Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ
„ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“
Обща стойност на проекта – 10 000 000 лв.

Бенефициент:
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Дирекция
„Достъп до образование и подкрепа на развитието“

Обща цел на проекта
Осигуряване на подкрепяща среда за:
 равен достъп до образование
 отваряне на образователната система
за осъществяването на включващо
обучение

Специфични цели на проекта
1. Ранно откриване на деца,

застрашени от обучителни
трудности и успешното им
включване в предучилищното и
училищното образование,
успешна социализация и
интеграция

2. Повишаване ролята на

общообразователните училища
за изграждане на приобщаваща
образователна среда и за
осъществяване на качествено
образование, съобразено с
индивидуалните потребности на
всеки ученик

4. Изграждане на нов модел на
организация и функциониране
на училищата за деца с
умствена изостаналост от
интернатен тип

3. Повишаване капацитета на

специалните училища за деца
със сензорни увреждания с
оглед изграждането на
функционален модел на работа
за подкрепа на включващото
обучение на деца и ученици със
сензорни увреждания

5. Създаване на положителни
нагласи в училищната и
родителската общност към
включващото обучение за
постигане на интеграционен
ефект

Целева група

Деца от 3 до 7
години,
застрашени от
обучителни
трудности

Ученици със
специални
образователни
потребности

Специалисти с
педагогически
функции,
осъществяващи
ресурсно
подпомагане

Директори,
учители,
педагогически
съветници,
родители на
децата и
учениците от
целевите групи

В проекта се очаква да се включат

до 1500 деца

от 3 до 7 години

с индикации за
възникване на
обучителни
затруднения и
ученици със
специални
образователни
потребности

до 1500
специалисти с
педагогически
функции
осъществяващи
ресурсно
подпомагане –
психолози, логопеди,
рехабилитатори на
слуха и говора

директори, учители,
педагогически
съветници

до 1500 родители

на децата и
учениците от
целевите групи

Партньори по проекта


Ресурсни центрове за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални
образователни потребности –
Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца,
Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив,
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София – град,
София-област, Стара Загора, Търговище,
Шумен

Партньори по проекта


Логопедичен център – гр. София



Българска асоциация за невромускулни заболявания



Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение



Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения



Сдружение Асоциация на родителите на деца с увреден слух



Асоциация на родители на деца с епилепсия



Център за психологически изследвания

Дейност 1
Ранно оценяване и превенция на обучителните
затруднения при деца от предучилищна възраст

Обучение на психолози и
логопеди за прилагане на
скрининг тест за
определяне на децата от 3годишна възраст, при които
има риск от възникване на
обучителни трудности и
при децата, за които
съществуват индикации за
наличие на обучителни
трудности.

Провеждане на теста от
обучените специалисти –
логопеди и психолози, във
всички ЦДГ и ОДЗ, в които
има деца на 3-годишна
възраст.

Извършване на анализ и
изготвяне на обобщен
доклад за резултатите от
теста и формиране на
групи от децата,
застрашени от обучителни
трудности и на децата, за
които са установени
индикации за възникване на
обучителни трудности в
резултат от извършването
на теста.

Дейност 1
Ранно оценяване и превенция на обучителните
затруднения при деца от предучилищна възраст

Определяне на 25 пилотни
ЦДГ и ОДЗ в страната, в
които в резултат от
прилагането на теста са
формирани групи на деца,
които са застрашени от
обучителни трудности или
са с индикации за
възникване на обучителни
трудности. Пилотните
градини се определят по
критерий за най-голям брой
деца, които попадат в
рисковите групи.

Разработване на тестове
за определяне на
езиковото развитие на
деца на 4-, 5- и 6-годишна
възраст.

Обучение на 25 логопеди за
пилотните ЦДГ и ОДЗ за
прилагане на тестове за
определяне на езиковото
развитие на деца на 4-, 5- и
6-годишна възраст

Дейност 1
Ранно оценяване и превенция на обучителните
затруднения при деца от предучилищна възраст

Апробиране на тестовете в
пилотните 25 ЦДГ и ОДЗ.
Извършване на анализ на
резултатите от тестовете.

Разработване на примерни
програми за работа с
формираните групи деца,
които са застрашени от
обучителни трудности или
са с индикации за риск от
възникване на обучителни
трудности и
предоставянето им на 25те пилотни ЦДГ и ОДЗ за
работа с децата.

Формиране на екип от
логопед и психолог,
назначаване и обучение на
членовете на екипа за
работа с групите деца,
които са застрашени от
обучителни трудности или
са с индикации за риск от
възникване на обучителни
трудности по
разработените примерни
програми.

Дейност 1
Ранно оценяване и превенция на обучителните
затруднения при деца от предучилищна възраст

Изготвяне и обсъждане на
предложения от екипите в
пилотните ЦДГ и ОДЗ за
допълнения при
необходимост на
програмите и
предоставянето им за
обобщение на екипа от
Логопедичния център в гр.
София.

Провеждане на кръгла
маса за обсъждане на
разработените примерни
програми. В резултат от
дискусиите от кръглата
маса Логопедичният
център – гр. София, ще
обобщи постъпилите
предложения за промени и
ще ги отрази в примерните
програми.

Предоставяне на
разработените примерни
програми на електронен
носител на всички ЦДГ и
ОДЗ след допълването им
от Логопедичния център –
гр. София.

Дейност 2
Осигуряване на условия и подкрепа за преход от
интегрирано към включващо обучение в пилотни
общообразователни училища

Разработване на критерии
и избор на училища, в които
ще се изгради пилотен
модел за преход от
интегрирано към
включващо обучение.
Оборудване на ресурсните
кабинети в училищата с
необходимите материали,
техника и апаратура.

Осигуряване на
образователни
специализирани
софтуерни продукти за
обучението на децата и
учениците с различни
видове увреждания и
нарушения.

Разработване на методика
за оценка на
образователните
потребности на децата и
учениците с увреждания и
на ръководство за
работата на училищните
екипи с цел изготвяне на
индивидуални
образователни програми.

Дейност 2
Осигуряване на условия и подкрепа за преход от
интегрирано към включващо обучение в пилотни
общообразователни училища

Обучение на психолозите
от училищните екипи в 84те пилотни училища за
екипна работа и изготвяне
на рамка на образователна
програма.

Подбор и назначаване на
екип от специалисти за
осъществяване на
включващото обучение – до
6 души: ресурсни учители,
психолог, логопед, учител
за работа с деца със
зрителни затруднения,
учител за работа с деца
със слухови увреждания.

Разработване на визия за
статута и функциите на
ресурсните центровете и
на логопедичните центрове
в контекста на
приобщаващото
образование.

Дейност 3
Изграждане на нов функционален модел на
работа за подкрепа на включващото обучение
на деца и ученици със сензорни увреждания в
специалните училища за деца с нарушено
зрение и с увреден слух

Оборудване и частичен ремонт на специализирани кабинети с
необходимите материали, техника и апаратура за индивидуална и
групова работа с децата и учениците със сензорни увреждания в 2те училища за деца с нарушено зрение и в 3-те училища за деца с
увреден слух.

Подбор и назначаване на екип от специалисти за подпомагане на
включващото обучение на децата и учениците с нарушено зрение –
до 11 души: специален педагог за обучение по брайл, учител по
ориентиране и мобилност, учител по зрително подпомагане, учител
по полезни умения, учител по тактилно творчество, учител по
компютърни технологии – специалист за работа с деца с нарушено
зрение, специален педагог за ученици с множество увреждания,
психолог, физиотерапевт, логопед, учител за ранно въздействие и
рехабилитация.

Дейност 3
Изграждане на нов функционален модел на
работа за подкрепа на включващото обучение
на деца и ученици със сензорни увреждания в
специалните училища за деца с нарушено
зрение и с увреден слух
Подбор и назначаване на екип от специалисти за подпомагане на
включващото обучение на децата и учениците с увреден слух – до 8
души: специален педагог (слухово-речев рехабилитатор), психолог,
учители по специалните предмети, специален педагог за ученици с
кохлеарна имплантация, специален педагог за ученици с множество
увреждания, учител за ранно въздействие и рехабилитация.

Провеждане на специализирани обучения – най-малко 5, на ученици
със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават в
общообразователни училища, на техните родители и учители през
ваканциите, почивните и празничните дни от назначените екипи в
училищата за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение.

Дейност 4
Изграждане на нов модел на организация и
функциониране на специалните училища за
деца с умствена изостаналост (помощните
училища) в пилотно помощно училище от
интернатен тип
Избор на 1 пилотно помощно училище-интернат по определени
критерии.
Ремонт и оборудване на специализирани кабинети с необходимите
материали, техника и апаратура за подпомагане на обучението на
учениците – сензорен, кинезитерапевтичен, за арттерапия,
психологичен, логопедичен, за консултации на родители и ученици,
както и на стаи за отдих на учениците.

Осигуряване на ежедневно транспортиране на децата от
помощното училище-интернат по местоживеене и на
специализирано хранене съобразно увреждането и здравословното
им състояние.

Дейност 4
Изграждане на нов модел на организация и
функциониране на специалните училища за
деца с умствена изостаналост (помощните
училища) в пилотно помощно училище от
интернатен тип

Осигуряване на специализирани образователни софтуерни продукти
за обучението на децата с умствена изостаналост.

Подбор и назначаване на екип от специалисти за работа с децата с
тежки и с множество увреждания – до 30 души: психолози, логопеди,
рехабилитатори, кинезитерапевти, социални педагози,
арттерапевти, възпитатели, помощник-възпитатели.

Дейност 5
Създаване на благоприятна среда в училищата и
детските градини за адаптивно обучение на
деца със специални образователни потребности

•Организиране на родителски
групи за подкрепа с участието
на родители на деца със СОП в
училищна възраст, педагогически
кадри и родители, чиито деца
учат с деца със СОП.
•Дейността ще се реализира от
партньора Асоциация на
родителите на деца с епилепсия.

•Организиране на „Дни на
толерантността“ (в пет областни
града по едно училище – общо в
пет училища), в рамките на които
ще се представят затрудненията
и потребностите за интегриране
на учениците със СОП.
•Дейността ще се извърши от
специалисти с педагогически
функции, наети от партньорите
Асоциация на родителите на
деца с епилепсия, Асоциация на
родителите на деца с нарушено
зрение и Българска асоциация за
невромускулни заболявания.

Дейност 5
Създаване на благоприятна среда в училищата и
детските градини за адаптивно обучение на
деца със специални образователни потребности

•Работа в часа на класа по
метода на груповия тренинг,
изграждане на екип,
неформално лидерство.
•Дейността ще се реализира от
Асоциация на родителите на
деца с увреден слух.

•Провеждане на една среща (в
началото на учебната година) с
целия колектив и с родители от
същите 7 училища с интегрирани
ученици с увреден слух с
участието на психолог и
рехабилитатор на слуха и
говора.
•Дейността ще се реализира от
Асоциация на родителите на
деца с увреден слух.

Дейност 5
Създаване на благоприятна среда в училищата и
детските градини за адаптивно обучение на
деца със специални образователни потребности

•Провеждане на интерактивни
обучения с ученици на възраст 7
– 15 години на тема „Нещото и
неговите приключения“ в 7 от
пилотните училища по Дейност 2.

•Провеждане на годишни
национални обучителни лагери, в
които ще бъдат обхванати
минимум 220 деца със СОП, 80
деца без СОП и 40 родители.

•Дейността ще се изпълнява от
Центъра за психологически
изследвания.

•Дейността ще се осъществява
от Българската асоциация за
лица с интелектуални
затруднения (БАЛИЗ).

Дейност 5
Създаване на благоприятна среда в училищата и
детските градини за адаптивно обучение на
деца със специални образователни потребности

•Подготовка на експертни
материали за наръчници за
родители, за ученици и за
учители, за изработване на
информационни буклети за деца
„Нещото и неговите
приключения“, „Толерантност и
подкрепа за адаптация“, за
специализирани дипляни и за
филма.
•Дейността ще се извърши от
всички партньори –
представители на национално
представителни организации на
и за хора с увреждания.

•На база доказаната експертиза
на партньорите в проекта се
предвижда техни експерти да
разработят отделни части от
наръчниците, в които да се
опишат различни практики и
модели на поведение.
Експертите на тези организации
ще подават информация за
добри практики за изработване
на филма по проекта.
•Дейността ще се извърши от
всички партньори –
представители на национално
представителни организации на
и за хора с увреждания.
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