
 

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)“, II курс, задочно обучение, ТРЕТИ  семестър на учебната 2022/2023 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 

5.10.2022  Приобщаващо образование -проф.д-р 

К.Караджова- 5ч.лекции  
Приобщаващо образование - проф.д-р К.Караджова-

5ч.лекции 
 

6.10.22г Приобщаващо образование -проф.д-р 

К.Караджова- 5ч.лекции 
 

 
 

7.10.22г. 
Създаване на индивидуална учебна програма- 

проф. дпн Мира Цветкова - 5 ч. лекции 
 

Създаване на индивидуална учебна програма- проф. 

дпн Мира Цветкова -5 ч. лекции 
 

8.10.22г. 
Създаване на индивидуална учебна програма- 

проф. дпн Мира Цветкова - 5 ч. лекции 
 

ИД – Брайл – гл.ас.д-р Маргарита Томова-5 ч. 

лекции 
 

10.10.22 
ИД – Брайл – гл.ас.д-р Маргарита Томова-5 ч. 

лекции 
 

ИД – Брайл – гл.ас.д-р Маргарита Томова-5 ч. 

лекции 
 

17.10.22г. 

Терапевтични подходи при комуникативни 

нарушения при деца със СОП- доц.д-р А. Трошева-

5ч. лекции 

 

Терапевтични подходи при комуникативни 

нарушения при деца със СОП- доц.д-р А. Трошева-

5ч. лекции 

 

19.10.22г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

хиперактивност и дефицит на вниманието- доц.д-р 

П. Шапкова-5ч. лекции 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

хиперактивност и дефицит на вниманието- доц.д-р 

П. Шапкова-5ч. лекции 

 

20.10.22г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

хиперактивност и дефицит на вниманието- доц.д-р 

П. Шапкова-5ч. лекции 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

хиперактивност и дефицит на вниманието- доц.д-р 

П. Шапкова-5ч. упр. 

 

21.10.22г. 

Специфични форми на работа при ученици с 

хиперактивност и дефицит на вниманието- доц.д-р 

П. Шапкова-5ч. упр. 

 

Специфични форми на работа при ученици с 

хиперактивност и дефицит на вниманието- доц.д-р 

П. Шапкова-5ч. упр. 

 

22.10.22г. 

Терапевтични подходи при комуникативни 

нарушения при деца със СОП- доц.д-р А. Трошева-

5ч. лекции 

 

 
 



28.10.22г 

Използване на невербални знаци и символи при 

работа с деца със СОП- проф.д-р неда Балканска-

5ч. лекции  

 

Използване на невербални знаци и символи при 

работа с деца със СОП- проф.д-р неда Балканска-5ч. 

лекции 

 

29.10.22г. 

Използване на невербални знаци и символи при 

работа с деца със СОП- проф.д-р неда Балканска-

5ч. лекции 

 

 
 

02.11.22г. 

Съдържание на обучението при деца със 

специфични нарушения в ученето- проф дпн Нели 

Василева- 5 ч. лекции 

 

Съдържание на обучението при деца със 

специфични нарушения в ученето- проф дпн Нели 

Василева- 5 ч. лекции 

 

03.11.22г. 

Съдържание на обучението при деца със 

специфични нарушения в ученето- проф дпн Нели 

Василева- 5 ч. лекции 

 

 
 

04.11.22г. 
 

 
Текуща педагогическа практика - доц.д-р П. 

Шапкова -5ч. упр. 
 

05.11.22г. 
Текуща педагогическа практика - доц.д-р П. 

Шапкова -5ч. упр.. 
 

Текуща педагогическа практика – доц.д-р П. 

Шапкова -5ч. упр. 
 

07.11.22г.  

 
 

Педагогическо вззаимодействие в приобщаващата 

образователна среда- доц.д-р Данка Щерева-5 ч. 

лекции 

 

11.11.22г. 

Педагогическо вззаимодействие в приобщаващата 

образователна среда- доц.д-р Данка Щерева-5 ч. 

лекции 

 

Педагогическо вззаимодействие в приобщаващата 

образователна среда- доц.д-р Данка Щерева-5 ч. 

лекции 

 

 .     

     

 

 

 

 

 


