МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР

ПОКАНА
за провеждане на специализирани обучения за педагогически специалисти от училища, включени в
изпълнението на дейност 5 „Прилагане на новия модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена
изостаналост“

по Проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Уважаеми колеги,
Държавният

логопедичен

център

има

задължението

да

организира

и

проведе

специализирани обучения за педагогически специалисти от пилотните помощни училища в страната,
включени в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП НОИР 2014-2020. Проектът
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ е насочен към изграждане на образователна
среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие,
както и успешна реализация и социализация. Той цели осигуряването на по-високо качество и подобър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на
обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни
потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с
девиантно поведение. Чрез проекта се реализират нови модели и дейности в съответствие с новия
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Една от дейностите е Дейност 5
„Прилагане на новия модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена
изостаналост“ се осъществява от две помощни училища - IV Помощно училище „Проф. Димитър
Кацаров“ - гр. София, в което започна изграждането на модела по проект „Включващо обучение“, и
едно новоизбрано училище - Помощното училище „П.Р.Славейков“ - гр. Плевен. В двете училища
освен учители и възпитатели - специални педагози, са назначени различни специалисти (логопеди,
психолози, социални педагози, арттерапевти, кинезитерапевти, възпитатели и др.) за работа с деца с
умствена изостаналост и с множество увреждания. Чрез дейност 5 от проекта се реализира модел,
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който има за цел да осигури обучение в съответствие със съвременните изисквания и да предостави
интегрирани услуги за подкрепа на обучението и личностното развитие на децата без откъсване от
семейната среда в съответствие с процеса на деинституционализация. Чрез него ще бъдат осигурени
необходимите условия и ресурси за извършване на посочените по-горе дейности и за подготовка за
преобразуване на помощните училища в центрове за специална образователна подкрепа. Част от
планираните проектни поддейности в тази дейност, а именно - обученията на екипите, работещи в
помощните училища, са пряко свързани с посоченото по-горе. Обученията имат ключово значение за
бъдещото успешно функциониране на центровете, тъй като чрез тях ще се повишат професионалните
умения и компетентности на всички ангажирани в процеса на приобщаващото образование страни.
Това от своя страна ще осигури по-добри възможности за индивидуален подход при предоставянето
на ресурсното подпомагане за всяко дете и ученик в съответствие с неговите потребности и до
постигане на по-високи резултати както по отношение на обучението му, както и по отношение на
социалното му включване.
Във връзка с изложеното Държавният логопедичен център Ви кани да се включите
като обучители по определените теми за обучения на педагогическите специалисти (Приложение
№……..), като за целта представите актуално CV, подробни програми и презентации на електронен
и хартиен носител за обучението по съответната подтема/тема. Всички програми и презентации,
както и други документи и материали, изготвени за ползване по време на обученията, следва да
бъдат представени на бланката на Оперативната програма (Приложение №………..)
Срок за подаване на посочените документи – 06.03.2017г. до 17:30 часа на е-mail:
logo_c@abv.bg
Приложения:
1. Бланка на ОП НОИР.
2. Примерен образец на програма за обучението.
3. Теми за обучения и изисквания към специалистите, които ще провеждат обученията.
ДЛЦ
Гр. София
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