
ДО ДИРЕКТОРИТЕНА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) има удоволствиетода ви покани на Обучение „Предизвикателствата при подпомагане наученици с физически увреждания. Опит от Германия“. Обучението ще сесъстои на 11.01.2016г. (понеделник) от 10.30 до 17.00 часа в сградата наРесурсен център София - град, ул. Владово 1.Обучител е германският специалист по приобщаващо образование имобилност Хелмут Генслер. Това обучение представлява добра възможност заподготовка на училищата, детските градини, центровете за специалнаобразователна подкрепа и бъдещите регионални центрове за подкрепа напроцеса на приобщаващо образование преди началото на следващата учебнагодини, когато в България ще започне да се изгражда нов подход за обучение надецата със специални образователни потребности в условията на образователноприобщаване залегнало в Закона за предучилищното и училищно образование.Обучението е предназначено за широк кръг от специалисти - ресурсни учители,логопеди, психолози, доставчици на социални услуги и др.Цената за участие е 79,00 лв. на участник, като това включва материали,кафе паузи през целия ден и сертификат.Заявки за участие се приемат до 10.12.2015г. на email office@narubg.orgХелмут Генслер има 40 годишен опит като терапевт итреньор на деца с физически и други увреждания.Завършва специална педагогика в Университета въвВърцбург. От 1985г. е специален учител в Училище„Хофгартен“ в Кобург, Германия. Има дългогодишенопит като обучител по въпросите на включващотообразование, адаптиран спорт, повишаване насамочувствието на деца със специални потребности ипревенция на депресията при деца с физическиувреждания. Автор на множество научни статии,публикувани в международни издания и съавтор наняколко книги.



Таксата за се превежда по банков път на :НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИIBAN:BG47FINV91501215236426BIC:FINVBGSFПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКАКраен срок за превеждане на таксите: 12.12.2016г. За повече информация, моля пишете на email: office@narubg.orgС уважение,Калоян Дамянов/Председател на Управителния съвет/



Обучение„Предизвикателствата при подпомагане наученици с физически увреждания. Опит отГермания“Обучител: Хелмут Генслер11.01.2015г.Ресурсен център София - градПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА10.30 - 11.30Един нов поглед върху проблемите на децата с физически увреждания11.30 - 11.45Кафе Пауза11.45 - 12.30Разбиране на увреждането и разпознаване на маркери за психомоторнонарушение.12.30-14.30Обяд14.30 - 15.30Справяне с депресивни състояния при деца с физически увреждания.Практики за повишаване на самооценката.15.30 - 15. 45Кафе Пауза15.45 - 17.00Уъркшоп „В твоята кожа“ . Симулация на различни увреждания с цел по-пълноценно разбиране на проблемите на децата и учениците съсспециални потребности.




