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ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,ГОСПОДА, 
 Представяме на Вашето внимание предложение за провеждане на кредитни обучения 

по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти през 

учебната 2019–2020 година, базирани на иновативни методики с акценти, съобразени с 

длъжността на участниците: педагози в яслени, детски и подготвителни групи, за начални 

учители, психолози, логопеди и други специалисти. Предлаганите програми са разработени и 

адаптирани за прилагане в общия педагогически процес в детската градина и в училище. 

 

ТЕМАТИЧЕН И СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 Кинезиология за деца  

 Кинезиологията за деца е цялостен научен метод за връзката между тяло и мозък в 

ранното детско развитие и начална училищна степен. Използва и се базира  на практически 

двигателни модели, разработени през последните двадесет години в различни научни 

институти. 

1. „Възпитателната кинезиология – превантивна и рехабилитационна за ранното 

детство“ (одобрена със заповед № РД 09-2759/14.07.2017 на МОН) 

 Възпитателната кинезиология включва различни възрастово диференцирани игрови 

двигателни модели за пробуждане и развитие на потенциалните възможности на малкото дете 

чрез сензорика, движения и моторика. Проследява наличието и отшумяването на 

примитивните рефлекси за оптимален мозъчен баланс. Повлиява развитието на речта, 

поведението, психическите и емоционалните състояния чрез игри, музика и приказки. 

Успешно завършилите курса специалисти ще придобият умения за: 

 разпознаване и оценка на когнитивно, емоционално и физическо развитие на 

отделните възрастови групи деца в зависимост от индивидуалните им потребности и 

консултиране на родители; 

 откриване на специфичните потребности на всяко дете и планиране на дейности за 

групова и идивидуална работа и подкрепа; 

 работа с деца в норма и с деца със специални образователни потребности. 

2. „Образователната кинезиология – интегративен и рехабилитационен метод при 

учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар“ 

(одобрена със заповед № РД 09-2759/14.07.2017 на МОН) 

Образователната кинезиология включва разпознаване (диагностика) на учебните блокажи 

и тяхното коригиране и премахване, упражняване и поддържане на баланса между тялото и 

мозъка. Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности при четене, писане, математика), 

трудна социална адаптация и различни състояния и нарушения в развитието на децата. 

Хармонизира жизнената енергия на различни нива – физическо, психическо, емоционално и 

ментално. Постига профилактика на стрес и дистрес при децата. Подпомага 

функционирането на мъзъчните структури и изграждането на устойчиви връзки за мозъчен 

баланс. Ученето става лесно чрез игри, музика и приказки. 

Успешно завършилите курса специалисти ще придобият умения за: 

 отчитането на конкретните особености на деца и тяхното подпомагане и мотивиране 

за следване на държавните образователни стандарти; 

 консултиране на родители, изработване и прилагане на кратка или разширена 

индивидуална програма за дете с проблеми с концентрацията, затруднения при писане, 

четене и смятане. 
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Профилактика на стреса 
Профилактиката на стреса включва прилагането на педагогически и психологически 

методи и техники с успокояващ и отпускащ ефект за превенция на стреса и при проявления 

на стресови симптоми в процеса на възпитанието, обучението и социализацията на децата в 

яслена и предучилищна възраст. 

3. „Иновативни антистрес методи и техники за възпитание и обучение на деца в 

яслена и предучилищна възраст“ (одобрена със заповед № РД 09-1932/31.07.2019 на 

МОН)  

Разглеждат се теоретичният модел на стреса, особеностите му при децата и 

възможностите за прилагане на техники за контролиране на възбудата, концентрацията и 

успокояването в процеса на придобиване на компетентностите, необходими на успешното 

преминаване към училищното образование с отчитане влиянието на външните фактори. 

Дефинират се основните области за прилагане на успокояващата педагогика и вариантите 

антистрес техники за превенция (опазване и подкрепа на психическото здраве), за развитие 

на основните компетентности на децата и за интервенция (при специални проблеми, 

нуждаещи се от целенасочено повлияване). 

Успешно завършилите курса специалисти ще придобият умения за: 

 превенция на стреса и откриване на стресова симптоматика; 

 подбор и прилагане на сьответните отпускащи и успокояващи техники за 

контролиране на възбудата, концентрацията и успокояването; 

 консултиране на родители и за индивидуална работа с децата, проявяващи стресови 

симптоми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

1. „Възпитателната кинезиология – превантивна и рехабилитационна за ранното 

детство“ (одобрена със заповед № РД 09-2759/14.07.2017 на МОН) 

 

Брой участници в група Цена за един участник 
Продължителност и брой 

кредити 

от 10 до 20 
за детска градина, училище, 

ресурсен/логопедичен 

център – по договаряне  

присъствена форма на обучение 

16 академични часа (2 дни) 

един квалификационен кредит  Индивидуални участници  95 лв. с включен ДДС 

 

2. „Образователната кинезиология – интегративен и рехабилитационен метод при 

учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески 

репертоар“ (одобрена със заповед № РД 09-2759/14.07.2017 на МОН) 

 

Брой участници в група Цена за един участник 
Продължителност и брой 

кредити 

от 10 до 20 
за детска градина, училище, 

ресурсен/логопедичен 

център – по договаряне  

присъствена форма на обучение 

16 академични часа (2 дни) 

един квалификационен кредит  Индивидуални участници  95 лв. с включен ДДС 

 

 
3. „Иновативни антистрес методи и техники за възпитание и обучение на деца в 

яслена и предучилищна възраст“ (одобрена със заповед № РД 09-1932/31.07.2019 

на МОН) 

 

Брой участници в група Цена за един участник 
Продължителност и брой 

кредити 

от 10 до 20 
за детска градина, училище, 

ресурсен/логопедичен 

център – по договаряне  

частично-присъствена форма на 

обучение 

16 академични часа, в това число 

8 часа дистанционно 

консултиране и 8 часа 

присъствени (1 ден) 

един квалификационен кредит 

 Индивидуални участници 

или малки групи до 5 

участника  

110 лв. с включен ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучителна организация: Бит и техника ООД 

Форма на обучението: присъствено или частично-присъствено – семинар, тренинг 

Място на обучението: детско или учебно заведение; Фондация „Децата на бъдещето“ – гр. 

Варна; Център „Радости“ – гр. София; изнесено или друго 

Брой кредити: един 

Начин за договаряне, регистрация и заплащане: 

1. При заявено желание за участие от детско заведение, начално училище или друга 

институция се свързвате с лектора за договаряне и уточняване. 

2. Сключва се договор между обучителната организация и учебното заведение след 

одобрение на ценовата оферта и броя участници. Представя се списък на участниците.  

3. Предоставя се предварително програмата на обучението (допуска се адаптация според 

потребностите на обучаемите) 

4. Извършва се индивидуална регистрация и попълване на данни за издаване на 

удостоверение за квалификационен кредит на електронната платформа с интернет 

адрес: http://obuchenie.bititechnika.com/registracia.html  от всеки  желаещ за участие в 

обучението. 

5. В цената влизат работни материали тип „hand out“ (в папка) за всеки участник според 

спецификата на  темата. 

6. Заплащането се извършва предварително с фактура по банков път за образователни 

организации или с фактура в брой при индивидуално участие.  

7. Допълнително  може да се договарят и заплащат материали от информационната банка 

на Фондация „Децата на бъдещето“ – Център по практическа педагогика и приложна 

психология (цветни приложения, табла и други дидактични материали), където тематиката 

е разработена и апробирана в рамките на проектна дейност. 

 

За допълнителна информация: 

Мая Христова – лектор, моб: 0888 432 880, e-mail: hristova_maja@abv.bg 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          

Дата: 03.10.2019 г.                                                 Валентин Ананиев:                                                                           

                                                                                       (управител) 
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