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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
10 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Решаване на казуси 10 

4.  Текуша самостоятелна работа /контролно 10 

5.  Изпит 60 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът има за цел да запознае студентите с важен аспект на съвременната 

приложна психология – ролята и участието на психолога в процеса на 

приобщаващото образование. Разглеждат се основните психологически 

характеристики на различните категории деца със специални нужди – аутизъм, 

синдром на Даун, ДЦП, специфични нарушения на способността за учене и др. 

Разглежда се съвременната нормативна база, практиките и съвременните тенденции 

за приобщаващо образование у нас. Обсъжда се ролята на психолога в процеса на 

приобщаване – оценка, корекционна и терапевтична работа, осигуряване на 

подкрепа за деца в риск, деца със специални образователни потребности и надарени 

деца, консултиране и подкрепа на родители и учители, обучение на учители.  

 

 

Предварителни изисквания: 

Студентите да се избрали тази дисциплина. 

 

 

Очаквани резултати: 

- Формиране на позитивна нагласа към идеята за приобщаването на деца със 

специални образователни потребности. 

- Запознаване с различни модели и форми на приобщаване на деца със СОП в 

детски градини и училища. 

- Запознаване с нормативните изисквания. 

- Формиране на умения за планиране и прилагане на нормативните 

изисквания, които касаят психолога в детската градина и училището. 

- Запознаване с основните роли и функции на психолога в процеса на 

приобщаване. 

- Формиране на умения за участие в процеса на приобщаване на деца със 

СОП. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Нагласи към децата със специални образователни 

потребности. Изследване на собствените нагласи чрез 

2 

 
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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работа с приказки. 

2 Процесът на приобщаване на деца със специални 

образователни потребности. Основни проблемни области. 

Изследователски въпроси в областта. Дефиниране на 

категориите деца със специални образователни 

потребности. Запознаване с нормативната база. 

2 

3 Роля на психолога в процеса на приобщаване на деца със 

специални образователни потребности. 

2 

4. Психологическа оценка, рана идентификация и скрининг 

на деца със специални образователни потребности и деца 

в риск. Цел на оценяването. Подходящи оценъчни 

методики и процедури. Работа в екип с родителите и 

други специалисти. 

2 

5 Консултиране на родители на деца със специални 

образователни потребности: справяне с емоционалното 

преживяване на загуба; информиране за спецификата на 

проблема, насоки за работа и адекватни грижи; 

партниране при взимане на решение за най-подходящата 

алтернатива за детето – училище, специалисти, 

допълнителна подкрепа. 

2 

6 Подпомагане работата на учителите. Обсъждане на 

различни аспекти от съвместната работа между психолога 

и учителя: информиране относно спецификата на 

конкретното нарушение; информиране относно 

подходящи мерки за обща и допълнителна подкрепа; 

участие в съставянето и изпълнението на индивидуалните 

планове. 

2 

7 Приобщаващо образование на деца със специални 

образователни потребности в предучилищна възраст. 

Цели на приобщаването в предучилищна възраст. Ранна 

идентификация на деца в риск. Създаване на подкрепяща 

среда. 

2 

8 Приобщаващо образование на деца със специални 

образователни потребности в училищна възраст. Цели на 

приобщаването в училищна възраст (академични 

постижения, социален опит). Форми на участие в 

масовото училище. Създаване на подкрепяща среда. 

2 

9 Приобщаващо образование на деца с разстройства от 

аутистичния спектър. Специфично и характерно 

поведение. Психологически обяснителни модели. 

2 

10 Консултиране на учители и родители на деца с 

разстройства от аутистичния спектър. Представяне на 

специфичните потребности на децата със СОП. 

Подпомагане на адаптирането на средата в училище и 

вкъщи. 

2 

11 Приобщаващо образование на деца с интелектуални 2 
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затруднения (синдром на Даун, други дисморфични 

синдроми, неуточнени причини). Когнитивно, 

поведенческо и емоционално функциониране на деца с 

интелектуални затруднения. 

12 Консултиране на родители и учители на деца с 

интелектуални затруднения. 

2 

13 Приобщаващо образование на деца с детска церебрална 

парализа (ДЦП) и други физически увреждания. 

Когнитивно, поведенческо, емоционално функциониране 

на деца с физически увреждания. 

2 

14 Консултиране на родители и учители на деца с физически 

увреждания. 

2 

15 Приобщаващо образование на деца със специфични 

нарушения на способността за учене и други разстройства 

на ученето. Консултиране на родители и учители. 

2 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Процесът на приобщаване на деца със специални образователни 

потребности. Основни проблемни области. Изследователски въпроси в 

областта. Дефиниране на категориите деца със специални образователни 

потребности. Запознаване с нормативната база. 

2. Роля на психолога в процеса на приобщаване на деца със специални 

образователни потребности. 

3. Психологическа оценка, рана идентификация и скрининг на деца със 

специални образователни потребности и деца в риск. Цел на оценяването. 

Подходящи оценъчни методики и процедури. Работа в екип с родителите и 

други специалисти. 

4. Консултиране на родители на деца със специални образователни 

потребности: справяне с емоционалното преживяване на загуба; 

информиране за спецификата на проблема, насоки за работа и адекватни 

грижи; партниране при взимане на решение за най-подходящата алтернатива 

за детето – училище, специалисти, допълнителна подкрепа. 

5. Подпомагане работата на учителите. Обсъждане на различни аспекти от 

съвместната работа между психолога и учителя: информиране относно 

спецификата на конкретното нарушение; информиране относно подходящи 

мерки за обща и допълнителна подкрепа; участие в съставянето и 

изпълнението на индивидуалните планове. 

6. Приобщаващо образование на деца със специални образователни 

потребности в предучилищна възраст. Цели на приобщаването в 

предучилищна възраст. Ранна идентификация на деца в риск. Създаване на 

подкрепяща среда. 

7. Приобщаващо образование на деца със специални образователни 

потребности в училищна възраст. Цели на приобщаването в училищна 
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възраст (академични постижения, социален опит). Форми на участие в 

масовото училище. Създаване на подкрепяща среда. 

8. Приобщаващо образование на деца с разстройства от аутистичния спектър. 

Специфично и характерно поведение. Психологически обяснителни модели. 

9. Консултиране на учители и родители на деца с разстройства от аутистичния 

спектър. Представяне на специфичните потребности на децата със СОП. 

Подпомагане на адаптирането на средата в училище и вкъщи. 

10. Приобщаващо образование на деца с интелектуални затруднения (синдром 

на Даун, други дисморфични синдроми, неуточнени причини). Когнитивно, 

поведенческо и емоционално функциониране на деца с интелектуални 

затруднения. 

11. Консултиране на родители и учители на деца с интелектуални затруднения. 

12. Приобщаващо образование на деца с детска церебрална парализа (ДЦП) и 

други физически увреждания. Когнитивно, поведенческо, емоционално 

функциониране на деца с физически увреждания. 

13. Консултиране на родители и учители на деца с физически увреждания. 

14. Приобщаващо образование на деца със специфични нарушения на 

способността за учене и други разстройства на ученето. Консултиране на 

родители и учители. 
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