
 

 

„СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”          УТВЪРДИЛ: ……………………................ 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА                     (проф. Милен Замфиров) 

КАТЕДРА «СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА»                                            Ръководител катедра: ............................. 

                  (проф. Неда Балканска) 

 
Магистърска програма „Педагогика на зрително затруднените“ (задочно обучение) – I семестър , (3 семестъра) 

Зимен семестър 2022/2023  
 

Дата 8.30 - 9.45,  10.00 - 11.15, 11.30 - 12.45, Мудъл  13.15 - 15.15,   15.30 - 18.00, Мудъл 

    
5.11. съб Сравнително специално образование, проф. Мира Цветкова-Арсова 

- лекции 

  

6.11. нед Сравнително специално образование, проф. Мира Цветкова-Арсова 

- лекции 

 Сравнително специално образование, проф. Мира Цветкова-Арсова - 

лекции 

    

11.11. пет Методика на обучението по български език и литература в начална 

училищна възраст, Проф. Емилия Евгениева - лекции 

 Методика на обучението по български език и литература в начална 

училищна възраст, Проф. Емилия Евгениева - лекции 
12.11. съб Очни болести, д-р Славена Стойкова – лекции  Очни болести, д-р Славена Стойкова – лекции 
13.11.нед Очни болести, д-р Славена Стойкова - лекции  Очни болести, д-р Славена Стойкова - лекции 
    
18.11. пет Методология и методи на педагогическите изследвания, проф. 

Цецка Коларова - лекции 

 Методология и методи на педагогическите изследвания, проф. Цецка 

Коларова - лекции 
    

2.12. пет Основи на специалната педагогика, доц. Пенка Шапкова - лекции  Основи на специалната педагогика, доц. Пенка Шапкова - лекции 

3.12. съб Основи на специалната педагогика, доц. Пенка Шапкова - лекции  Основи на специалната педагогика, доц. Пенка Шапкова – лекции 

    

9.12. пет 

 
Методика на обучението по български език и литература в начална 

училищна възраст, Проф. Емилия Евгениева - лекции 

 Методика на обучението по български език и литература в начална 

училищна възраст, Проф. Емилия Евгениева - лекции 
10.12 съб Методика на обучението по български език и литература в начална 

училищна възраст, д-р Мария Валявичарска - упр. 

  

    
16.12. пет Управление на човешките ресурси, Проф. Соня Карабельова - 

лекции 

 Управление на човешките ресурси, Проф. Соня Карабельова - лекции 

17.12. 

събота 
Управление на човешките ресурси, Проф. Соня Карабельова - 

лекции 

  

    



 

 

13.01. пет Педагогика на зрително затруднените с история, проф. Мира 

Цветкова-Арсова - лекции 

 Педагогика на зрително затруднените с история, проф. Мира 

Цветкова-Арсова - лекции 
14.01. съб Педагогика на зрително затруднените с история, проф. Мира 

Цветкова-Арсова - лекции 

 Педагогика на зрително затруднените с история, проф. Мира 

Цветкова-Арсова - лекции 
15.01. нед Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, д-р Маргарита Томова - упр. 

  

    
20.01. пет Педагогика на зрително затруднените с история, д-р Маргарита 

Томова - упр. 

 Педагогика на зрително затруднените с история, д-р Маргарита 

Томова - упр. 
21.01. 

събота 
Педагогика на зрително затруднените с история, д-р Маргарита 

Томова - упр. 

 Педагогика на зрително затруднените с история, д-р Маргарита 

Томова - упр. 
22.01. 

неделя 
Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, д-р Маргарита Томова - упр. 

 Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, д-р Маргарита Томова - упр. 

    
27.01. пет Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, проф. Мира Цветкова-Арсова - лекции 

 Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, проф. Мира Цветкова-Арсова – лекции 
28.01. съб Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, проф. Мира Цветкова-Арсова – 

лекции 

 Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, проф. Мира Цветкова-Арсова - лекции 

29.01. нед Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, проф. Мира Цветкова-Арсова - лекции 

 Обучение на зрително затруднени деца и ученици с множество 

увреждания и на сляпоглухи, проф. Мира Цветкова-Арсова - лекции 
 

Извадка от учебен план: І семестър 

1 Основи на специалната педагогика 20 0  доц. д-р Пенка Шапкова 

2 Сравнително специално образование 15 0  Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 

3 Методология и методи на педагогическите изследвания 10 0  Проф. д-р Цецка Коларова 

4 Управление на човешките ресурси 15 0  Проф. Соня Карабельова – декан на ФФ 

5 Очни болести 20 0  Хон. преп. ас. д-р Славена Стойкова 

6 Педагогика на зрително затруднените с история 20 20  Проф.дпн Мира Цветкова-Арсова (лекции)  и гл. ас. д-р Маргарита Томова (упр.) 

7 Обучение на зрително затруднени деца и ученици с 

множество увреждания и на сляпоглухи 

30 15  Проф.дпн Мира Цветкова-Арсова (лекции)  и гл. ас. д-р Маргарита Томова (упр.) 

8 Методика на обучението по български език и литература в 

начална училищна възраст 

20 5  Проф. д-р Е. Евгениева (лекции) и гл. ас. д-р М. Валявичарска (упр.) 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА: проф. дпн Мира Цветкова-Арсова 


