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1. Успешно преминат курс „Dealing with Emotional and
Behavioral Difficulties in the School” от Easy School of
Languages, Valletta, Malta от 08.07 до 12.07.2019 година

2. Успешно преминат курс „ICT in the Classroom:
Innovative Tools to Facilitate Students Learning,
Collaboration and Creativity”от Europass Teacher
Academy в Tenerife от 03.08 до 08.08.2020 година
3. Успешно преминат курс „Art as Therapy: Self-Expression
and Special Needs in Art Education от Europass Teacher
Academy във Firenze от 17.05 до 22.05.2021 година

-повишаване
квалификацията на
специалистите и качеството
на работа за достигане на
европейските стандарти за
правилно организиран
обучителен и корекционен
процес;
-изучаване на съвременните
международни практики,
методи, системи, иновации
за преодоляване на
обучителните трудности и
компенсиране на
дефицитите;
-проследяване начините за
диагностика и личностно
центрирано планиране на
обучителния процес за
формиране на ключови
компетенции и постигане на
максимално ниво на
независимост и
самостоятелност

ИКТ в класната
стая. Иновативни
инструменти за
улесняване на
обучението на
учениците,
сътрудничеството и творческия
процес
Научихме множество
интернет ресурси,
иновативни
инструменти,
обучителни програми и
платформи за
създаване на
увлекателни за
учениците, лесни и
достъпни е-уроци,
работни листове, които
използваме както при
присъствено обучение,
така и при
дистанционна форма.

АРТ КАТО ТЕРАПИЯ:
САМОИЗРАЗЯВАНЕ
И СПЕЦИАЛНИ
НУЖДИ ПРИ АРТ
ОБУЧЕНИЕ
Музеи и изложбени зали
като място за придобиване
на нови знания и
компетенции при учениците
със СОП. Съвместни
перформанси с учениците
от масови училища
спомагат за възпитание в
толерантност и приемане
на различието.
Разнообразни видове на
арттерапия спомага за
постигане на емоционален
баланс както при понасяне
на социална изолация при
кризисни ситуации, така и в
обикновена ежедневна
ситуация.

Справяне с
емоционалните
и
поведенческите
трудности с
учениците в
училище
Какви са причините за
проявите на агресия и
нежелано поведение при
ученици в училище? Как
се работи със семейства
с деца с агресивни
прояви? Как се
разработва стратегии за
справяне с нежелано
поведение? Отговорите
на тези въпроси сме
намерили при участие в
структурирания курс, в
дискусии, решаване на
казуси и обмяна на опита

Споделяне
на
резултатите
-

В доклада на директора при
участие във Втора и Трета
Международни
конференции по допълваща
и алтернативна комуникация

-

При провеждане на кръгли
маси, екипни срещи,
тържества и мероприятия,
родителски срещи

-

При формални и
неформални срещи с
колеги, обмяна на опита и др.

-

В публикациите по местни
медии, в сайта на ЦСОПВелинград, социални мрежи,
във фейсбук групата

-

https://youtu.be/1d2_NM7bxRg

