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ПРОГРАМА 

за квалификация на педагогическите специалисти   за  учебната  2020/2021 година 
 

 

№ 

 

Тема на квалификационната 

дейност  

Кратко описание на обучението Вид на обучението Подходящо за 

1. Планиране, организиране и 

провеждане на допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие    

 

Разяснения на Наредбата за 

приобщаващото образование във 

връзка с условията и реда за 

осигуряване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците.   

Подходи за организация и 

документиране  на обучението на деца 

и ученици със специални  

образователни потребности.  

Акценти при обучението на деца и 

ученици със специални образователни 

потребности. 

Варианти: 

- информационен семинар; 

- обучение с  1 кредит /16 академични 

часа 

Общообразователни 

учители,  координатори, 

ръководители на ЕПЛР 

ресурсни учители, 

психолози,  

логопеди 

2. Адаптиране на учебното 

съдържание съобразно 

индивидуалните потребности 

на децата/учениците със 

специални образователни 

потребности 

 

 

 

Създаване на подкрепяща среда за 

деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

Адаптираната среда и методите на 

представяне на учебното съдържание,  

дава възможност на ученика да 

участва в учебния процес и да направи 

ученето по-лесно. Целта е да 

„заобиколим“ и компенсираме слабите 

страни на детето, така че то да може 

- информационен семинар Общообразователни 

учители,  ресурсни 

учители, психолози, 

логопеди 



учи и да се развива.  

Представяне на насоки за дейности по 

планирането и подготвянето на учебни 

материали, които да са в помощ на 

учители. 

3. Осигуряване на обща и 

допълнителна  подкрепа за 

личностно развитие в детска 

градина и в училище в 

присъствена и дистанционна 

форма на обучение                                                

Условия и ред за осигуряване на обща 

и допълнителна  подкрепа за 

личностно развитие.  

Изготвяне на документация съгласно 

Наредбата за приобщаващото 

образование. 

- тематичен семинар    Общообразователни 

учители,  ресурсни 

учители, психолози, 

логопеди 

4. Модулно обучение за 

помощник на учителя   

 

Краткосрочно модулно обучение 

/петдневно/ предназначено за 

непедагогически специалисти, които 

работят с деца и ученици с различни 

нарушения в детските градини и 

училища. Целта е да се  повишат  

социалните, организационните  и 

професионалните им умения. 

- обучение   Служители работещи в 

детски градини  и 

общообразователни 

училища с деца и 

ученици  със специални 

образователни 

потребности 

5. Нормативна уредба на 

приобщаващото образование и 

функции на ЕПЛР  

Функционална оценка на 

индивидуалните потребности на 

детето и ученика за осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие.  

Запознаване с условията и реда за 

осигуряване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците. Осигуряване на 

допълнителна подкрепа. Екип за 

подкрепа за личностно развитие. 

- обучение с 1 кредит /16 академични 

часа 

Общообразователни 

учители, ресурсни 

учители, психолози, 

логопеди 

6. Често срещани нарушения в 

детското развитие - техники и 

Запознаване на участниците с най-

често срещаните нарушения  при деца 

Варианти: 

- информационен семинар 

Общообразователни 

учители, ресурсни 



методи  за включване на други 

специалисти и родители при 

работа в онлайн среда. 

 

 

 

и ученици.  

Създаване на подкрепяща среда за 

деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

Подходи за работа в групата и класа. 

- обучение с 1 кредит /16 академични 

часа 

учители, психолози, 

логопеди, социални 

педагози 

7. Оценка на когнитивното 

развитие на деца/ученици със 

специални образователни 

потребности 

Оценка на когнитивното  развитие на 

деца и ученици със специални 

образователни потребности. Ясно  и 

точно описване на възможностите за 

дейности, свързани с оценката в 

подкрепа на деца и ученици със 

специални образователни 

потребности. Приложение на 

стандартизирани и нестандартизирани 

методики за изследване на 

интелектуалните  и потенциални 

възможности на подрастващите с 

нетипично развитие. 

Методическа подкрепа за 

педагогически съветници и психолози 

- информационен семинар/форум Психолози, 

Педагогически 

съветници 

8. Специфика на дистанционното 

обучение за ученици със 

специални образователни 

потребности в онлайн среда. 

Внедряване и използване на 

ИКТ технологии и ресурси в 

обучението. 

 

Актуално предизвикателство пред 

приобщаващото образование в 

условията на дистанционно обучение 

е да бъде гарантиран равния достъп и 

включването на всички ученици. 

Предоставянето на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със СОП в 

синхронна или асинхронна онлайн 

среда, предполага познаване 

- тренинг Общообразователни 

учители, ресурсни 

учители, психолози, 

логопеди, социални 

педагози 



специфичните функции на 

използваните платформи и 

инструменти, за да се избере 

ефективна платформа и помощни 

електронни материали съобразно 

специфичните потребности на 

учениците. 

В този контекст ще бъдат представени 

актуални теоретични и практични 

аспекти на работа с деца и ученици 

със специални образователни 

потребности в условията на 

дистанционно обучение с фокус върху 

подготовката на педагогическия 

специалист по отношение на 

организацията, планирането, 

провеждането и оценката на 

резултатите от дистанционното 

обучение в онлайн среда. Ще бъдат 

разгледани практически насоки за 

взаимодействие и включване на 

родителите и асистентите на 

учениците в условията на 

дистанционно обучение, както и 

спецификата на груповата и 

индивидуална дистанционна форма 

обучение при разнообразни 

образователни платформи, 

инструменти и настройки за 

достъпност, включително помощни 

средства и технологии (периферия и 

приложения) за ученици със 

специални образователни потребности 

за работа с компютър в онлайн среда.  



9. Методи за функционална 

оценка на индивидуалните 

потребности  на дете /ученик – 

инструменти за оценяване 

 

Функционалната оценка на 

специалните образователни 

потребности е важна част от 

цялостното предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие в детските градини, 

училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие, регионални 

центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващо образование и всички 

работещи с такива деца и ученици.  

Представяне на методи за 

функционална оценка на специалните 

образователни потребности и  

разглеждане на някои въпроси 

свързани с организацията на самото 

обучение на тези деца и ученици в 

контекста на общообразователната 

среда.  Връзка между функционалната 

оценка и стратегиите и принципите на 

обучение и организиране на 

приобщаващи класни стаи и 

пространства.  

- информационен семинар Общообразователни 

учители, ресурсни 

учители, психолози, 

логопеди, социални 

педагози – членове на 

ЕПЛР в учебните 

заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими данни за издаване на удостоверение от обучение с кредити: 



име, презиме, фамилия: ................................................................................................................................................... 

роден(а) на................., в гр.(с)................................................................................................ ........................................... 

(длъжност: ..........................................................................................................................................................................  

месторабота: ................................................................................................................... гр. (с.) ..............., обл. ............, 

завършил/а:(университет) ......................................................................................................, гр. .................................., 

образователно-квалификационна степен: (магистър, бакалавър)  

специалност: ............................................................................................................................. .........................................., 

диплома: серия .............., №......................... от ...............год. 

 

 

 

   Ако имате допълнителни въпроси или желаете да направите заявка, можете да ни потърсите като ползвате следната информация: 

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч 

гр. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 31 

тел. 068/600-181; GSM 0879 457227,  

E-mail: regcentyr_lovech@abv.bg 

 

Моника Дончева 

Директор на РЦПППО -  област Ловеч 
 

 


