
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“, редовно 

обучение, първи семестър на учебната 2022/2023 г. в MOODLE   

 Ръководител на катедра: ……………………………                            ДЕКАН: …………………………… 

                                             /проф. д-р Неда Балканска/                                                      /проф. дпн Милен Замфиров/                                                                             

                   

Курсов ръководител: ……………  

                                              /ас. д-р Славина Лозанова/ 

 

Дата 

(ден) 

8.30 – 12.30 ч.  

Moodle 

13 - 17 ч.  

Moodle 

05.11.22 

събота 

Български жестов език,, хон.пр. Таня Димитрова, упр. Български жестов език, хон.пр. Таня Димитрова, упр. 

 

06.11.22 

неделя 

Български жестов език, хон.пр. Таня Димитрова, упр. Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня Димитрова 

12.11.22 Български жестов език, лекции, ас. д-р Сл. Лозанова, 5ч. Български жестов език, лекции, ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

13.11.22 Български жестов език, лекции, ас. д-р Сл. Лозанова, 5ч. Български жестов език, лекции, ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

17.11.22 

четвъртък 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня 

Димитрова 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня Димитрова 



18.11.22 

петък 

Български жестов език, лекции, ас. д-р Сл. Лозанова, 5ч. Български жестов език, лекции, ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

19.11.11 

събота 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня 

Димитрова 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня Димитрова 

20.11.22 

неделя 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи 

ученици, л., ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи ученици, 

л., ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

23.11.22 

сряда 

 Билингвистична методика за ограмотяване на глухи 

ученици, семинарни, И. Стоянова, 5 ч. 

Жестов език (практикум) – ас. д-р Славина Лозанова, 

семинарни упр. 5 ч. 

25.11.22 

петък 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня 

Димитрова 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня Димитрова 

27.11.22 

неделя 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня 

Димитрова 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Таня Димитрова 

02.12.22 Психосоциална идентичност и култура на глухите – проф. 

М. Замфиров, лекции 

Психосоциална идентичност и култура на глухите – проф. М. 

Замфиров, лекции 

03.12.22 

събота 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи 

ученици, л., ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи ученици, 

л., ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

04.12.22 

неделя 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи 

ученици, л., ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи ученици, 

л., ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

5.12.22 

пон. 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи 

ученици, семинарни, И. Стоянова, 5 ч. 

Билингвистична методика за ограмотяване на глухи ученици, 

семинарни, И. Стоянова, 5 ч. 



7.12.22 

сряда 

 Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

проф. Н. Балканска- лекции 

 

 Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

проф. Н. Балканска 

08.12.22 Психосоциална идентичност и култура на глухите – проф. 

М. Замфиров, лекции 

Психосоциална идентичност и култура на глухите – проф. М. 

Замфиров, лекции 

9.12.22 

петък 

Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

проф. Н. Балканска-лекции 

 

Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

проф. Н. Балканска-лекции 

  

10.12.22 

събота 

 Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

проф. Н. Балканска-лекции 

 

 Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

проф. Н. Балканска-лекции 

 

11.12.22 

неделя 

Жестов превод в образованието,  

л. Ивелина Стоянова 5   ч. 

 

Жестов превод в образованието, л. Ивелина Стоянова 5 ч. 

12.12.22 Жестов превод в образованието,  

л. Ивелина Стоянова 5 ч. 

Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

упр., Г.Георгиева 

 

14.12.22  Мануално кодирани системи за обучение и комуникация, 

упр., Г.Георгиева 

15.12.22 Психосоциална идентичност и култура на глухите – проф. 

М. Замфиров, лекции 

Психосоциална идентичност и култура на глухите – проф. М. 

Замфиров, лекции 

16.12.22 

петък 

Жестов език (практикум) – ас. д-р Славина Лозанова, 

семинарни упр. 5 ч. 

 

Жестов език (практикум) – ас. д-р Славина Лозанова, 

семинарни упр. 5 ч. 

17.12.22 Жестов превод в образованието, л. Ивелина Стоянова  

5 ч. 

 

Жестов превод в образованието, л. Ивелина Стоянова 5 ч. 



18.12.22 Жестов превод в образованието, л. Ивелина Стоянова  

5 ч. 

Жестов превод в образованието, семинарни, Ивелина 

Стоянова 5 ч. 

19.12.22 Жестов превод в образованието, семинарни, Ивелина 

Стоянова 5 ч. 

Жестов превод в образованието, семинарни, Ивелина 

Стоянова 5 ч. 

20.12.22  Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

 

 Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

21.12.22  Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

 

 Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

22.12.22 Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

23.12.22 Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

 

Български жестов език (практикум), хон.пр. Янка Трачук 

05.01.23 Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – 

хон.преп. д-р Бояна Алексов, лекции 

Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – хон.преп. 

д-р Бояна Алексов, лекции 

06.01.23  Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – 

хон.преп. д-р Бояна Алексов, лекции 

 

 Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – 

хон.преп. д-р Бояна Алексов, лекции 

7.01.23  Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст – проф. Н. Балканска- лекции 

 

 Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст – проф. Н. Балканска- лекции 

08.01.23 

неделя 

Психосоциална идентичност и култура на глухите, упр. 

ас. д-р Сл. Лозанова, 5 ч. 

Психосоциална идентичност и култура на глухите, упр. ас. д-р 

Сл. Лозанова, 5 ч. 

09.01.23 

понеделни

к 

Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – 

хон.преп. д-р Бояна Алексов, лекции 

Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – хон.преп. 

д-р Бояна Алексов, лекции 



10.01.23 

вторник 

Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – 

хон.преп. д-р Бояна Алексов, упражнения 

Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – хон.преп. 

д-р Бояна Алексов, упражнения 

 11.01.23 

сряда 

 Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст – проф. Н. Балканска- лекции 

 

 Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст – проф. Н. Балканска- лекции 

12.01.23 

четвъртък 

  Психосоциална идентичност и култура на глухите, упр. ас. д-р 

Сл. Лозанова, 5 ч. 

13.01.23 

петък 

Брайл (избираема дисциплина)- гл. ас. д-р Маргарита 

Томова 

Брайл (избираема дисциплина)- гл. ас. д-р Маргарита Томова 

14.01.23 

събота 

Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст- упр.Г. Георгиева  

Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст- упр.Г. Георгиева  

15.01.23 

неделя 

Психолингвистика на жестовия език, проф. Цанка 

Попзлатева, лекции 

Психолингвистика на жестовия език, упр. хон.преп. д-р Бояна 

Алексов, упражнения 

16.01 

понеделни

к 

Брайл (избираема дисциплина)- гл. ас. д-р Маргарита 

Томова 

Брайл (избираема дисциплина)- гл. ас. д-р Маргарита Томова 

17.01 

вторник 

Брайл (избираема дисциплина)- гл. ас. д-р Маргарита 

Томова 

Брайл (избираема дисциплина)- гл. ас. д-р Маргарита Томова 

 18.01.23 

сряда 

 Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст – проф. Н. Балканска- лекции 

  

Методика за обучение по жестов език в доучилищна и 

начална училищна възраст – проф. Н. Балканска- лекции 

19.01.23 

четвъртък 

Психолингвистика на жестовия език, проф. Цанка 

Попзлатева, лекции 

 

Психолингвистика на жестовия език, проф. Цанка Попзлатева, 

лекции 



20.01.23 

петък 

Психолингвистика на жестовия език, проф. Цанка 

Попзлатева, лекции 

 

Психолингвистика на жестовия език, проф. Цанка Попзлатева, 

лекции 

21.01.23 

събота 

Билингвизъм и билингвистичен метод на обучение – 

хон.преп. д-р Бояна Алексов, упражнения 

 

Психолингвистика на жестовия език, проф. Цанка Попзлатева, 

лекции 

22.01.23 

неделя 

Психолингвистика на жестовия език, упр. хон.преп. д-р 

Бояна Алексов, упражнения 

 

Психолингвистика на жестовия език, упр. хон.преп. д-р Бояна 

Алексов, упражнения 

  

 

 


