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Кратко описание: В своята работа педагогическите специалисти се срещат 
и работят с деца със СОП и хронично болни деца, които от своя страна 
биха могли да задават специфични въпроси, или да имат нетрадиционно 
отношение към света и другарчетата си. Тежката болест има значително 
въздействие върху живота на децата и общностите, към които принадлежат. 
Фокусиране единствено върху патологията може да ограничи разбирането 
на специалистите за приспособяването и стратегиите за справяне. Важно е 
специалистите да имат повече гледни точки. Обучението съдържа теория и 
практика.

Теми:

1. Детски отношения. Кога е нужна намеса -  3 ч.

2. Допълнителна подкрепа за специалистите - 3 ч.

3. Загуба на детството - 2 ч.

4. Какво е детството? Разбиране и уважение към детето - 3 ч.

5. Прозрачен диалог с децата - 3 ч.

6. Стабилност и промени в живота на детето - 2 ч.

Основни обучители:

Емел Митева

Галя Йоргова

Илина Маринова

Дима Ненова

Анита Петрова

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Одобрена от МОН по програмата за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти 

със заповед РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

РАБОТА С  
ХРОНИЧНО БОЛНИ ДЕЦА
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Цели на програмата: Обучението “Работа с хронично болни деца” има за 
цел да помогне на педагогическите специалисти да открият различни гледни 
точки при работата си с децата.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Допълнителни познания за 
особеностите на когнитивното и емоционално развитие на децата, методи 
и техники за подкрепа, интегриране и мотивиране на деца и ученици със 
специални образователни потребности, хронични заболявания, обучителни 
трудности или в риск, подобрена комуникация със семействата на тези деца. 
Придобитите от специалистите знания и умения се отразяват благоприятно 
на всички страни на цялостния учебен процес и процес на социализация 
на всички деца в образователната институция, на отношенията в екипа на 
институцията.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, 
работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Успешно решаване на тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и 
говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-
директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление 
“Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тестова проверка; Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

За регистрация: http://www.arhieng.com/pedagozi


