
19 Г..СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“, 

2 курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
   /проф. д-р Неда Балканска/                                                                                                                /проф. дпн Милен Замфиров/ 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

23.01.2023 

/понеделник/ 

Специфични подходи при работа с деца с невросоматични 

заболявания – лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

Специфични подходи при работа с деца с невросоматични 

заболявания – лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

24.01.2023 

/вторник/ 

Специфични подходи при работа с деца с невросоматични 

заболявания – лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

Специфични подходи при работа с деца с невросоматични 

заболявания – лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

25.01.2023 

/сряда/ 

Специфични подходи при работа с деца с увреден слух – 

лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

Специфични подходи при работа с деца с увреден слух – 

лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

26.01.2023 

/четвъртък/ 

Специфични подходи при работа с деца с увреден слух – 

лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

Специфични подходи при работа с деца с увреден слух – 

лекции, доц. д-р А. Трошева 
313 

27.01.2023 

/петък/ 

Хоспитиране 1 част – практ. упр. гл. ас. д-р Славина 

Лозанова 
313 Хоспитиране 1 част – практ. упр. гл. ас. д-р Славина Лозанова 313 

28.01.2023 

/събота/ 

Хоспитиране 1 част – практ. упр. гл. ас. д-р Славина 

Лозанова 
313   

29.01.2023 

/неделя/ 

Специфични подходи при работа с деца с увреден слух –  

сем. упр., ас. д-р М. Валявичарска 
313   

30.01.2023 

/понеделник/ 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения от 

аутистичния спектър – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения от 

аутистичния спектър – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

31.01.2023 г. 

/вторник/ 

Арттерапия при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Д. Щерева 
313 

Арттерапия при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Д. Щерева 
313 

01.02.2023 г. 

/сряда/ 

Арттерапия при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Д. Щерева 
313 

Арттерапия при деца със СОП – лекции,  

доц. д-р Д. Щерева 
313 

02.02.2023 г. 

/четвъртък/ 

ИД – Разработване на уроци за обучение в електронна 

среда, лекции, доц. д-р Любка Алексиева 

 

313 
Специфични подходи при работа с деца с нарушения от 

аутистичния спектър – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

03.02.2023 г. 

/петък/ 

Ерготерапия при деца със СОП – лекции, гл. ас. д-р 

Маргарита Томова 
313 

Ерготерапия при деца със СОП – лекции, гл. ас. д-р 

Маргарита Томова 
313 

04.02.2023 г. 

/събота/ 

Ерготерапия при деца със СОП – лекции, гл. ас. д-р 

Маргарита Томова 
313 

Ерготерапия при деца със СОП – лекции, гл. ас. д-р 

Маргарита Томова 
313 

05.02.2023 г. Ерготерапия при деца със СОП – практ. упр., гл. ас. д-р 313 ИД – Лидерство в образованието, лекции проф. дн Л. Витанов  



/неделя/ Маргарита Томова 

06.02.2023 г.  

/понеделник/ 

Специфични подходи при работа с деца със зрителни 

затруднения – лекции, проф. д-р М. Цветкова 
313 

Специфични подходи при работа с деца със зрителни 

затруднения – лекции, проф. д-р М. Цветкова 
313 

07.02.2023 г. 

/вторник/ 

Специфични подходи при работа с деца със зрителни 

затруднения – сем. упр. гл. ас. д-р Маргарита Томова 
313 

Специфични подходи при работа с деца със зрителни 

затруднения – практ.упр. гл. ас. д-р Маргарита Томова 
313 

08.02.2023 г. 

/сряда/ 

Специфични подходи при работа с деца със зрителни 

затруднения – лекции, проф. д-р М. Цветкова 
313 

Специфични подходи при работа с деца със зрителни 

затруднения – лекции, проф. д-р М. Цветкова 
313 

09.02.2023 г. 

/четвъртък/ 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения  в 

интелектуалното развитие – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения  в 

интелектуалното развитие – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

10.02.2023 г. 

/петък/ 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения  в 

интелектуалното развитие – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения  в 

интелектуалното развитие – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

11.02.2023 г. 

/събота/ 

Специфични подходи при работа с деца с увреден слух –  

практ. упр., ас. д-р М. Валявичарска 
313 

Специфични подходи при работа с деца с невросоматични 

заболявания – практ. упр., докт. Снежина Михайлова 
313 

12.02.2023 г. 

/неделя/ 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения от 

аутистичния спектър – практ. упр. докт. Снежина 

Михайлова 

313 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения  в 

интелектуалното развитие – практ. упр. докт. Снежина 

Михайлова 

313 

13.02.2023 г. 

/понеделник/ 

Арттерапия при деца със СОП – практ. упр.,  

Докт. Снежина Михайлова 
313 

Специфични подходи при работа с деца с невросоматични 

заболявания – сем. упр., докт. Снежина Михайлова 
313 

14.02.2023 г. 

/вторник/ 

Специфични подходи при работа с деца с нарушения  в 

интелектуалното развитие – сем. упр. доц. д-р Пенка 

Шапкова 

313 
Специфични подходи при работа с деца с нарушения от 

аутистичния спектър – сем. упр., доц. д-р П. Шапкова 
313 

15.02.2023 г. 

/сряда/ 

ИД – Лидерство в образованието, лекции проф. дн Л. 

Витанов 
313 ИД – Лидерство в образованието, лекции проф. дн Л. Витанов 313 

16.02.2023 г. 

/четвъртък/ 

ИД – Разработване на уроци за обучение в електронна 

среда, лекции, доц. д-р Любка Алексиева 

 

313 

ИД – Разработване на уроци за обучение в електронна среда, 

лекции, доц. д-р Любка Алексиева 

 

313 

17.02.2023 

/петък/ 

ИД – Разработване на уроци за обучение в електронна 

среда, лекции, доц. д-р Любка Алексиева 

 

313 
Специфични подходи при работа с деца с нарушения от 

аутистичния спектър – лекции, доц. д-р П. Шапкова 
313 

 


