
Проект № 80-10-25/22.03.2021, финансиран целево със средства от Държавния бюджет 

за научни изследвания за 2021 г. на тема: 

„Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към 

терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в 

подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите“ 

 

Срок за изпълнение: март-ноември 2021 г. 

Ръководител: гл.ас.д-р Елена Бояджиева-Делева, катедра „Логопедия“, Факултет 

по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ). 

Членове на екипа: доц.д-р Диана Игнатова, гл.ас.д-р Деница Кръстева (катедра 

„Логопедия“), доц.д-р Анна Трошева-Асенова (катедра „Специална педагогика“), 

докторанти Емануела Маринова, Гергана Илиева и Арпи Масихи (катедра „Логопедия“) и 

Снежина Михайлова (катедра „Специална педагогика“). 

 

Практическата подготовка на студентите от специалностите „Логопедия“ и 

„Специална педагогика“ е особено важна за формирането на устойчиви знания, умения и 

компетенции у тях като бъдещи специалисти. Сериозно предизвикателство пред 

осигуряването на оптималното й качеството са обстоятелствата около пандемията от 

Covid-19, налагащи спазването на противоепидемични мерки както на територията на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, така и във всички организации, в които 

се реализира практическа подготовка. Същевременно все по-настойчивите изисквания за 

дигитализация в сферата на образованието налагат необходимостта от създаване на 

ресурси, които да бъдат ефективно използвани от преподаватели и студенти в условията 

на електронно обучение. 

Една от основните цели на проекта е създаването на такъв тип дигитални ресурси, 

които да са съобразени както с актуалните условия на реализация на обучението в 

специалностите „Логопедия“ и „Специална педагогика“ към Софийския университет, така 

и с потребностите на самите студенти. 

В резултат от дейностите по проекта е създаден видеофонд, включващ 528 кратки 

видеа с приложена към тях документация. Заснемането на видеата и събирането на 

допълнителна информация е в съответствие с регламента на ЕС за обработка на лични 

данни (GDPR). 

Използването на видеофонда в практическата подготовка ще допринесе за 

повишаване на капацитета на студентите по време на текущите и стажантските им 

практики и ще осигури възможност за качествено провеждане на практическите 

упражнения по специализираните дисциплини в специалности „Логопедия“ и „Специална 

педагогика“ в случаите, когато са налице ограничения или невъзможност за провеждането 

им в традиционната среда.  


