
 

През учебната 2018-2019 година специалистите от РЦПППО-област Търговище са преминали през 

следните обучения: 

 На 03.09.2018г. директор, зам.-директор и двама педагогически специалисти  участваха в обучение 

организирано от Тотал Кей с лектор Даниел Стефанов и Янко Илиев на тема: „Прилагане на 

методика и платформа за преобразуване на говора в текст за ученици с увреден слух“. 

 На 12.09.2018г. директорът, участва в работно съвещание организирано от РУО – гр. Търговище на 

тема: “Национални и регионални приоритети през учебната 2018г.- 2019г.“. 

 На 14.09.2018г. директорът, участва в работна среща организирана от МОН на тема: „Осигуряване 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици и методическо подпомагане на 

процеса на приобщаващото образование в системата на предучилищното и училищното 

образование“. 

 На 28.09.2018г.  директорът, зам.-директор и двама координатори на звена участваха в Регионална 

кръгла маса на тема: „Иновации за качествено образование“, организирана от РУО-Търговище.  

 На 26.10.2018г. директорът, участва в работно съвещание с директорите на училищата и детските 

градини на територията на област Търговище организирано от РУО - Търговище. На съвещанието 

бяха обсъдени актуални въпроси и проблеми за задълженията на училищните ръководства и 

педагогическите специалисти относно обхвата, задържането и присъствието на децата и учениците 

в образователните институции и акценти върху прилагането на Постановление №100 от 8 юни 

2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст.  

 На 02.11.2019г. четирдесет и пет педагогически специалисти от Регионалният център,  участваха 

във вътрешно институционална квалификация, под формата на практиткум на тема: „Облачните 

технологии и работа с документи в облак“. 

 От 12.11. до 14.11.2018г. директорът и осем педагогически специалисти участваха в Международна 

конференция на тема: „Допълваща и Алтернативна комуникация, Подходи, Методи, Технологии“, 

организирана от Фондация „Асист - Помагащи технологии“ с подкрепата на МОН и УНИЦЕФ - 

България. В Уъркшопът - Политики в областта на приобщаващото образование и ранната 

интервениция, директорът г-н Христов представи „Практики и предизвикателства свързани с 

използавнето на допълваща и алтернативна комуникация“. В Уъркшопът - Опитът на българските 

специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация г-н Христов презентира 

„Акценти от работата на РЦПППО-област Търговище при работа с деца с комуникативни 

нарушения“.  

 От 03.12. до 05.12.2018г. директорът участва в работна среща и регионална кръгла маса „Твоя час“ 

организирана от РУО-Търговище. Пред директори на детски градини и училища от област 

Търговище, представи презентация на тема:„Оценяване на индивидуалните потребности на децата 

и учениците“. 

 На 14.12.2018г. педагогически и непедагогически специалисти от Регионалният център участваха 

във вътрешноинституционална квалификация, под формата на тимбилдинг на тема: „Екипно 

взаимодействие“.  

 От 14.01. до 18.01.2019г. логопед и психолог от Регионалният център участваха в обучение 

организирано от МОН и УНИЦЕФ - България на тема: „Оценка по ICF-CY“ (Международната 



класификацията за функционирането на човека, здравето и уврежданията) с лектор проф. Манфред 

Претис от Университета в Хамбург. 

 На 22.01.2019г. ресурсен учител от РЦПППО-област Търговище участва във фокус група от 

професионалисти работещи в регионалните центрове. Дискусията бе организирана от МОН и 

УНИЦЕФ - България и имаше за цел да проучи услугите за деца с увреждания и затруднения в 

развитието в ранна детска възраст. 

 На 28.01.2019г. директорът участва в работна среща с министъра на образованието и науката. 

 На 05.02.2019г. педагогическият екип на РЦПППО-област Търговище проведе майсторски клас част 

от вътрешноинситуционалната квалификация на тема: „Представяне на добри практики, нови 

дидактически технологии и ефективни подходи при работа с деца със СОП, родители и учители “ .       

 От 14.03. до 15.03.2019г. четиридесет специалисти от РЦПППО-област Търговище участваха в 

обучение на тема: „Диагноза и диференциална диагноза в практиката на ресурсният учител“ с 

лектор проф. д-р Виолета Боянова, преподавател в НБУ. 

 От 11.04. до 12.04.2019г. директор и зам.-директор участваха в обучение организирано от РУО-

Търговище и РААБЕ България ООД на тема: „Планиране, организация и документиране на 

контролната дейност в образователната институция“. 

 На 10.06.2019г. логопед и психолог от РЦПППО-област Търговище участваха в работна среща на 

обучители за въвеждане на функционална оценка чрез ICF – CY. 

 На 10.06.2019г. седем специалисти от РЦПППО-област Търговище посетиха АВА център по 

приложен поведенчески анализ към фондация „Аутизъм днес“ в гр. София. Те имаха възможност 

да обменят опит и терапевтични практики с логопеди, психолози и ерготерапевти.  

 На 18.06.2019г. педагогически и непедагогически специалисти от Регионалния център участваха 

във вътрешноинституционална квалификация под формата на тимбилдинг на тема: „Екипно 

взаимодействие - хармоничен екип“.  

 На 19.06.2019г. педагогическият екип на Регионалния център, проведе вътрешно институционална 

квалификация под формата на майсторски клас на тема: „Представяне на добри практики, нови 

дидактически технологии и ефективни подходи при работа с деца със СОП“.  

 От 28.06. до 30.06.2019г., двама ресурсни учители от РЦПППО-област Търговище  участваха в 

обучение на тема: „Намаляване на стреса и агресията и позитивна педагоическа среда“ съвместно с 

екипа на ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк. 

 На 01.07.2019г.  директорът участва в работна среща организирана от МОН с участието на г-жа 

Деница Сачева, заместник-министър, експерти от дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, 

експерти приобщаващо образование в РУО, директори на Регионални центрове и директори на 

ЦСОП. На срещата бяха обсъждани въпроси свързани с обучението и подкрепата на деца и ученици 

със специални образователни потребности през учебната 2018-2019г. с подготовката за новата 

учебна година и с взаимодействието между институциите в контекста на приобщаващото 

образование. 

 На 01.07.2019г., двама ресурсни учители от РЦПППО-област Търговище участваха в обмяна на 

добри практики и иновативни идеи с екипите на ОУ „Георги С. Раковски“ с. Голямо ново, общ. 

Търговище и   ОУ „Васил Левски“ с. Караджово, общ. Садово. 

 

 


