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АНОТАЦИЯ 

 

       Учебният курс „Специална педагогика” е предназначен за студенти в 

бакалавърска програма "Педагогика" В съдържателен и структурен аспект дисциплината е 

базирана на принципите: 1) Гарантиране на базисен и оперативен комплекс от знания в 

областта на педагогическата и социалната интеграция на деца със специални 

образователни потребности; 2) Осигуряване на интердисциплинарни връзки с другите 

учебни курсове в бакалавърската програма; 3) Разширяване и надграждане на 

теоретичната и специализираната подготовка чрез овладяване на специфични знания и 

компетентности; 4) Ориентиране на учебното съдържание и методите за преподаване и 

усвояване и контрол към практиката и изискванията на пазара на труда; 5) Съдържанието 

на курса е в синхрон с обществените изисквания в областта на специалното образование и 

приоритетите и тенденциите в европейските и националните политики за работа с деца със 

специални образователни потребности 

В теоретичен аспект съдържанието е ориентирано към няколко акцента: 

 базисни знания за научния статут на Специалната педагогика като самостоятелна 

научна област и в контекста на педагогическите, психологическите и социални науки; 

 теоретични знания за методите за планиране и провеждане на диагностични процедури 

и оценка на деца с дизонтогении; 

 знания за диференциалните характеристики на субкатегориите деца и ученици с 

психически и физически отклонения; 

 педагогическите аспекти на социалното функциониране на децата и учениците с 

психически и физически отклонения. 

В практико-приложен аспект акцентите са насочени към формиране на практически умения 

за: 

 планиране и провеждане на диагностична процедура и оценка на деца и ученици с 

психофизически отклонения; 

 създаване на стратегии за социалната и образователна адаптация на деца и ученици с 

психически и физически отклонения; 

 участие в косултативен процес за педагогическо и социалното включване на деца и 

ученици с психофизически отклонения. 

Методологическия подход е детерминиран от разбирането за практико-приложния 

статут на бакалавърската степен и доминирането на практически знания и умения в 

директната педагогическа работа с деца и ученици с увреждания. 
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Съдържанието на курса е в синхрон с обществените изисквания в областта на 

специалното образование, на радикалните промени в държавната политика в сферата на 

образованието. Отразява актуалната нормативна база, приоритетите и тенденциите в 

националните политики за работа с деца със специални образователни потребности, 

ориентиран е към развитие на личностните качества и формиране на професионални 

умения на студентите, към разбиране на уникалността и равнопоставеността на всяка 

личност за развитие и обучение, към промяната на обществените нагласи за толерантност и 

адекватно отношение към различността. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТА 

Основна цел на курса е студентите да добият знания за особеностите и спецификите на 

развитието на децата и учениците с психофизически дизонтогении и умения за: познаване и 

ползване на данните от техните медико-психологически и педагогически характеристики; за 

самостоятелно планиране и провеждане на диагностични процедури и оценка на деца и ученици 

с психофизически отклонения; да придобият конкретни знания и умения за организиране на 

подкрепящата среда за интегриране на деца и ученици с увреждания, за планиране и 

реализация на конкретни дейности, свързани с педагогическата и социалната адаптация и 

активно включване на тези деца в образователните и социализиращи дейности. Това ще 

обогати професионална компетентност на студентите и ще допринесе за личностната им и 

професионална им асертивност и мотивация за работа. 

 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

1. добият общи и конкретни теоретични познания по следните проблеми: 

 предмет, обект, структура на Специалната педагогика като наука и мястото и 

сред другите науки 

 особености на развитието на субкатегориите деца и ученици с психофизически 

отклонения; 

 диагностични, образователни и психосоциални аспекти на проблемите при 

педагогическото 

и социалното функциониране на децата с психически и физически отклонения и тяхното 

включване; 

 актуална нормативна база за социално приобщаване и педагогическо 

включване на деца и ученици с увреждания и/или хронични заболявания. 

 2. Да се формират практически умения за: 

 оценка на ресурса на деца и ученици с психофизически отклонения; 

 работа със специализирана документация; 

 планиране и организация на педагогическия и социализиращ процес, 

съобразно индивидуалните характеристики на децата и учениците с психофизически 

отклонения; 

 изработване на индивидуална образователна програма за педагогическо 

включване и социална рехабилитация с участие на мултидисциплинарен екип; 

 изследване на същността и спецификата на педагогическото и социалното 

общуване и поведение на деца с увреждания и/или хронични заболявания; 

 оптимизиране на дейността на институциите (държавни, общински, НПО, 

икономически, производствени) и техни представители за педагогическото и социалното 

включване на децата и учениците с психически и физически отклонения и/или хронични 

заболявания; 
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       Допълнителните цели на курса на обучение е да се допълнят и систематизират 

знанията на студентите по общите педагогически, социални, психологически дисциплини, 

изучаващи възрастовите и индивидуални особености на децата в неравностойно 

положение, с повишен риск по отношение на общото здравословно състояние и 

специфики на развитието, като от своя страна предложи научнообосновани модели за 

педагогическо и социално взаимодействие за преодоляване и компенсиране на 

неравностойноста. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината „Специална педагогика” се изучава като теоретикоприложна и изисква 

наличие на базисни знания по обща, предучилищна и начална училищна педагогика, обща 

и възрастова психология, педагогическа психология, теория на възпитанието. Изискват се 

и познания за критериите за оценяване на приоритетите и резултатите от педагогическия 

процес, както и ефективността на обратната връзка с потребителя на педагогическото 

въздействие и специализираната допълнителна специалнопедагогическа дейност. 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение, Задочно обучение 

 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалнос

т 

Статут Кредити Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП Задължителна 6 Пр. л с об

що 

л с об

що 

л с об

що 

    30 30 60 30  30 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

А. Лекционен курс 

Тема 1. Психология на аномалното развитие като автономна научна област. 

Локализация и място в системата на науките. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Специалната педагогика като интердисциплинарна наука - същност, 

дефиниране, задачи; 

 Предмет, обект, структура; 

 Понятийно-терминологична система. 

 Място на Специалната педагогика сред другите науки; 

 Генезис и еволюция на Специалната педагогика като обособена научна област; 

 Методология и методи на Специалната педагогика. 

Тема 2. Особености на развитието на децата с психофизически отклонения. 

 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Норма и патология. Показатели за идентификация на отклоненията и 
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дефицитите в 

развитието; 

 Специфики на педагогическото и социалното общуване в семействата на 

деца с увреждания и/или хронични заболявания. 

Тема 3. Типология на отклоненията в развитието. Категории деца със 

специални образователни потребности – обект на Специалната педагогика. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Класификации на отклоненията и дефицитите. Показатели и критерии за 

диференциация на субкатегориите деца с увреждания и/или хронични заболявания; 

 Общи характеристики на субкатегориите деца със специални 

образователни потребности - клиника; дефицити и капацитети в развитието; специфики на 

поведението. 

Тема 4. Педагогизация на отклоненията в развитието. Характеристика на 

когнитивните способности на субкатегориите деца със специални образователни 

потребности. 

Брой часове: редовно – 6/задочно - 3 

Съдържание: 

 Особености   на   познавателната   дейност на децата   със   специални   

образователни потребности; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца с умствена изостаналост; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца със задръжки на психическото 

 

 Характеристика на когнитивните способности на деца със зрителни нарушения; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца с нарушения на слуха; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца с езикови и говорни нарушения; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца с двигателни нарушения; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца с аутизъм; 

 Характеристика на когнитивните способности на деца с хронични заболявания. 

Тема 5. Комплексно педагогическо оценяване на деца със специални 

образователни потребности (ДСОП). Диагностични процедури и диагностичен екип. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Оценка на ресурса и идентификация на потребностите на деца със 

специални образователни потребности. Процедури; 

 Диагностични процедури; 

 Диагностичен екип. 

Тема 6. Педагогически стратегии за приобщаващо образование и включващо 

обучение на деца със специални образователни потребности. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Философия на интегрираното и включващо обучение на деца със специални 

образователни потребности 
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 Задачи и функции на специалния педагог в интегриращия процес; 

 Планиране, организация, реализация на дейностите

(индивидуална образователна 

 Разработване на прогноза и на индивидуални планове за развитие; 

 Организация и функции на подкрепящата среда; 

 Структуриране и функции на мултидисциплинарните екипи. Съподчинителни 

връзки. Роля на специалния педагог в МДЕ. 

Тема 7. Актуална Европейска и национална нормативна рамка, 

регламентираща процесите на стратегическо планиране и процедурите за социална 

адаптация, образователно включване и професионално обучение на децата и 

учениците със специални образователни потребности. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Международна нормативна рамка; 

 Национална нормативна база – надзаконови актове, закони, подзаконови 

регламентиращи 

документи. 

 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1 . Научен статут на Специалната 

педгогика Брой часове: редовно – 

2/задочно - 1 

Съдържание: 

 Интердисциплинарна същност на специалната педагогика; 

 Развитие на Специалната педагогика като обособена научна област. 

Тема 2. Актуална нормативна база за регламентиране на социално 

приобщаване и педагогическо включване на деца и ученици с увреждания и/или 

хронични заболявания в масовата детска градина и общообразователното 

училище. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Анализ на ЗНП; 

 Анализ на ППЗНП; 

 Анализ на Наредба 1/23.01.2009г. за интегриране на деца и ученици със СОП. 

Тема 3. Оценка на ресурса на деца и ученици със специални образователни 

потребности Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Работа по казуси; 

 Анализ на диагностични документи. 

 Конфериране на оценките. 

Тема 4. Изработване на индивидуални програми за интегриране на деца и 

ученици със специални образователни потребности. 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 



6  

Съдържание: 

 Разработване на прогноза за развитието на детето; 

 Работа по казуси в малки групи (след извършена оценка на ресурса на детето 

със СОП); 

 Конфериране на програмите. 

Тема 5. Организация и администриране на интегриращия процес. 

 

Брой часове: редовно – 4/задочно - 2 

Съдържание: 

 Субекти и институции; 

 Документация; 

 Процедури 

Тема 6. Оптимизация на функционалните взаимодействия при интегриране на 

деца със СОП 

 

Брой часове: редовно – 2/задочно - 1 

Съдържание: 

 Оптимизация на междуинституционалните взаимодействия; 

 Оптимизация на взаимодействията и координация на дейностите в МДЕ; 

 Оптимизация на йерархическите взаимодействия. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебните дейности са планирани като цялостен информационно - емпиричен модул, 

който съчетава както традиционни, така и множество интерактивни методи и обучителни 

техники, комплектовани в логически йерархизиран образователно-технологичен пакет. 

Използваните методи на обучение са апробирани като индивидуално приложение и 

групово съчетани и са гаранция за висока резултативност на обучение от такъв тип. 

Методи на обучение: 

Информационни: 

 лекция; 

 презентация 

 Интерактивни: 

 ситуационни методи (казус, симулация); 

 дискусионни методи (брейнсторминг, дискусия, обсъждане); 

 опитни (емпирични) методи (наблюдение, работа по случай, създаване на модели). 

Разработването и ефективно използване на помощните средства в обучението е 

основано на следните принципи: 

- стимулиране на креативността, творческите решения и иновативното мислене; 

- повишаване нивото на критичност на мисленето; 

- индивидуален подход; 

 

 



7  

Освен лекционно-информационна част се планират и следните учебни дейности: 

- работа по казузи в малки работни екипи и представяне и конфериране на 

резултатите на всеки екип. Тези учебни задачи се изпълняват в учебна зала; 

- оценка на реален случай след наблюдение на дете с увреждания в партньорска 

институция. Провежда се в партньорската институция с участието на базов специалист от 

институцията в ролята на консултант; 

- разработване на индивидуални програми за образователна интеграция и 

социална адаптация на дете с психическо и/или физическо отклонение по зададен казус 

и/или по реален наблюдаван случай. Провежда се на терен в партньорската институция 

или в учебна зала. 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

За да получат пет (5) кредита по учебната дисциплина „Специална педагогика”, 

студентите трябва да изпълнят следните условия: 

 Работата на всеки студент се оценява с текуща оценка и оценка от 

семестриален изпит. При оформянето на окончателната оценка освен резултата от 

семестриалния изпит се има пред вид и текущата оценка. 

 Текущата оценка се формира на базата на участие в лекциите и 

упражненията и от изпълнението на задачите за самостоятелна и групова работа. 

 Оценката от семестриален изпит се формира по следния начин: 

- оценява се практическа задача, поставена на самия изпит, разработена по 

изисквания. (тежест: 55% от общата оценка); 

- разработва се теоретичен въпрос ( тежест: 30% от общата оценка); 

- събеседване по практическия казус (тежест 15% от общата оценка). 
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  
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 Лектор:  Доц.д-р Ицка Дерижан 
 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 

1. Психология на аномалното развитие като автономна научна област. Локализация и 

място в системата на науките. 

2. Генезис и еволюция на Специалната педагогика като обособена научна област. 

Методология и методи на Специалната педагогика. 

3. Специфики на педагогическото и социалното общуване в семействата на деца с 

увреждания и/или хронични заболявания. 

4. Типология на отклоненията в развитието. Категории деца със специални 

образователни потребности – обект на Специалната педагогика. 

5. Особености на познавателната дейност на децата със специални образователни 

потребности; 

6. Характеристика на когнитивните способности на деца с умствена изостаналост; 

7. Характеристика на когнитивните способности на деца със задръжки на психическото 

развитие; 

8. Характеристика на когнитивните способности на деца със зрителни нарушения; 

9. Характеристика на когнитивните способности на деца с нарушения на слуха; 

10. Характеристика на когнитивните способности на деца с езикови и говорни нарушения; 

11. Характеристика на когнитивните способности на деца с двигателни нарушения; 

12. Характеристика на когнитивните способности на деца с аутизъм; 

13. Характеристика на когнитивните способности на деца с хронични заболявания. 

14. Комплексно педагогическо оценяване на деца със специални образователни 

потребности (ДСОП). Диагностични процедури и диагностичен екип. 

15. Генезис на идеите идеите за интегрираното и включващо обучение на деца със 

специални образователни потребности; 

16. Задачи и функции на специалния педагог в интегриращия процес; 

17. Планиране, организация, реализация на дейностите (индивидуална образователна 

програма). 

18. Организация и функции на подкрепящата среда; 
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на стратегическо планиране и процедурите за социална адаптация, образователно 

включване и професионално обучение на децата и учениците със специални 

образователни потребности. 
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