
 

През учебната 2019-2020 година специалистите от РЦПППО-област Търговище са преминали през 

следните обучения: 

 От 03.09. до 05.09.2019г. директорът и координаторът на сектор „Административно-стопанска 

дейност“ в РЦПППО - област Търговище участваха в годишно съвещание във връзка с откриване 

на новата учебна 2019/2020 година и специализирано обучение на тема: „Сключването и 

прекратяването на трудови договори с педагогическите специалисти и непедагогическия персонал“ 

с лектор адвокат Янко Янков, организирано от РУО – Търговище. 

 На 10.09.2019г. директорът участва в работна среща на тема: „Приоритети в дейностите на 

образователните институции, функциониращи на територията на община Търговище през новата 

учебна 2019-2020 г.“. 

 На 16.09.2019г. педагогически и непедагогически специалисти от Регионалния център участваха в 

информационна среща на тема: „Представяне на функционална оценка на индивидуалните 

потребности  на основата на ICF – CY“, представена от логопед и психолог от  Регионален екип за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.   

 От 19.09. до 20.09.2019г. психолог и ресурсен учител участваха в супервизия на мултиплициран 

екип на тема: „Превенция и преодоляване на домашното насилие“, организирана от Асоциация 

„НАЯ“- гр. Търговище. 

 На 03.10.2019г. логопед и психолог участваха в работна среща, организирана от МОН и УНИЦЕФ 

на тема: “Представяне на изготвена функционална оценка на индивидуалните потребности на 

основата на ICF – CY“. 

 От 03.10. до 04.10.2019г. зам.-директор и логопед участваха в Национална конференция на тема: 

„Ранна детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“, 

организирана от УНИЦЕФ и Национална мрежа за децата. 

 От 17.10. до 18.10.2019г. психолог и ресурсен учител участваха във втора по ред супервизия на 

мултиплициран екип на тема: „Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките 

населени места на община Търговище“, организирана от Асоциация „НАЯ“- гр. Търговище. 

 От 18.10. до 19.10.2019г. петдесет и пет специалисти участваха в работна среща на тема: 

“Квалификационна дейност и наставничество на новоназначени педагогически специалисти“,  

организирана от РЦПППО - област Търговище. 

  На 24.10.2019г. седем ресурсни учители участваха във вътрешноинституционална квалификация 

на тема: „Въвеждаща квалификация на новопостъпили педагози“. 

 От 01.11. до 03.11.2019г. директор, зам.-директор и четиридесет и двама педагогически специалисти 

участваха в обучение тема: „Здравна промоция при работа с деца с нарушения в нервно-

психическото развитие“. Лектори в обучението бяха специалисти от медицински център Юник- гр. 

Пловдив. Проф. д-р Иван Иванов, водещ невролог, презентира „Нарушения в нервно-психическото 

развитие“ и „Диагностика на аутизма у нас“. Психологът Елена Тимова представи “Психологически 

методи за оценка на НПР“, а д-р Ралица Йорданова представи NDT5 „Тест за нервно - психическо 

развитие на петгодишна възраст“. 

 От  04.11. до 6.11.2019г. директорът, двама логопеди и трима ресурсни учители участваха във Втора 

международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, организирана от Фондация 

„Асист - Помагащи технологии“ с подкрепата на МОН и УНИЦЕФ. В уъркшопа „Опитът на 

българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация“ г-н Христо Христов 



презентира “Екипност, комплексен подход и как използваме модерните технологии при работата си 

с децата“. Ресурсният учител Бисер Борисов заедно с Анна Кръстева, дете на допълнителна 

подкрепа, представиха „Вече съм ученичка в първи клас“. 

 На 07.11.2019г. седем новопостъпили ресурсни учители участаваха във вътрешноинситуционалната 

квалификация, проведена под формата на практикум, на тема: „Облачни технологии – формиране 

на уменията за работа с документи в облак“. 

 На 11.11.2019г. двадесет и пет педагогически специалисти участваха във вътрешноинституцио-

нална квалификация на тема: „Усъвършенстване на уменията за работа с Communicator 5“.  

 От 14.11. до 15.11.2019г. психолог и ресурсен учител участваха в трета по ред супервизия на 

мултиплициран екип на тема: „Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките 

населени места на община Търговище“, организирана от Асоциация „НАЯ“- гр. Търговище. 

 На 21.11.2019г. директор и зам.-директор участваха в обучение, организирано от РУО-Търговище, 

по следните теми: “Оказване на методическа подкрепа при осъществяване на общата и 

допълнителна подкрепа“ и  „Методическа подкрепа за създаване и актуализиране на професионално 

портфолио на директорите и зам.- директорите.“ 

 На 29.11.2019г. педагогически и непедагогически специалисти от Регионалния център участваха 

във вътрешноинституционална квалификация под формата на практикум на тема: „Облачни 

технологии, усъвършенстване на уменията за работа с документи в облак“. 

 От  13.12. до 14.12.2019г. петдесет и осем педагогически и непедагогически специалисти участваха 

в работна среща на тема: „Набелязване на дейности, предстоящи през 2020г.“ и във 

вътрешноинституционалната квалификация под формата на практикум на тема: „Формиране на 

умения за работа с  на умения за работа с Google-Forms“. 

 От 18.01. до 19.01.2020г. двадесет и седем педагогически специалисти от Регионалният център 

участваха в четвърти модул  от обучение за работа със система за контрол с поглед. Д-р Евгения 

Христова и доц. д-р Морис Гринберг от Фондация „АСИСТ- Помагащи технологии“ представиха 

темата: „Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи“. 

 На 27.02.2020г. двама ресурсни учители участваха в работна среща, организирана от УНИЦЕФ в 

партньорство с Фондация „Асист- Помагащи технологии“ на тема: „Подкрепа за приобщаването на 

деца с увреждания и затруднения в развитието чрез допълваща и алтерантивна комуникация и 

помагащи технологии“. 

 На 7, 8 и 10.04.2020г. петнадесет педагогически специалисти от РЦПППО - област Търговище 

участваха в сертификационно онлайн обучение на тема: „Desk 3-6R - 7“ с обучител Жулиета 

Темникова от Фондация „Хестия“.   

 На 4, 5 и 8.05.2020г. осем ресурсни учители от РЦПППО - обл. Търговище участваха в онлайн 

сертификационно обучение на тема: „Developmental Profile 3“ с обучител Петя Атаносова от 

Фондация „Хестия“. 

 На 30.06. и 01.07.2020г. двама психолози и двама ресурсни учители от РЦПППО - обл. Търговище 

участваха в обучение на тема: „Емоционална интелигентност“ с лектор Йордан Танковски, 

психолог. 

 От  01.07. до 03.07.2020г. един ресурсен учители от РЦПППО - област Търговище участва в 

обучение на тема: „Тимбилдинг“ съвместно с екипа на ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк. 

 От 30.07. до 31.07.2020г. седем специалисти от РЦПППО - обл. Търговище участваха в 

Международна практическа конференция, проведена онлайн, на тема: „Ефективни подходи за 



подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество“, организирана от 

Фондация Карин дом гр. Варна. 

 


