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ПОКАНА 
Квалификационно обучение на тема:  
 
НА КАКВО НИ УЧАТ ДЕЦАТА, КОИТО НЕ НАУЧАВАТ 
03.12.2017 І София І мястото на провеждане ще бъде уточнено 
допълнително І 

 
Трудности на детето в училище и трудности на училището с децата, това са две измерения, 

които ще бъдат изследвани в тяхното реципрочно взаимодействие. В съвременната дискусия има 
две позиции: от една страна стоят тези, които смятат, че неадаптираното към училище дете трябва 
да бъде лекувано и го разглеждат като обект на медицината. От друга страна са тези, за които 
самата училищна структура е неадаптирана към детето и отговорна за училищния провал. За 
няколко десетилетия, изучаването на училищните трудности е преминало от едно морално схващане 
(мързеливото дете), през една патологична медицинска концепция (проблем в невро-
физиологичното базисно функциониране), за да стигне до една социологична гледна точка, където 
провалът се дължи на неадекватността на училищните структури спрямо една не-малка част от 
популацията. Училищните проблеми са често първия покриващ симптом – проява на много по-
сложна патология.  

Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Желанието и 
способността на детето да се учи; • Анализ на различните причини за провал на детето в училище – 
семейството, желанието на учителя; • Специфични трудности в научаването. Изоставане в училище. 
Провал в училище. Училищна фобия. Практическата част включва: • Работа с казуси • Наблюдение и 
събиране на клиничен материал за специфичните прояви на трудностите и провалите в ученето • 
Подходи в практическата работа. 
 
Продължителност и финансови параметри: 
 
Обучението е с продължителност 16 учебни часа, които са разпределени по следния начин: 4 часа 
предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение по 
приложена програма и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението. 

Обучението е одобрено със заповед № РД09-1333 / 26.01.2017 на Министъра на образованието и 

науката и носи 1 кредит на всички педагогически специалисти. 
Цената за един участник е 80 лева. 
 

Контакти 
За повече информация се свържете с водещите: Диана Циркова, E-mail:dianatsirkova@yahoo.com или  

Десислава Гъдева E-mail: dessi-gadeva@abv.bg 
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