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Регионалният център е държавно специализирано обслужващо звено
по чл. 50, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование;
Ние провеждаме държавната политика за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование;
Екипът ни има координираща, консултативна, образователна,
диагностична и методическа функция в областта приобщаващото
образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците със специални образователни потребности в
институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование;
Регионалният център има и функции свързани с квалификационната
дейност на
педагогическите
специалисти в
областта
на
приобщаващото образование и издава удостоверения за допълнително
обучение или специализация в различни форми за повишаване на
квалификацията
и
присъжда
квалификационни
кредити
за
проведените обучения /прил. №14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 на
Наредба №12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите другите педагогически специалисти – ДВ, бр.
75 от 2016 г./
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Има практически опит в областта на приобщаващото образование.
Се отнася с голяма отговорност към поетите ангажименти.
Стъпва на Вашия опит и нашата методическа подкрепа дава отговор на реални
казуси и практики чрез разнообразни методи и техники.
Предоставя избор от теми за информационни семинари, тренинги и обучения с
квалификационни кредити, с включени материали за участниците.
Вярва, че знанията и постоянното самоусъвършенстване са ключови фактори в
развитието на всяка институция.
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1.Допълнителна подкрепа за личностно развитие

Обучителен
семинар

Експертен коментар на Наредбата за приобщаващо образование.
Разяснения във връзка с нейното прилагане.
Подходи за организация и документиране на обучението на ученици
със специални образователни потребности.
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Обучение

2. Модулно обучение за помощник на учителя
Модулното обучение е 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 професионални им умения.
Обучителен
семинар

3. Адаптиране на учебното съдържание
Адаптираната среда и методите на представяне на учебното съдържание,
дава възможност на ученика да участва в учебния процес и да направим ученето по-лесно.
Целта е да „заобиколим“ и компенсираме слабите страни на детето,
така че то да може учи и да се развива.
Представяне на насоки за дейности по планирането и подготвянето на учебни материали,
които да са в помощ на учители.
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4. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие

в детска градина и в училище

Условия и ред за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие.
Изготвяне на документация съгласно Наредбата за приобщаващото образование.
Методическа
подкрепа

5. Психологически карти и методика за оценка на деца и ученици
със специални образователни потребности
– предназначено за психолози и педагогически съветници
Оценка на когнитивното развитие на деца/ученици със специални образователни потребности.
Ясно и точно описване възможностите за дейности, свързани с оценката
в подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.
Приложение на стандартизирани и нестандартизирани
методики за изследване интелектуалните и потенциалните възможности
на подрастващите с нетипично развитие.

6. Често срещани нарушения в детското развитие

Обучение
с кредити

Запознаване на участниците с най- често срещаните нарушения
при деца и ученици. Подходи за работа в групата и класа.
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●

АБВ игри за подготвителна група в детската градина за деца на 4 - 5 години.

●

Книга за учителя - Лора Спиридонова, 2015, Издателство ПРОСВЕТА

●

Арт терапия с деца от аутистичния спектър – отвъд думите- Кати Еванс, Янек Дубровски,
2014г.

●

Аутизъм- Ваня Матанова, 2007г., Издателство: Софи Р

●

Децата аутисти.Десет неща, които можем да направим още сега, за да помогнем на детето с
аутизъм- Джонатан Леви, 2011г., Издателство: БГ Книга

●

Дислексия - ръководство за родители и учители- Д-р Йън Смайт
2009г., Издателство: Център за приобщаващо образование

●

Докоснете до природата, активният контакт на детето от началното училище с
природната среда - Илиана Мирчева, Елена Джанбазова, 2012г.
Издателство Веда Словена - ЖГ

●

Играй и познай- Д-р Катерина Щерева, 2017г

●

Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности - Кристин
Макинтайър, Памела Депонио, 2015 год, Издателство Изток - Запад

●

Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена
изостаналост- Катерина Караджова, Данка Щерева, 2013г.
ИздателствоСв. Климент Охридски

●

Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми
(методическо ръководство)- Янка Стоименова, 2012г., Издателство: ЮЗУ Неофит рилски

●

Кажи ми рими-Д-р Катерина Щерева, 2017г
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Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието- Вогиндрукас, Шерат, издадена: 2009,
Логопедичен център "Ромел" - ООД
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания – М. Цветкова-Арсова, 2015г.
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата – М.
Замфиров, 2012г., Издателство: Св. Климент Охридски
Поведенчески проблеми при аутизма - Джон Клемънтс, Издателство Изток - Запад
Практикум по арт терапия- доц. д-р Александра Иванова: 2017г., Център за професионално и продължаващо обучение, доц. д-р
Александра Иванова: 2017, Център за професионално и продължаващо обучение- Мария Баева
2009 г., Издателство: Св. Климент Охридски
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда - Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, 2014г.
Работа с деца с агресивно поведение - Франц и Улрике Петерман, 2017г.,Издателство: Изток-Запад
Ранното четене и подготовката за училище - Фидана Даскалова
Издателство: ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ , 2007г.
Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности- С. Чавдарова-Костова, В. Делибалтова, Б.
Господинов, 2013г., Издателство: Св. Климент Охридски
Речево развитие чрез автодидактични игри - Славейка Златева, Издателство: ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ
Трудните деца - от 1 ден до 16 години - д-р Мариян Иванов, д-р Зорка Угринова,
2012, Издателство АБГ
priobshti.se/
Трудните деца - Андрю Фулър, 2012г., Издателство: Хермес
http://dyslexia-center.eu/
http://dyslexia.start.bg/
https://mamtomam.wordpress.com/
http://www.аутизъм.com/
http://logopedsofia.com/
http://www.logoped-bg.info/
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Благодарим

за доверието!
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