Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч
ул. Стара планина 31; 068 / 600-181; Е-mail: regcentyr_lovech@abv.bg

ПРОГРАМА
за обучения с кредити на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 година
№

Тема

1. Допълнителна
подкрепа за
личностно развитие

Дата за 2020 година

5 февруари
/09.00 ч. - 17.00 ч./

2. Нормативна уредба 26, 27 март
на приобщаващото /13.30 ч. - 17.30 ч./
образование
и
функции на ЕПЛР

Кратко описание на обучението

Вид на обучението;
Продължителност присъствена/дистанционна
форма

Подходящо за:

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 / в
рамките на 4 часа/
- обучение с 1 кредит,
16 академични часа (8/8)

Общообразователни учители,
координатори, ръководители
на ЕПЛР, ресурсни учители,
психолози,
логопеди

Запознаване с условията и - Обучение с 1 кредит,
реда за осигуряване на 16 академични часа (8/8)
допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата
и учениците. Оценка на
индивидуалните потребности
на детето и ученика за
осигуряване на допълнителна
подкрепа
за
личностно

Общообразователни учители,
ресурсни учители, психолози,
логопеди, социални педагози
и специални педагози

развитие. Осигуряване на
допълнителна подкрепа. Екип
за подкрепа за личностно
развитие.
3. Често
срещани 23, 24 април
нарушения
в /13.30 ч. - 17.30 ч./
детското развитие

Запознаване на участниците с
най-често
срещаните
нарушения
при деца и
ученици.
Създаване
на
подкрепяща среда за деца и
ученици
със
специални
образователни потребности.
Подходи за работа в групата и
класа.

Варианти:
- Информационен семинар / в
рамките на 4 часа/
- обучение с 1 кредит,
16 академични часа (8/8)

Общообразователни учители,
ресурсни учители, психолози,
логопеди, социални педагози
и специални педагози

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

