гр. София, тел. 0893 29 56 59, e-mail: factor_s.d@abv.bg
ДО
ДИРЕКТОРА НА ……..
ГР. ДОБРИЧ
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Основавайки се на ЗПУО в сила от 18.07.2017г., на Наредба 12 от 27.09.2017г. и
на Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017г. предлагаме обучения за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, насочени предимно
към ЕКИПИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.
Информира ме ВИ за предстоящите ни обучения по одобрени от Министъра на
образованието и науката програми:
„Методика за ранно ограмотяване в подкрепа на езиково-говорното
развитие на деца със специални образователни потребности“ - УИН 10280001
Обучението е насочено към предучилищни и начални педагози, ресурсни учители,
логопеди, слухово-речеви рехабилитатори.
Продължителността на обучението е 16 часа – 8 присъствени и 8 практически.
Брой кредити: 1
Такса: 95 лв.
Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Бриз 2“
Дата на провеждане: 25.11.2018г. от 9 до 17ч.
„Съвременни методи и средства за слухово-речева рехабилитация на деца с
увреден слух“ - УИН 10280002 Обучението е насочено към ресурсни учители,
логопеди, слухово-речеви рехабилитатори.
Продължителността на обучението е 32 часа – 16 присъствени и 16 практически.
Брой кредити: 2
Такса: 180 лв.
Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Бриз 2“
Дати на провеждане: 23 и 24.11.2018г. от 9 до 17ч.
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ФАКТОР - С.Д.
информационния

ЕООД е самостоятелно юридическо лице и е вписано в

регистър

на

одобрените

програми

за

квалификация

към

Министерство на образованието и науката (Заповед № РД09-1127/04.07.2018 на
Министъра на образованието и науката).

Лектор
Севина Хаджийска
Бакалавър – Слухово-речева рехабилитация
Магистър – Детска и юношеска психология
Докторант по Слухово-речева рехабилитация към
СУ „Св. Кл. Охридски“
Базов учител към ФНПП – СУ
Член на работна група към МОН за изготвяне на
учебните програми по специализираните предмети за
деца с увреден слух.
Автор на учебна книжка „РЕЧ“
От 2003г. работи с деца с увреден слух.

Подробна информация за програмите на http://iropk.mon.bg

Записване и регистрация на тел. 0893295659
или на e-mail: factor_s.d@abv.bg
Ние ще се свържем с желаещите, за допълнителна информация.
С уважение,
Севина Хаджийска
Управител
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