

01.10.2022 г. 
Технологично обучение при ученици със СОП – 

практ. упр., гл. ас. д-р Мария Валявичарска 
306 

Методика на обучението по български език и 

литература при ученици със СОП (I част) – 

практ. упр., гл. ас. д-р Мария Валявичарска 

306 

 

 

 

 

 

 


