СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а , тел.: 72-05-61; 72-08-93; факс: 72-23-21

УТВЪРДИЛ ДЕКАН:
(проф. д-р Божидар Ангелов)
КАТЕДРА “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”
КОНСПЕКТ
за писмен държавен изпит
магистърска програма „Специална педагогика”,
задочно обучение
1. Научен статут на специалната педагогика като интердисциплинарна
наука - същност, определение, обект, предмет и задачи.
2. Основни понятия в специалната педагогика – съдържание и
характеристика.
3. Структура (клонове) на специалната педагогика. Съвременни подходи за
определяне на структурата.
4. Категории деца със специални образователни потребности – обект на
специалната педагогика.
5. Класификации на децата с умствена недостатъчност.
6. Класификация на децата със сензорни увреждания.
7. Особености на учебния процес при деца със специални образователни
потребности.
8. Формиране на умения за самостоятелен и независим живот.
9. Използване на специални технически средства при обучение на деца със
специални образователни потребности.
10. Интегрирано обучение.
11. Обучение на деца с множество увреждания.
12. Принципи, критерии и стратегии в специалното образование.
13. Качество на живот при деца със специални образователни потребности
14. Ролята на семейството и подготовката на родителите за приемане на дете
със специални образователни потребности.
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Ръководител катедра:
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