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Въведение: 

 

В обичайната форма на обучение терминът „Учебна програма“ представлява поредица от 

курсове и специфично съдържание, предлагани за дадено обучение. Според Портели (1987) 

в професионалната литература, посветена на Учебната програма, се появяват повече от 120 

определения.  

 

Думата „учебна програма“ (curriculum на Английски език) е от Новолатински език(след-

средновековна форма на Латински, използвана предимно в църкви и училища и за научни 

термини), на който език означава „курс на обучение“. Корена на думата идва от 

Класическия Латински, където означава „бягане“ или „писта“ (както в „състезателна 

писта“), този общ корен споделя с думи като коридор, куриер и валута (corridor, courier, 

и currency на Английски), всички те идват от латинската currere „да бягам“. (Речник на 

Merriam-Webster, септември 2020 г.). 

Това е свързано с факта, че ученето е истинска „надпревара“ за студентите за тяхната 

диплома или оценки. Дори Платон и Аристотел са използвали думата, за да опишат 

предметите, преподавани през класическия период в Гърция.. 

 

Основната идея на нашата учебна програма: 

„Учебната програма посочва целите на обучението, методологията, продължителността и 

необходимите ресурси.“. 

 

Обосновка на проекта 

 

Цепнатината на устната или небцето е най-често срещаното вродено увреждане. 

Приблизително 900 000 деца, възрастни и техните семейства са засегнати от това състояние 

в цяла Европа. Този проект предлага уникална възможност за разработване на иновативна 

информация и ресурси, които здравните специалисти могат да използват, за да се даде 

възможност на родителите да идентифицират проблеми и да им се предложат практически 

начини за подкрепа на детето, родено с цепнатина и изпитващо говорни и езикови 

затруднения или психологически предизвикателства, свързани със състоянието им. Речта, 

външният вид и психологическата настройка са неразривно свързани. 

Субективното удовлетворение от говорните и умения и четенето също е свързано с 

психологическо приспособяване, съобщено от родителите, при деца с цепнатина на 

небцето. 

 

Семейната среда е от решаващо значение за насърчаване на положителното приспособяване 

при дете с цепнатина. Родителите са ключов фактор за промяна в развитието и 

благосъстоянието на тяхното дете, включително и за комуникационни и говорни 

нарушения. Родителите искат най-доброто за децата си и оптимизират шансовете на детето 

си да се справят успешно с житейските предизвикателства, но често им липсва 

специализирана информация и съвети, които да им помогнат да постигнат тази цел. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/corridor
https://www.merriam-webster.com/dictionary/courier
https://www.merriam-webster.com/dictionary/currency
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Предоставянето на грижи за деца с цепнатина 

и техните семейства варира значително в Европа. „Златният стандарт“ на 

мултидисциплинарните грижи е достъпен само за малцина.  

 

Необходимостта на родителите от информация и съвети за идентифициране на ранни 

предупредителни признаци за предизвикателства и справяне с трудностите е остра. 

 

Имаше искания от родители и здравни специалисти за разработване на надеждна 

информация в подкрепа на родителите в насърчаването на положително приспособяване в 

техните деца. Да изглеждаш или да звучиш различно не трябва да е пречка за щастлив и 

успешен живот. Родителите имат уникално влияние при преживяванията на детето си от 

раждането и лечението на цепнатина, при формирането на ценностите, нагласите и 

поведението на детето и в това как да се интерпретира социалната и културна информация. 

Но родителите се нуждаят от помощ, за да постигнат това, особено ако ресурсите за 

здравеопазване, с които разполагат, са ограничени. 
 

“За пациентите „иновация“ означава нови лечения и нови и по-добри начини за 

организиране и предоставяне на грижи. Оправомощените пациенти са партньори в 

подобряването на качеството на грижите, от самоуправлението, през споделеното 

планиране на грижите, до оценката на услугите и (пре)проектирането“ Европейски 

пациентски форум „Поставяне на важното за пациентите в сърцето на здравната политика 

на ЕС 2019 г.. 
 

Този проект разработи материали, които ще бъдат предоставени от здравни специалисти на 

родителите, предлагайки практически начини да се помогне на децата да подобрят речта и 

езика си и да изградят психологическата устойчивост на родителите. Предоставянето на 

обучение на родителите, води до ползи за развитието на езика и говора на детето им. По 

същия начин, с подходяща информация и умения, родителите могат ефективно да 

насърчават психологическата устойчивост и положителното приспособяване на децата в 

ранна и средна детска възраст. Например, уменията за идентифициране на ранни признаци 

на неоптимална социална или психологическа адаптация и образователни или социални 

затруднения, могат накарат родителите да потърсят надеждни източници на допълнителна 

подкрепа, като по този начин подобряват шансовете за оптимизиране на резултатите по-

късно в живота на детето си.  

 

Цел на проекта 
 

Проектът има за цел да намали здравните неравенства чрез повишаване на осведомеността 

за проблемите на развитието на говора, езика и психологическото развитие на 

неспециализираните  професионалисти в областта на цепнатините. Този проект предоставя 

вълнуваща възможност за разработване на иновативна информация и ресурси за здравни 

специалисти, които да помогнат на родителите да идентифицират проблеми и да им 

предоложат практически начини за подкрепа на детето им с говорни и езикови затруднения. 

Речта, външният вид и психологическата настройка са неразривно свързани. 
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Целите на проекта са: 

 

• Да се повиши осведомеността и разбирането на комуникационните умения (говор и език) 

на родителите на деца с цепка на небцето и на здравните специалисти, които не са логопеди 

• Да се развият познанията на родителите за ежедневната ранна комуникация, говора и 

езика и как те са засегнати от цепнатини и за възможни признаци на психологически 

дистрес; да опишат начини за подпомагане на деца с говорни и езикови проблеми, да 

предложат начини за насърчаване на психологическата устойчивост. 

Партньорството по проекта 
 

Партньорството обхваща широка географска област и широки социални измерения: 

участници от България, Естония, Италия, Ирландия, Малта, Холандия, Норвегия, Румъния и 

Сърбия. Партньорството включва внимателно подбрана комбинация от „играчи“ в 

изследванията, предоставянето на здравни грижи и опит в обучението (ПОО) и 

международна неправителствена организация. Следователно партньорството притежава 

широк спектър от подходящи, на високо ниво и допълващи се умения. 

 

Партньорството се състои от организации с обширни познания, мрежи и опит на 

национално и европейско ниво; 

Координаторът (NL) е специализирана неправителствена организация за Европа, която 

насърчава най-добрите практики за грижа за пациентите с цепнатини, от гледна точка на 

потребителя. Организацията е провеждала програми за обучение в 8 държави за здравни 

специалисти и потребителски групи.  

Норвежкият партньор (NO) е водещ специалист в областта на ПОО и EQVET и привлича 

международни експерти по психология на цепнатините и насърчаване на устойчивостта в 

детството.  

Партньор с голям опит в изследванията и познанията в областта на говорните и 

комуникационни нарушения и терапии (IRL) е нов за европейски проекти от този тип. Този 

партньор има отличен опит в съвместни изследвания.   

Другите партньори по проекта носят необходимия специализиран опит в предоставянето на 

мултидисциплинарно лечение на пациентите с цепнатини в страни с високи, средни и по-

ниски здравни ресурси (BU, EE, IT, MT RO, RS).  

Седем от партньорите са си сътрудничили успешно в различни европейски стратегически 

партньорства преди, предоставяйки проекти с изключително качество и резултати, отразени 

в крайните положителни оценки. 

Обучителни модули 
 

Курсът се състои от 6 модула, които включват теоретични знания и практически 

упражнения. Съдържанието на всеки модул е описано в съответнствие с целите на ЕКР на 

ниво 2 на следващите страници. Поставянето му на ниво 2 на ЕКР е да осигури лесен 

достъп и правилно разбиране за здравни специалисти, които не са логопеди.       
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Резултати от обучението 
 

Като се има предвид, че една от основните характеристики на процеса от Болоня е 

необходимостта от подобряване на традиционните начини за описание на квалификациите 

и квалификационните структури, всички модули и програми в трето ниво институции в 

Европейското пространство за висше образование, бяха пренаписани по отношение на 

резултатите от обучението. Резултатите от обучението изразяват какво се очаква да 

постигнат учащите и как се очаква да демонстрират това постижение. 

 

Използването на резултатите от обучението оказва влияние върху редица образователни и 

обучителни практики и политики. Основната цел на трансформирането на предоставянето 

на образование чрез наблягане на резултатите от обучението в учебните програми и 

квалификациите е да се подобри ученето и да се направи това обучение ясно. Когато става 

въпрос за учебни програми, основната роля на резултатите от обучението е свързана с 

желанието за активно ангажиране на обучаемите в управлението на техния учебен процес 

заедно с учителите. 

От гледна точка на квалификацията, използването на резултатите от обучението за 

признаване на обученото допринася за: 

• По-добро съответствие на квалификациите с очакванията на пазара на труда. 

• Повишена гъвкавост и отчетност на системите за образование и обучение, които се 

очаква да доведат до дефинираните резултати, като същевременно позволяват по-

голяма автономия при определяне на пътищата към тези резултати. 

 

Резултатите от обучението трябва да бъдат написани така, че да отговарят на целта: 

● ● Резултатите от обучението са фокусирани върху постиженията на 

учениците, а не върху съдържанието на преподаваното 

 

Резултатите от обучението са от съществено значение за признаването на обученото. 

Основният въпрос към студента или завършилия вече няма да бъде "какво направихте, за да 

получите дипломата си?" а по-скоро „какво можете да правите сега, след като сте получили 

своята степен?" В този курс ние не се фокусираме върху конкретна степен или точки 

ECVET, а по-скоро върху наученото и какво знаят родителите след обучението. 

 

Следната дефиниция (Ръководство за потребителя на ECTS, стр. 47) за резултат от обучение 

може да се приеме за отлична работна дефиниция: 

 

«Резултатите от обучението са твърдения за това какво се очаква от обучаемия да 

знае, разбира или може да демонстрира след завършване на процеса на учене ». 

 

Как да се формулират резултатите от обучението 
Фрай и сътр. (2000), когато давате практически съвети за описание на учебни резултати, се 

препоръчва използването на "недвусмислени глаголи за действие" и се изброяват много 

примери за глаголи от таксономията на Блум. Авторите изброяват примери за глаголи, за да 

покажат разликите между речника, използван при писане на цели и за резултатите от  
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обучението, както е показано в таблицата по-долу. (Fry et al., 2000, стр. 51) 

 

Цели на обучението Резултати от обучението 

Опознаване Разграничаване на 

Разбиране Избиране 

Определяне Сглобяване 

Оценяване Регулиране 

Похват Идентифициране 

Запознаване със.. Решаване, прилагане, изброяване 

 

EQF- Европейска квалификационна рамка 
 

През септември 2006 г. Европейската комисия представи предложението за Европейска 

квалификационна рамка. Тази препоръка очертава цялостна рамка, която трябва да бъде 

създадена в Европа, за да се улесни сравняването на квалификациите и квалификационните 

нива с цел насърчаване на географската мобилност и мобилността на пазара на труда и 

ученето през целия живот. Основата на рамката се състои от 8 квалификационни нива, 

описани чрез резултати от обучението (знания, умения и компетентност). 

Страните бяха приканени да съотнесат своите национални квалификационни нива към 

неутралната референтна рамка, установена от EQF. 

 

 

EQF представлява нов подход към европейското сътрудничество в областта на 

квалификациите. Въвеждането на резултати от ученето, основани на референтни 

нива/дескриптори, които обхващат всички форми на способности и целия спектър от 

квалификационни нива, не е било опитвано досега.  

 

Цели на EQF 

Европейската квалификационна рамка (EQF) има за цел да повиши прозрачността на 

квалификациите в цяла Европа. 

Той предоставя стандартен европейски инструмент за превод, който улеснява сравняването 

на няколко хиляди различни квалификации, издадени в цяла Европа. Тази европейска 

референтна рамка се състои от осем нива, определени според така наречените "резултати от 

ученето", т.е. по отношение на придобитите знания, умения и компетентности. Държавите-

членки на ЕС могат да съотнасят нивата на своите национални квалификации към осемте 

очаквани референтни нива. С помощта на този инструмент заинтересованите страни в 

чужбина могат да оценят знанията, уменията и компетентностите, които притежателят на 

квалификацията е придобил. 

 

Препоръката за EQF изисква връзката между нивата на националните квалификации и 

историите на EQF да се определя въз основа на резултатите от обучението. 

Освен това в препоръката се настоява отделните квалификации да бъдат описани и 
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дефинирани чрез резултатите от ученето. 

Подходът "резултати от ученето" измества акцента от продължителността на ученето и 

институцията, в която то се провежда, към правилното разбиране и знанията, уменията и 

компетентностите, които са придобити или следва да  

 

бъдат придобити в процеса на учене.  

 

Въпреки че е сравнително нов, подходът на "резултатите от ученето" се прилага в различни 

страни, сектори и цели. 

 

EQF не е създадена за класифициране на образователни програми или професии, а се 

фокусира върху квалификационни системи и рамки. Нивата на EQF не отразяват участието 

в конкретни образователни програми или компетенциите, необходими за конкретни задачи 

или професии. Разбира се, квалификациите са свързани с образованието и обучението и със 

света на професиите и тези елементи са от съществено значение в EQF.  

 

Въпреки това EQF се фокусира върху резултатите от обучението под формата на знания, 

умения и компетентности; те се разглеждат самостоятелно в образователните програми или 

в професионалния контекст. 

(Източник: https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF-Archives-EN.pdf) 

 

 

 

Преглед на съответните дескриптори за нива на EQF: 

 
EQF Ниво Познания Умения Компетенции 

 

 

Ниво 1 

 

 

В контекста на EQF знанията 

се описват като теоретични 

или фактологични. 

В контекста на EQR уменията се 

описват като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и творческо 

мислене) и практически (включващи 

ръчна сръчност и използване на 

методи, материали, инструменти и 

др.) 

 

 

В контекста на EQR компетентността 

се описва като отговорност и 

автономност. 

 

 

Ниво 2 

 

Основни фактологични 

познания в дадена област на 

работа или обучение 

Необходими са основни 

познавателни и практически умения 

за използване на съответната 

информация за изпълнение на 

задачи и за решаване на рутинни 

проблеми. 

използване на прости правила и 

инструменти 

 

 

Работа или обучение под наблюдение с 

известна самостоятелност 

 

 

Ниво 3 

Познаване на факти, 

принципи, процеси и общи 

понятия в дадена област на 

работа или обучение. 

Необходим е набор от когнитивни и 

практически умения за изпълнение 

на задачи и решаване на проблеми 

чрез избор и прилагане на основни 

методи, инструменти, материали и 

информация 

 

Поемане на отговорност за 

изпълнението на задачите в работата 

или обучението; адаптиране на 

собственото поведение към 

обстоятелствата при решаване на 

проблеми 

 

 

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF-Archives-EN.pdf
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  Източник: 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Описание на учебната програма 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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SCR4Cleft проект 

Програма за обучение, разработена с цел подкрепа на родители на деца с 

цепнатини. 

 

Цялостна цел: 

• Повишаване на осведомеността и разбирането на уменията за общуване и положителната 

психологическа адаптация на родителите на деца с цепнатина на небцето 

• Да се развият знанията на родителите - за речевите нарушения при децата с цепнатини и 

възможните признаци на психологически стрес; да се опишат начините за подпомагане на 

децата с речеви и езикови проблеми; да се предложат начини за насърчаване на 

психологическата устойчивост. 

 

Предложено ниво на EQF :  2 Целева група: 

Здравни специалисти и родители на деца с 

цепнатини 

 

 

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

Модул 1: Контекст и въведение 

Модул 2: Какво представлява комуникацията? Какво представляват речта и 

езикът? Какво е устойчивост? 

Модул 3: Въздействие на цепнатината и идентифициране на проблеми и 

предизвикателства 

Модул 4: Какво можете да направите, за да помогнете на детето си във връзка с 

комуникация, речева и езикова терапия? 

   Модул 5: Какво можете да направите, за да помогнете на детето си - във            

връзка с устойчивостта? 

Модул 6: Какво можете да направите, за да помогнете на себе си  (родители) - 

устойчивост 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Часове лекции = 14 

Часове за самоподготовка = 0 

Часове за самооценяване = 1,0 

Общ брой часове: 15  
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Модул 1:   Контекст и въведение 
 

Разяснение за модул 1: 

Този модул представлява въведение в учебната програма. Той обхваща разпространението 

на цепнатините в Европа, предизвикателствата, пред които са изправени децата с 

цепнатини, както и обхвата и продължителността на лечението от раждането на детето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

в края на модула обучаемите ще умеят да: 
 

Посочват честотата на 

цепнатините в Европа. 

 

Изброявате някои от 

предизвикателствата, пред 

които са изправени децата с 

цепнатини. 

 

Описват обхвата и 

продължителността на 

лечението. 

 

Да разбират целите на този 

курс. 

 

Правят оценка на броя на лицата с 

цепнатини в дадена популация 

 

Определят нуждите от подкрепа 

на децата с цепнатини - особено 

по отношение на комуникацията. 

 

Правят оценка на това дали 

дадено лице има достъп до пълен 

набор от възможности за лечение. 

 

Набират  подходящи участници, 

които да се възползват от курса. 

 

 

 

 

 

 

 

Подобрят устойчивостта на 

децата си, като прилагат 

прости стратегии, научени в 

този курс. 

 

 

 

Педагогически препоръки: 

Би било разумно да започнете с малка дейност за разчупване на леда, така че родителите да 

се опознаят малко по-добре преди началото на курса, което ще им помогне и по-късно, 

когато разговарят и обсъждат вашите задачи. Опитайте се да ангажирате аудиторията, като 

им зададете въпроси за мнението им относно достъпа до възможности за лечение и 

мнението им за нуждите от подкрепа. Може също така да решите да улесните дискусиите 

по двойки, така че родителите да могат да говорят помежду си. 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

В следващите модули са налични версии за две възрастови групи, които отразяват 

различни етапи на развитие. Моля, изберете слайдовете за съответната възрастова 

група. 

 

 

 

Модул 2:  Какво представлява комуникацията? Какво представляват речта и езикът? 

                   Какво е устойчивост? 
 

Разяснение за модул 2 

Този модул е посветен основно на комуникативните подходи и основните термини, 

свързани с тях. Целта е участниците в курса да разберат как обикновено протича езиковото 

развитие на децата и как то е свързано с уменията за невербална комуникация. 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

в края на модула обучаемите ще умеят да: 
 

Разбират елементите, 

свързани с комуникацията. 

 

Разбират експресивния и 

рецептивен език и реч. 

 

Познават концепцията за 

основните етапи в 

езиковото развитие на 

децата. 

 

Разбират как се формира 

ежедневната реч. 

 

Познават характерната 

възраст, на която се 

развиват различните звуци.  

 

Разбират как разбирането, 

изразителният език и речта 

са свързани с уменията за 

невербална комуникация. 

 

Описват компонентите на 

комуникацията и как те работят 

заедно. 

 

Обясняват разликите между 

експресивен и рецептивен език 

и реч. 

 

Изброяват някои основни 

характеристики на етапите на 

разбиране и изразяване на 

езика при деца на възраст 0-3 

години или 4-11 години. 

 

Демонстрират визуално, чрез 

рисунка, как се създава 

ежедневната реч. 

 

Посочват реда, в който 

съгласните звукове се развиват 

в широк смисъл. 

 

Обясняват елементите на цикъла 

на комуникация, както вербална, 

така и невербална. 

 

Осмислят  основните умения и 

пречки пред ефективната 

комуникация. 

 

Разработват  сценарии за 

различни комуникационни 

задачи и определяне на 

използваните елементи на 

речта и езика. 

 

Да са наясно дали 

постигнатите етапи са 

подходящи в контекста на 

различни сценарии, свързани 

с общуването на децата.  

 

Дават насоки относно това 

дали е необходима намеса 

при незрялост в развитието 

или липсващи звуци. 

 

Обмислят сложността на 

комуникационния цикъл. 
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Да описват някои разлики между 

начините на образуване на 

съгласните звукове 

 

 

 

Педагогически препоръки: 

Този модул може да бъде много теоретичен и ако аудиторията не е академична, трябва да се 

уверите, че използвате визуализацията като основна педагогическа стратегия. Вижте дали 

можете да намерите анатомични модели, с които да демонстрирате, или прости 

видеоклипове в YouTube, които ще бъдат полезни. 

 
 

 

Модул 3: - Въздействие на цепнатината и идентифициране на проблеми и 
предизвикателства 
 

Разяснение за модул 3 

Този модул е свързан с това как цепнатината може да повлияе на развитието на речта и 

езика и какви са разликите между цепнатините и грешките в речта. 

 

 

 
ПОЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

в края на модула обучаемите ще умеят да: 



 

14 

 

 

Осъзнават  това как 

цепнатината може да 

повлияе на развитието на 

речта и езика. 

 

Изброяват на причините за 

говорни затруднения и 

забавени езикови умения. 

 

Разбират 

характеристиките на речта 

на децата с цепнатина. 

 

Осъзнават разликата 

между грешките в говора и 

незрялостта на 

развитието. 

 

Описват признаците на 

забавено развитие на 

речта и езика при деца на 

възраст 0-3 и 4-11 години. 

 

 

Откриват  признаци на 

забавяне на речта, 

разбирането и изразяването 

на езика при дете с 

цепнатина. 

 

Описват характеристиките на 

говора на деца с цепнатини. 

 

Да може да разпознава 

грешките в говора свързани с 

цепнатината в сравнение с 

незрялостта на развитието. 

 

Да може да разпознава 

забавеното развитие на речта 

и езика при деца на възраст 

от 0 до 3 и от 4 до 11 години. 

 

Да  определят дали детето 

има затруднения в 

рецептивния, експресивния 

език или речта. 

 

Определят кои свързани 

фактори се нуждаят от по-

нататъшно насочване и 

към кого. 

 

Умеят да разпознават  и 

определят  

характеристиките  говора 

при дете с цепнатина. 

 

Умеят да формулират  план 

за по-нататъшно насочване 

при говорни затруднения. 

 

Определят подходящите 

интервенции в областта на 

речта и езика. 

 

 

 

Педагогически препоръки: 

В този модул се опитайте да включите родителите по двойки или в малки групи, за да 

разкажат за собствения си опит с детето си. 

 

 

 

 

Всички модули от този момент нататък имат предупреждения в началото.  
Обучителите трябва да обърнат внимание на тези предупреждения. 

 

 

Модул 4 - Какво можете да направите, за да помогнете на детето си във връзка 
комуникация, речева и езикова терапия? 
 

 

Предупреждение 

 

• Този модул предлага на обучаемите поредица от основани на доказателства 

техники, които помагат за насърчаване на развитието на комуникативни умения и 

психологическа устойчивост при малки деца/деца/възрастни. 
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• ОТ ОБУЧАЕМИТЕ НЕ СЕ ОЧАКВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ 

ТЕХНИКИ. Модулът предлага инструментариум, от които участниците могат да 

избират идеи, които са подходящи за тяхната ситуация. 

• Някои техники изискват сравнително малки усилия, а други - продължителни 

усилия.  Не се спирайте на метод, който ви се струва твърде труден.  

• Малко вероятно е обучаемите да могат да се възползват от някои от материалите в 

модулите в моменти на остър стрес/стрес (например около момента на 

диагностициране на цепнатината; скоро след раждането на бебе, засегнато от 

цепнатина; в периода преди или скоро след хирургични процедури).  Обучителите 

трябва да гарантират, че участниците не са подложени на остър стрес/депресия по 

време на сесията. 

• Обучителите трябва да са определили подходящи източници на подкрепа, ако 

получателят изпадне в дистрес по време на обучителна сесия. 

• Обучаемите могат да изберат да работят върху една или повече от техниките с 

помощта на психосоциален специалист или логопед - ако има такъв ресурс.  

Въпреки това, тъй като много екипи за работа с деца с цепнатини нямат достъп до 

такъв вид подкрепа, техниките са подходящи за използване и без специалист. 

• Ако някои техники не са от лично или културно значение, е добре да се 

съсредоточите върху други. 

• Тези модули съдържат много информация.  Дискусия в малка група може да бъде 

полезна за прекъсване на сесията.  Обучителите могат да решат да направят почивка 

за обсъждане в един или повече моменти по време на модула по тяхна преценка (и 

не непременно към края), както е посочено в таблицата със слайдове.   

 

 

 

 

 

Разяснение за модул 4 

Този модул е насочен основно към това как родителите могат да подпомагат езиковото и 

речевото развитие на децата си. 

 

 
ПОЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

в края на модула обучаемите ще умеят да: 
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Определят ключовата 
роля на 
родителите/настойниц
ите в подкрепа на 
речта, езика и 
комуникацията. 

 

Описват четири 
принципа за 
подпомагане на 
развитието на речта и 
езика. 

 

Изброяват  4 стратегии 
за подпомагане на 
развитието на речта и 
езика. 

 

Разбират основните 
техники за 
насърчаване на 
използването на звуци 
в речта. 

 

Изброяват 3 идеи за 
подпомагане на 
речевото и езиковото 
развитие във всяка 
възрастова група (0-12 
месеца, 12-24 месеца, 
2-3, 3-4, 4-5 години). 

 

Изброяват на речевите 
грешки, които могат и 
не могат да бъдат 
лекувани с 
логопедична терапия. 

 

Описват какво трябва 
или не трябва да прави 
родителят, когато 
детето има проблем с 
говора. 

 

Определят  нивата на 
речта при преподаване 
на звуци. 

 
Оценяват ролята на 

родителите/настойниците в 

подпомагането на речта, 

езика и комуникацията 

  

Определят принципите и 

стратегиите, използвани за 

подпомагане на развитието 

на речта и езика. 

 

Определят основните 

техники за насърчаване на 

използването на звуци в 

речта. 

 

Определят речевите 

грешки, които могат и не 

могат да бъдат лекувани с 

логопедична терапия. 

 

Планиране на техники за 

насърчаване на слушането 

и говоренето. 

 

Изброяват по една идея за 
преподаване на звуци на 
всяко ниво на речта. 

 

 

 

 

 
Помагат на родителите да 

осъзнаят своята роля в 

подпомагането на речта, 

езика и комуникацията. 

 

 

Учат  родителите как да 

прилагат принципите за 

подпомагане на 

развитието на речта и 

езика. 

 

Планират стратегии за 

родителите в подкрепа 

на развитието на речта 

и езика. 

 

Дават идеи на 

родителите за 

подпомагане на 

развитието на речта и 

езика в различните 

възрастови групи. 

 

Разсъждават върху това 

какво трябва и какво не 

трябва да правят 

родителите, когато детето 

има говорни проблеми. 

 

 

 

 

Педагогически препоръки: 

Съдействайте за провеждането на дискусии от типа "кафене-диалог", където родителите 

могат да обменят мисли и опит. 
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Модул 5 - Какво можете да направите, за да помогнете на детето си - във връзка с  
устойчивостта? 
 

Предупреждение 

 

• Този модул предлага на обучаемите поредица от основани на доказателства 

техники, които помагат за насърчаване на развитието на комуникативни умения и 

психологическа устойчивост при малки деца/деца/възрастни. 

• ОТ ОБУЧАЕМИТЕ НЕ СЕ ОЧАКВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ 

ТЕХНИКИ. Модулът предлага инструментариум, от които участниците могат да 

избират идеи, които са подходящи за тяхната ситуация. 

• Някои техники изискват сравнително малки усилия, а други - продължителни 

усилия.  Не се спирайте на метод, който ви се струва твърде труден.  

• Малко вероятно е обучаемите да могат да се възползват от някои от материалите в 

модулите в моменти на остър стрес/стрес (например около момента на 

диагностициране на цепнатината; скоро след раждането на бебе, засегнато от 

цепнатина; в периода преди или скоро след хирургични процедури).  Обучителите 

трябва да гарантират, че участниците не са подложени на остър стрес/депресия по 

време на сесията. 

• Обучителите трябва да са определили подходящи източници на подкрепа, ако 

получателят изпадне в дистрес по време на обучителна сесия. 

• Обучаемите могат да изберат да работят върху една или повече от техниките с 

помощта на психосоциален специалист или логопед - ако има такъв ресурс.  

Въпреки това, тъй като много екипи за работа с деца с цепнатини нямат достъп до 

такъв вид подкрепа, техниките са подходящи за използване и без специалист.  

• Ако някои техники не са от лично или културно значение, е добре да се 

съсредоточите върху други. 

• Тези модули съдържат много информация.  Дискусия в малка група може да бъде 

полезна за прекъсване на сесията.  Обучителите могат да решат да направят почивка 

за обсъждане в един или повече моменти по време на модула по тяхна преценка (и 

не непременно към края), както е посочено в таблицата със слайдове.   
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Разяснение за модул 5 

Този модул се фокусира върху понятието "устойчивост" и как да се насърчи тя у 

засегнатите деца. 

В този модул участниците ще научат как да разработват и прилагат стратегии за 

насърчаване на устойчивостта при децата, засегнати от цепнатини. 

 

ПОЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

в края на модула обучаемите ще умеят да: 

 
Изброяват основните 

етапи на развитие на 

децата на възраст 0-3 

години или 4-11 

години. 

 

Обясняват 

потенциалната 

допълнителна 

обремененост при 

деца с цепнатина на 

възраст 0-3 години или 

4-11 години. 

 

Определят понятието 

"устойчивост". 

 

Обясняват защо 

родителите са в 

уникална позиция да 

насърчават 

устойчивостта на 

своите деца. 

 

Идентифицират редица 

стратегии за 

насърчаване на 

устойчивостта при 

деца, засегнати от 

цепнатини. 

 

Описват техники, 

предназначени за 

насърчаване на 

ефективното 

управление на стреса 

при деца с цепнатини. 

 

 
Откриват признаци на забавяне 

на развитието и разглеждане на 

възможностите за 

компенсиране на 

потенциалните последици от 

това забавяне. 

 

Определят начини за 

насърчаване на участието на 

деца в училищна възраст, 

засегнати от цепнатини, във 

всички аспекти на тяхното 

образование. 

 

Практикуват техники за 

насърчаване на положителна 

семейна среда. 

 

Планират и прилагат поредица 

от техники за повишаване на 

устойчивостта на засегнатите 

деца. 

 

Откриване на признаци на стрес 

при деца, засегнати от 

цепнатини. 

 

Evaluate the likely 

effectiveness of options to 

address developmental 

delay 

 

Prepare a strategy to foster 

positive relationships 

between parents and key 

caregivers/teachers of the 

child with a cleft 

 

Reflect on and discuss 

external sources of pressure 

for children affected by cleft 

 

Critically evaluate the 

affected child’s engagement 

with social media and 

consider whether an 

intervention to alter 

patterns of engagement is 

appropriate 

 

Devise a strategy to enable 

the child to develop an 

appropriate ‘toolbox’ of 

strategies to increase their 

level of resilience 

 

Formulate an appropriate 

plan to alleviate stress in 

children affected by cleft  
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Педагогически препоръки: 

В този модул се опитайте да направите предложения за различни методи, които родителите 

могат да имат в своята "кутия с инструменти", ИЛИ се опитайте да дадете възможност на 

родителите да помислят и обсъдят различните методи, които биха искали да имат в своята 

“кутия с инструменти”. 

 

 

 
 

 

Модул 6 - Какво можете да направите, за да помогнете на себе си (родителите) - 
устойчивост 
 

Предупреждение 

 

 

• Този модул предлага на обучаемите поредица от основани на доказателства 

техники, които помагат за насърчаване на развитието на комуникативни умения и 

психологическа устойчивост при малки деца/деца/възрастни. 

• ОТ ОБУЧАЕМИТЕ НЕ СЕ ОЧАКВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ 

ТЕХНИКИ. Модулът предлага инструментариум, от които участниците могат да 

избират идеи, които са подходящи за тяхната ситуация. 

• Някои техники изискват сравнително малки усилия, а други - продължителни 

усилия.  Не се спирайте на метод, който ви се струва твърде труден.  

• Малко вероятно е обучаемите да могат да се възползват от някои от материалите в 

модулите в моменти на остър стрес/стрес (например около момента на 

диагностициране на цепнатината; скоро след раждането на бебе, засегнато от 

цепнатина; в периода преди или скоро след хирургични процедури).  Обучителите 

трябва да гарантират, че участниците не са подложени на остър стрес/депресия по 

време на сесията. 

• Обучителите трябва да са определили подходящи източници на подкрепа, ако 

получателят изпадне в дистрес по време на обучителна сесия. 

• Обучаемите могат да изберат да работят върху една или повече от техниките с 

помощта на психосоциален специалист или логопед - ако има такъв ресурс.  

Въпреки това, тъй като много екипи за работа с деца с цепнатини нямат достъп до 

такъв вид подкрепа, техниките са подходящи за използване и без специалист.  

• Ако някои техники не са от лично или културно значение, е добре да се 

съсредоточите върху други. 

• Тези модули съдържат много информация.  Дискусия в малка група може да бъде 

полезна за прекъсване на сесията.  Обучителите могат да решат да направят почивка 

за обсъждане в един или повече моменти по време на модула по тяхна преценка (и 

не непременно към края), както е посочено в таблицата със слайдове. 
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Разяснение за модул  6 

Този модул е предназначен предимно за това как родителите могат да се погрижат за себе 

си, за да бъдат добре подготвени да се грижат за своето засегнато дете.  

 

 

 

ПОЗНАНИЯ УМЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

в края на модула обучаемите ще умеят да: 
 

Изброяват 

предизвикателствата, 

които обикновено са 

свързани с грижите за 

бебета/деца с 

цепнатини на възраст 

от 0 до 3 години или от 

4 до 11 години. 

 

Определяне на 

термина "устойчивост”. 

 

Обясняват как 

устойчивостта е 

полезна за родителите, 

които отглеждат деца с 

цепнатини. 

 

Посочват поне четири 

начина за повишаване 

на нивото на 

устойчивост при 

възрастните. 

 

Описват  

положителните и 

отрицателните аспекти 

на използването на 

социалните медии 

 

Посочват четири 

ефективни техники за 

справяне със стреса. 

 

Подобряват и използват 

съществуващите източници 

на мрежата за социална 

подкрепа. 

 

Определят  различни начини за 

реагиране на неподходящи 

въпроси и коментари от страна 

на другите. 

 

Прилагат  техники за 

заместване на негативните 

мисли с модели на позитивно 

мислене 

 

Обясняват предимствата и 

недостатъците на различните 

методи за насърчаване на 

устойчивостта в зависимост от 

обстоятелствата. 

 

Прилагат на една или повече 

ефективни техники за справяне 

с стреса. 

 
 

 

Обмислят значението на 

различните техники, 

предназначени за 

насърчаване на 

устойчивостта, предвид 

обстоятелствата на 

участника. 

 

Критично да оценят 

ефективността на 

съществуващата си мрежа 

за социална подкрепа и да 

я адаптира по 

целесъобразност. 

 

Разработват и оценяват на 

начини за възприемане на 

по-оптимистична 

представа за бъдещето. 

 

Изготвят на подходяща 

"кутия с инструменти" от 

техники за насърчаване на 

устойчивостта и план за 

включването им в 

ежедневието ви 

 

Оценяват ефективността на 

нововъведените техники за 

управление на стреса и 

адаптиране при 

необходимост. 
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Педагогически препоръки: 

Бъдете много практични в изпробването на техники и инструменти, които родителите могат 

да използват, и не позволявайте това да бъде представяне на възможни варианти на черната 

дъска. 

 

 

 

 

 

 

Дидактически насоки/подпомагане на обучението 
 

Този раздел предоставя информация на обучителите за това как да използват 

модулите при провеждане на обучението. 

Обучението може да използва всички модули за непрекъснат курс или избрани 

модули за фрагментирани курсове. Те могат да се предоставят в контекста на: 

• Полудневни курсове 

• Еднодневни курсове  

• Пълен двудневен курс 

 

Съоръженията, благоприятстващи интерактивното преподаване и обсъждане, могат да 

бъдат например: 

• Маса с U-образна форма 

• Столове и маси за малки групи (5-6) или кръгли маси за по-големи групи 

• Флипчарт и маркери 

• Бележници и химикалки 

• Възможности за прожектиране на PowerPoint 

• Достатъчно пространство, за да се разделите на малки групи за дискусии 

 

Обучителят трябва да подготви примери, които са подходящи за собствения му опит 

и за контекста на участниците в обучението, в този случай подходящи за родители. 

Те трябва също така да разработят план за обучение, който включва: 

• Загряващо упражнение 

• Ориентиране в съдържанието на модула(ите) 

• Време, отделено за групови дискусии и упражнения 

• Насърчаване на участниците да дават примери от собствения си опит 

• Принтирани материали 
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• Тест KAP 

– Оценка преди и след обучението 

• Възможност за рефлексивна самооценка (за обучителя и родителите) 

– Разсъждаване върху това, което обучителят е научил по време на 

обучението, и начини за насърчаване на обучаемите (родителите) да 

правят същото. 

– Помислете как могат да използват новопридобитите знания в своята 

практика и как да насърчите родителите да направят същото. 

• Планиране на почивки за кафе и обяд 

–  

Тъй като модулите включват значителен обем информация, обучителите трябва да 

направят почивка за обсъждане, когато сметнат това за полезно.  Модулите 

съдържат предложения за точки, в които дискусията може да бъде полезна, но 

обучителите могат да изберат това, което е най-подходящо в техния контекст и 

среда на обучение. 

 

 

Моделът на дидактическата връзка 
 

Един от много често използваните подходи в специфичното обучение в 

областта на здравеопазването е моделът на дидактичните отношения. 
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 Моделът на дидактическите отношения 

 

 

 

Условия за обучение: Компетентността на обучителите, както педагогическа, така и 

професионална. Интересът и вниманието на тези, които ще бъдат обучавани. 

 

Конфигурации: Помещения, където се провежда обучението. 

 

Цели на обучението: Какви компетенции трябва да притежава обучаемият в края на 

обучението?  

 

Съдържание: Работа с пациенти с цепнатини или краниофациални заболявания. Това 

говори за действителното съдържание на курса или обучението. 

 

Процес на учене: Как провеждаме курса? В класната стая, самостоятелно обучение, 

онлайн и т.н.  
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Оценка: Оценката на обучението е от 
решаващо значение. Предварителният тест е отличен метод за оценка на това дали 

обучението е преминало. 

 

 

 

Основни педагогически принципи 
 

 

Курсът е замислен като набор от инструменти, които могат да бъдат адаптирани към 

нуждите на различните държави и организации, и не е курс, който трябва да се спазва. Не 

всички слайдове ще бъдат подходящи във всички ситуации, в зависимост от целевата група 

и контекста. Тъй като става въпрос за набор от ресурси, обучителите сами трябва да 

съставят своите курсове въз основа на местните нужди. Трябва да се отбележи, че има 

различни версии на модулите за други възрастови групи (0 - 3 и 4 - 11 години).  Изберете 

възрастовата група, която е най-подходяща в образователната среда, и се съсредоточете 

върху нея.  Не провеждайте двата слайда за възрастовите групи едновременно, тъй като има 

много повторения. 

 

 

Трябва да се имат предвид следните педагогически принципи; 

Ангажираност 

 

Необходимо е доверие, за да помогнете на човек да промени поведението си по 

време на обучение. Така курсът и разговорът започват с изграждане на 

взаимоотношения. Използвайте последователно имената на участниците и 

уважавайте културното и езиковото разнообразие. В първия процес доминира 

активното слушане от страна на здравния специалист, за да разбере човека, с 

когото разговаря. Може да се наложи здравният специалист да проучи и 

ценностите на лицето, за да разбере родителите и да намери начини за 

постигане на желаната промяна. По този начин здравният специалист и 

родителят установяват съвместен ангажимент към случая. 

 

Комуникация 

 

Начинът, по който общуваме, е пряко свързан с резултата. При мотивационната 

комуникация здравният специалист използва различни комуникационни 

умения: Потвърждения, Отворени въпроси, Рефлексивно слушане и 

Обобщения. Не забравяйте, че чувствителната комуникация, която е открита, 

честна и съпричастна, е от съществено значение. 

Разликата между затворени и отворени въпроси; 
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Затворен въпрос, като например "Трудно ли е 

това преживяване за вас?", стеснява описанието на случая.  Формулирайте 

отворен въпрос: "Какво означава това преживяване за вас?", Родителят може 

по-добре да изследва ситуацията и да изрази със собствени думи мислите и 

чувствата си. 

 

 

 

 

Отделете време за изслушване 

 

Ако родителите искат да поговорят за нещо, отделете им цялото си 

внимание. Въпреки пълния план, устойте на желанието да се 

занимавате с различни неща, докато родителят говори. 

Поддържайте визуален контакт с родителите и преразказвайте 

техните притеснения, за да сте сигурни, че сте разбрали техните 

Направете пауза, за да подготвите мислено отговора си. 

Готовността ви да слушате вероятно ще изиграе значителна роля в 

подпомагането на родителите с успешното им сътрудничество и 

разбиране по време на курса. 

 

Потърсете и бъдете готови за въпроси 

 

Ако родителите изглеждат загрижени за нещо, но не желаят да питат, задайте 

им отворени въпроси и им дайте да разберат, че искате да чуете техните 

въпроси и притеснения. 

Поставете се на мястото на родителите си и признайте техните чувства и 

емоции, включително страха и желанието им да се грижат за децата си. 

Напомнете на родителите, че знаете защо са загрижени - здравето на бебето 

им е техен основен приоритет. Напомнете им, че то е и ваш приоритет. 

 

Затворените въпроси често дават прости отговори."Да, не,  

червено, пет, Мартин". Затворените въпроси обикновено 

започват с глагол или наречие: 

Мислиш ли....?, Искаш ли...? Кога...?  Къде...? 

 

Вместо това използвайте отворени въпроси, като например: 

Как бихте помислили...?, Какво е това....? Разкажете ми          

за...? 

 

Науката срещу анекдота? 
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Прекалено многото наука ще обърка някои родители. Твърде малко наука ще 

обезкуражи други. За някои родители твърде многото анекдотична информация 

няма да е достатъчна. За други историята от вашия опит или от опита на 

участник в курса ще бъде точно в целта. Кой подход да използвате, ще зависи 

от познанията ви за участниците. Наблюдавайте и слушайте.  Бъдете готови да 

използвате комбинацията от наука и лични истории, която най-ефективно ще 

отговори на въпросите на родителите. Обучителите трябва да избягват 

информационното претоварване. 

 

 

Оценка/самооценка на обучението 

Лектор 

– Разгледайте това, което сте научили при подготовката и провеждането 
на модулите за обучение 

– Преразгледайте какво сте научили от преживяванията, описани от 
участниците. 

 

Участници в курса 

– Използвайте теста за оценяване преди и след курса, за да установите 
техния напредък. 

 

– Попитайте участниците как биха могли да приложат новопридобитите 
си знания в своята практика/работа. 

 

Целодневно обучение: Ден 1  

 

8:00 – 8:30 ПРИВЕТСТВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ 

8:30 – 8:45 KAP ТЕСТ - ПРЕДВАРИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ 

8:45 – 9:45   МОДУЛ 1:  

9:45 – 10:15 ПОЧИВКА ЗА КАФЕ 

10:15 – 11:15 МОДУЛ 2:  
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11:15 – 12:45 МОДУЛ 3:  

12:45 – 13:30 ОБЯД 

13:30 – 14:30 МОДУЛ 4:   

14:30 – 15:00 МОДУЛ 5:  

15:00 – 15:30 ПОЧИВКА ЗА КАФЕ 

15:30 – 16:30 МОДУЛ 6:  

+ Рефлективна дискусия относно обучението 

16:30 – 16:45 KAP ТЕСТ - ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ 

16:45 – 17:00 КРАЙ 
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ПОЛУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ - ДЕН 1 

 

8:30 – 9:00 ПРИВЕТСТВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ 

KAP ТЕСТ – ПРЕДВАРИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ 

9:00 – 9:45 МОДУЛ 1:  

9:45 – 10:00 ПОЧИВКА ЗА КАФЕ 

10:00 - 10:45 МОДУЛ 2:  

10:45– 11:00 ПОЧИВКА ЗА КАФЕ 

11:00 – 11:45 МОДУЛ 3:  

11:45 – 12:30 ОБЯД 

 

ПОЛУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ - ДЕН 2 

 

8:30 – 9:15 МОДУЛ 4:   

9:15– 10:00 ПОЧИВКА ЗА КАФЕ 

10:00 – 10:45 МОДУЛ 5:  

10:45 – 11:00   ПОЧИВКА ЗА КАФЕ 

11:00 - 12:00 МОДУЛ 6:  

+ Рефлективна дискусия относно обучението 

12:00– 12:15 KAP ТЕСТ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ 

КРАЙ 

12:15– 13:30 ОБЯД 
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Препоръки на ECVET 
 

Ключовата цел на ECVET, заложена в Препоръката за ECVET от 2009 г., е да се улесни 

прехвърлянето, признаването и натрупването на оценените резултати от обучението на 

лицата, които се стремят да придобият квалификация. Това включва два елемента: 

1. помощ да се пренесе и признае обучението, придобито по време на престоя в 

чужбина (географска мобилност). 

2. да подкрепя ученето през целия живот, като позволява на хората да прехвърлят и 

натрупват резултати от ученето, постигнати в различни контексти в рамките на 

тяхната страна, за да придобият признати квалификации, да ги актуализират или 

повишат. 

Основните цели на ECVET са следните; 

● Квалификациите са разработени въз основа на резултатите от обучението. 

● Квалификациите са структурирани в единици от резултати от ученето, които могат 

да бъдат оценявани, валидирани и признавани поотделно 

● Кредитите могат да бъдат валидирани и признати в контекста на други 

квалификационни системи. 

● Партньорствата между компетентните органи улесняват признаването на кредити, 

тъй като те взаимно се доверяват на своите квалификации и оценки. 

● Квалификациите и единиците могат допълнително да бъдат описани с помощта на 

ECVET точки. Точките помагат да се определи размерът на квалификацията и 

относителната тежест на единиците в рамките на квалификацията. 60 точки се дават 

за резултатите от обучението, които се очаква да бъдат постигнати в рамките на една 

година обучение в VET на пълен работен ден. 

По този начин този курс е изграден въз основа на основните принципи на системата ECVET 

и нивата на EQF, така че всяка страна партньор да може да кандидатства за валидиране на 

курса чрез своята образователна система като част от национална квалификация или като 

обучение на работното място, одобрено от работодателите. 

Този курс също така позволява на партньорствата да установят по-продуктивни 

дългосрочни партньорства с партньорите си, да улеснят засиленото участие на обучаемите 

и да подобрят разработването на програмите. 

 

 

 



 

 http://www.scr4cleft.org 
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