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 От 31 октомври до 4 ноември 2017г 38 педагогически и непедагогически специалисти от 

РЦПППО-област Търговище, участваха в информационен семинар с обмяна на опит на 

тема: ”Осъществяване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици със специални образователни потребности”. По време на семинара имаха 

възможност да обменят опит с колеги от РЦПППО-област Благоевград и с колеги и 

родители на деца със специални образователни потребности от център Zlcp- Veles 

Македония. 

 На 16 ноември 2017г. в гр. Велико Търново зам.-директора и двама ресурсни учители 

взеха участие в обучителен семинар с практическо продължение на поредицата 

Инструменти за привлекателно образование организиран от Център за творческо 

обучение. Темата на семинара: „Смислено внедряване на технологии в класната стая“. 

 На 17.11.2017г. в РЦПППО-област Търговище се четирима педагози взеха участие във 

вътрешно-институционална квалификация, под форма на тренинг на тема: „Внедряване 

на облачните технологии в помощ на педагогическите специалисти от РЦПППО“. 

 На 24.11.2017г. двама участника на РЦПППО-област Търговище участва в партньорско 

консултиране на тема: „Приобщаващо образование за всички. Отключване на 

потенциала на лица и създаване на устойчиви партньорства за приобщаващо и устойчиво 

бъдеще на България“, организирано от МОН и проведено в гр. София. 

 На 8 декември 2017г. в РЦПППО-град Велико Търново, трима ресурсни учители, 

участваха в обучение организирано от НИОПП на тема: „Управление на 

предизвикателно и агресивно поведение“ с обучител д-р Александър Кръстев, доктор по 

психология. По време на обучението ресурсните учители се запознаха с конкретни 

инструменти и стратегии за справяне с опозиционно и агресивно поведение. 

 От 18 и 19 декември 2017г директора участва в работна среща на тема: „Обща и 
допълнителна подкрепа“, организирана от РУО-Търговище и проведена в хотел 

„Национал палас“ гр. Сливен. 

 На 20.12.2017г. в РЦПППО-област Търговище се поведе вътрешно-институционална 

квалификация, под форма на тренинг на тема: „Въвеждане на облачните технологии в 

помощ на педагогическите специалисти от РЦПППО“. Педагогическите специалисти 

имаха възможност да се запознаят със създаденият облак и да формира умения, как да 

използват облачните технологии. 

 На 29.01.2018г. шест педагогически специалисти от Регионалния център взеха участие в 

първи модул от обучение за обучители, организирано от НИОПП на тема: „Основи на 

приобщаващо образование и подходи за обучението на педагогически специалисти“ с 

лектор Калина Христова. 

 На 5 и 6.02.2018г. в РЦПППО се проведе „Модул обучение за работа със система за 
контрол с поглед“, Модула „Въвеждащо обучение и използване на система за 

комуникация чрез поглед“ с лектори Евгения Христова и Морис Гринберг от Фондация 

„АСИСТ – Помагащи технологии. 

 На 24.02.2018г. директора и зам.-директора на РЦПППО-обл.Търговище, участваха в 

работна среща с г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. 

 На 27 и 28 февруари 2018г. в РЦПППО-област Търговище се проведе 

вътрешноинституционална квалификационна дейност, под формата на тренинг на тема: 

„Внедряване и използване на облачните технологии в помощ на педагогическите 

специалисти от РЦПППО“. В нея участваха всички педагогически специалисти от 

центъра. 

 На 09.03.2018г., шест педагогически специалисти от РЦПППО-област Търговище, 

участваха във втори модул от обучение за обучители, организирано от НИОПП и 



проведено в Регионален център-Русе на тема: „Интерактивни техники за обучение на 

педагогически специалисти и дизайн на обучителна сесия“ с лектор Стоян Павлов. 

 От 23 до 25 март 2018г. четирима педагогически специалисти от РЦПППО-област 

Търговище участваха в Международна научна конференция организирана от 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ и Департамент „Телекомуникации“ на 

Нов български университет на тема: „Нови технологии в диагностиката и терапията на 

нарушения в развитието”. 

 На 21 април 2018г. шест педагогически специалисти от РЦПППО-област Търговище, 

участваха в „Дни на Франсоаз Далто в България 2018г.“. Събитието бе организирано от 

Зелиният двор. Темата на семинара беше: „Езикът на бебето и малкото дете“. 

 На 25.04.2018г. шест педагогически специалисти от Регионалния център взеха участие в 

трети модул от обучение за обучители, организирано от НИОПП и проведено в Центъра 

на тема: „Супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищното 

образование“ с лектор Александър Кръстев. 

 От 25 до 27 април 2018г. в гр. Велико Търново двама ресурсни учители, участва в 

обучение организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси на тема: 

„Представяне на добър опит по Програма „Еразъм+“ – КД 1 и КД 2 в секторите Младеж 

и Училищно образование, както и обучение по дейност eTwinning, по Европас и 

Еврогайдънс. 


