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УЧЕБНИ ПРОГРАМИ   

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  

СПЕЦИАЛИСТИ  

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА  

КАТЕДРА „Специална педагогика и логопедия“  

  

Учебни програми  Целева група  

 Невербални нарушения при деца с трудности в 

ученето. Деца със семантично-прагматични 

дефицити в условията на масовия“  

 Масови учители, ресурсни учители, логопеди, 

психолози  

  Психология на атипичното развитие и 

приобщаващо образование  

 Учители в детска градина, начални учители, 

учители прогимназиален  и гимназиален етап, 

възпитатели, директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, ресурсни 

учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и 

говора  

 Базисна брайлова грамотност   Учители в детска градина, начални учители, 

учители прогимназиален  и гимназиален етап, 

възпитатели, директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, ресурсни 

учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и 

говора  

 Приобщаващо образование при деца и ученици 

с нарушено зрение  

 Учители в детска градина, начални учители, 

учители прогимназиален  и гимназиален етап, 

възпитатели, директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, ресурсни 

учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и 

говора  

 Подготовка на педагогическите специалисти за 

работа с деца със специални образователни 

потребности в условията на масовия клас  

 Учители, в детска градина, начални учители, 

учители в прогимназиален и гимназиален етапи, 

възпитатели  
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 Майсторски клас за учители наставници   Учители, в детска градина, начални учители, 

учители в прогимназиален и гимназиален етапи, 

възпитатели, директори, заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, ресурсни 

учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и 

говора  

Приобщаващо образование за деца с 

интелектуална недостатъчност  

Учители, в детска градина, начални учители, 

учители в прогимназиален и гимназиален етапи, 

възпитатели, психолози, ресурсни учители,  

Особености в оценяването и работата с деца и 

ученици с множество увреждания  

Учители в детска градина, начални учители, 

учители прогимназиален  и гимназиален етап, 

възпитатели, директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, ресурсни 

учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и 

говора  

Актьорски тренинг за педагози  Педагози в областта на предучилищното, 

началното и специално образование  

Приобщаващо образование при деца и ученици 

със сензорни нарушения  

Учители в детска градина, начални учители, 

учители прогимназиален  и гимназиален етап, 

възпитатели, директори и заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, ресурсни 

учители, логопеди, които се нуждаят от базисни 

познания за работата с тези две категории деца и 

ученици, както и за всички заинтересовани 

педагогически кадри и помощен персонал  

  


