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„ПРИОБЩАВАНЕТО ЗАПОЧВА ОТ НАС“ 

На вниманието на директорите на училища и детски градини от  

област Силистра 

Уважаеми директори, 

През 2019-2020 учебна година Регионалният екип за подкрепа процеса на 

приобщаващо образование /РЕПЛР/ към РЦПППО- гр. Силистра предлага 

обучителната програма, която е насочена към масовите учители и 

педагогически специалисти, които използват иновативни методи в своята 

практика и имат в групите или класовете си деца и ученици със специални 

образователни потребности.  

Всяка тема има за цел да повдигне темата за нов тип преподаване, който 

може да накара всички участници в образователния процес да се чувстват 

удовлетворени в педагогическото взаимодействие.   

Програмата цели да надгради компетенциите на участниците да адаптират 

използваните методи съобразно допълнителните потребности на учениците 

със СОП. Повечето практическите насоки обогатяват педагогическия опит 

при използването на тези методи и по отношение на децата и учениците в 

норма. 

И през тази учебна година ние- екипът на РЦПППО- ще бъдем на Ваше 

разположение, за да подготвим и проведем по най- добрия начин 

квалификацията на Вашите учители. 

 

Успешна, ползотворна и вдъхновена 2019-2020 учебна година! 
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                                         ТАЛОН 

Вече имате яснота, по кои теми искат да се обучават Вашите учители. 

Попълнете талона с желаната  тема за информационен семинар- / без 

кредит, с продължителност 1-2 часа/ и   

тема за обучение с кредит-  (програмата за обучение е базирана на 16 

часа, като 8 часа се провеждат в присъствена форма и 8 часа 

дистанционно обучение и домашна работа).  

Преминалите обучението ще получат удостоверение с 1 образователен 

кредит, според изискванията на МОН. 

 

ПРЕДПОЧИТАНИ ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учебно заведение:………………………………………………………………. 

Гр./с. ………………………………………………………………………………. 

Лице за контакт: ………………………………………………………………… 

Телефон:……………………………. E-mail : ………………………………….. 

Моля, посочете номер от каталога за предпочитана тема: 

1. Тема за обучение №- 

2. Тема за информационен семинар №-   

 

Екипи: 

За обучение с квалификационен кредит: 

1. Даниела Драгнева – ресурсен учител и педагог на деца със 

зрителни нарушения 

2. Даниела Димитрова – сензорен терапевт, педагог на деца с 

интелектуална недостатъчност и социална работа с деца и 

семейства 

3. Красимира Райнова- психолог и специален педагог 

4. Цветелина Василева- психолог 

5. Златинка Димитрова- логопед 

 

За информационни семинари: 

Преслава Ангелова- логопед, Даниела Драгнева, Даниела Димитрова, 

Красимира Райнова Златинка Димитрова, Цветелина Василева 



 

                            

                    ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯ С КРЕДИТ: 

 

1. “Фина моторика, зрително- моторна координация и 

графомоторни умения като предпоставка за развитие на 

езиково- говорните умения“- представят Златинка Димитрова и 

Даниела Драгнева 

2. “Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с 

деца и ученици със специални образователни потребности“- 

представят Даниела Димитрова и Красимира Райнова 

 

                    ТЕМИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ: 

1. “Причини и фактори оказващи влияние върху езиково- говорното 

развитие на децата“- Зл. Димитрова, Пр. Ангелова 

2. “Практически модели за конструиране на интерактивно обучение, 

насочено към развитие на личностните и социални умения“-  

Цв. Василева 

3. Тиймбилдинг “Работа в екип“- изнесено обучение- Кр. Райнова 

4. “Работа с деца и ученици с ХАДВ“- Д. Димитрова, Цв. Василева 

5. “В помощ на децата с обучителни трудности“- Зл. Димитрова, Д. 

Драгнева 

 

Изпратете Вашата заявка на e-mail: r_centerss@abv.bg  до 15 октомври 

2019г 
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