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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 15 

Обща аудиторна заетост 15 

Извънаудиторна 

заетост 

Текуща самостоятелна работа 10 

Курсов учебен проект 10 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 45 

Кредити аудиторна заетост 0,5 

Кредити извънаудиторна заетост 1,5 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 

 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Текуша самостоятелна работа /контролно 25 

2.  Изпит 75 

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. Разглежда се философията на приобщаващото 

образование днес. Студентите се запознават с актуалната нормативна уредба. 

Придобиват познания и умения за търсене, обобщават и представят актуална 

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

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

Ф 8 5 5 



 2 

информация от съвременните научни изследвания в областта. Придобиват познания 

за съвременните добри практики и специфичната роля на психолога и на учителя в 

процеса на приобщаване – оценка на детето и средата; корекционна и терапевтична 

работа; осигуряване на подкрепа за деца в риск, деца със специални образователни 

потребности и надарени деца. Студентите придобиват познания за ефективно 

общуване с родители в контекста на приобщаващото образование. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Студентите да са избрали профил за учителска квалификация. 

 

 

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 със съвременната нормативна база. 

- Формиране на умения за планиране и прилагане на нормативните 

изисквания, които касаят психолога и учителя в образователните 

институции. 

- Придобиване на познания за уменията, необхозими за ефективно общуване с 

родители в контекста на приобщаващото образование. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Философия на приобщаващото образование. 1 

2 Актуална нормативна база и практиката на 

приобщаващото образование.  

2 

3 Екипна работа в процеса на приобщаващо образование. 2 

4 Роля на психолога и на учителя в процеса на 

приобщаващо образование. 

2 

5 Приобщаващо образование за деца със СОП. 2 

6 Приобщаващо образование за всички деца. 

Идентифициране на рискови групи. 

2 

7 Планиране на мерки за обща и допълнителна подкрепа. 2 

8 Ефективна комуникация с родители. 2 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Философия на приобщаващото образование. 

2 Актуална нормативна база и практиката на приобщаващото образование.  
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3 Екипна работа в процеса на приобщаващо образование. 

4 Роля на психолога и на учителя в процеса на припобщаващо образование. 

5 Приобщаващо образование за деца със СОП. 

6 Приобщаващо образование за всички деца. Идентифициране на рискови 

групи. 

7 Планиране на мерки за обща и допълнителна подкрепа. 

8 Ефективна комуникация с родители. 
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