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Не чул, не видял, но успял 
/изследователи със СОП в училище/ 

Enhancing learning in teaching via e-inquiries  

Създаване на дизайн на обучение за успешно 
прилагане на изследователския подход при 
обучение на ученици със СОП. 
Развитие на знания за ограниченията и 
потребностите на обучаеми с различни типове СОП 
и умения за прилагане на различни методи и 
средства за приобщаването на тези ученици при 
прилагане на изследователския подход в 
обучението. 

Кратко описание 

Изисквания  

Общо 40 часа 

Оценка: 

• Активност - участие в 
ролева игра, дискусии и 
активност в 
електронната система 

• Организиране на 
посещения в 
специализирани 
центрове 

• Дизайн на анкети и 
интервюта за 
специалисти в областта 

• Разработка на примерен 
дизайн на обучение, 
прилагащо 
изследователски подход 
в обучението включващо 
деца със СОП 

• Представяне на 
разработката 

 

 

• познаване на нормативните документи засягащи обучението на деца със СОП  
• познаване на различните ограничения и потребности на обучаеми със СОП 
• прилагане на различни методи и средства за приобщаване на ученици със СОП в обучение, използващо изследователски подход 
• създаване на дизайн на обучение с приложение на изследователски подход, предвиждащ приобщаване на обучаеми със СОП 

Резултати от обучението   

познаване на ограниченията и потребностите 
на обучаеми с различни типове СОП 

проучване и прилагане на нормативни 
документи в областта на обучението на 
ученици със СОП 

осъществяване на педагогически изследвания 

разработване на дизайн на обучение в определена 
предметна област, прилагащо изследователски 
подход в обучението включващо деца със СОП 

прилагане на различни методи и средства за 
приобщаването на учениците със СОП при прилагане на 
изследователския подход в обучението 

планиране и организиране на дейности по събиране 
на информация 

създаване на инструменти (анкети, интервюта) за 
събиране на информация 

познаване  и прилагане на новите технологии при 
организиране на събития,  събиране и обработка на 
информация и извличане и анализ на данни 

Цели на курса  

Развитие на компетентност 
свързана с: 

Подобряване на умения за: 

 

Обучение на учители  


