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Курсът има за цел да запознае курсистите с важен аспект на съв-
ременната приложна психология: участието в процеса на интег-
рация на деца със специални нужди. Разглеждат се основните 
психологически характеристики на различните категории деца 
със специални нужди: аутизъм, синдром на Даун, ДЦП, специ-
фични нарушения на способността за учене и др. Курсистите се 
запознават с терапевтичните и корекционните подходи за работа 
с деца със специални нужди. Обсъжда се ролята на психолога в 
различни аспекти на процеса на интеграция: оценка, корекци-
онна и терапевтична работа, консултиране на родители и учи-
тели, обучение на учители. 

ТЕМИ: 

1. Процесът на интеграция на деца със специални нужди. Ос-
новни проблемни области. Изследователски въпроси в областта. 
Дефиниране на категориите деца със специални нужди. Запозна-
ване с нормативната база 

2. Роля на психолога в процеса на интеграция на деца със специ-
ални нужди. 

3. Психологическа оценка на деца със специални нужди. Моди-
фикация на оценъчни методики и процедури. Работа в екип с ро-
дителите и други специалисти. 

4. Консултиране на родители на деца със специални нужди: спра-
вяне с емоционалното преживяване на загуба, информиране за 
спецификата на проблема, насоки за работа и адекватни грижи, 
партниране при вземане на решение за най-подходящата алтер-
натива за детето: училище, специалисти, др. 

5. Информиране на учителите. Обсъждане на различни аспекти 
от съвместната работа между психолога и учителя: информиране 
за спецификата на конкретното нарушение, информиране за 
подходящи корекционни подходи, участие в съставянето и из-
пълнението на индивидуалните програми за обучение. 

6. Интеграция на деца със специални нужди в предучилищна 
възраст. Цели на интеграцията в предучилищна възраст. Въз-
можни модели на интеграция. Варианти на участие в групата в 
детската градина. 

7. Интеграция на деца със специални нужди в училищна възраст. 
Цели на интеграцията в училищна възраст (академични пости-
жения, социален опит). Варианти на интеграция. Форми на учас-
тие в масовото училище. Предимства и недостатъци. 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ДЕЦА СЪС СПЕЦИ-

АЛНИ НУЖДИ 

Продължителност: 

30 часа лекции 

 

 

 



8. Интеграция на деца с разстройства от аутистичния спектър. 
Специфично и характерно поведение. Психологически обясни-
телни модели. 

9. Практики за предоставяне на услуги и грижи за хора с аутизъм. 
Психологически терапевтични подходи при аутизъм. 

10. Консултиране на учители и родители на деца с разстройства 
от аутистичния спектър. 

11. Интеграция на деца със синдром на Даун и други дисмор-
фични синдроми. Когнитивно, поведенческо и емоционално фун-
кциониране на деца със синдром на Даун и други дисморфични 
синдроми.  

12. Консултиране на родители и учители на деца със синдром на 
Даун и други дисморфични синдроми 

13. Интеграция на деца с детска церебрална парализа (ДЦП) и 
други физически увреждания. Когнитивно, поведенческо, емоци-
онално функциониране на деца с физически увреждания 

14. Консултиране на родители и учители на деца с физически ув-
реждания. 

15. Интеграция на деца със специфични нарушения на способ-
ността за учене и други разстройства на ученето. Консултиране на 
родители и учители. 
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