
 

 Инвестира във вашето бъдеще! 1 

 

СОУ“СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД  ДУПНИЦА – 

 ПИЛОТНО  УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА МОМН 

 

Някои деца, когато тръгнат на училище, срещат неочаквани трудности 

в процеса на обучение. За тях е изключително трудно да научат четенето, 

писането или смятането. Те могат да имат трудности във всяка или само в 

една от тези области. Част от децата са прекалено активни и невнимателни, 

а други много бавни и мудни. 

 Специалистите наричат това състояние „специфични нарушения на 

способността за учене“. 

 Тези деца имат огромна нужда от нашето разбиране, подкрепа, 

изчакване и приемане. По този начин те могат да развият своите силни и 

интересни страни. 

Образованието е право на всяко дете в Република България и в този смисъл 

интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни 

потребности се стреми да осигури достъп на всички деца до съответното 

подходящо достъпно и ефективно образование. Интегрираното обучение е 

процес, при който детето независимо от вида на увреждането, е включено в 

общата образователна среда. Това се осигурява чрез изграждането и 

функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и 

социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екип за 

комплексно педагогическо оценяване, специални учебно-технически средства и 

апаратура, дидактически материали и помагала. 

В началото на учебната 2012 / 2013 година в СОУ“Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница стартира Проект BG051PO001 - 4.1.07 

„ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ по Дейност 2 – Осигуряване на условия и 

подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни 

общообразователни училища. Финансовата подкрепа е по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз. 

Специфични Цели: 

 Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и 

успешното им включване в предучилищното и училищното образование, 

успешна социализация и интеграция 
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 Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на 

приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено 

образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик 

 Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност 

към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект 

 

Целева група  

 Ученици със специални образователни потребности 

 Специалисти с педагогически функции (психолози,  ресурсни учители, 

логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно 

подпомагане 

 Директори,  учители,  педагогически съветници,  родители на децата и 

учениците от целевите групи 

  

Дейностите, които включва проекта са общо пет. 

СОУ „ Св. Паисий Хилендарски“  участва като едно от 84-те пилотни 

училища в страната по Дейност 2, а именно осигуряване на условия и 

подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение. 

    По проекта бяха назначени психолог и ресурсен учител, които да осигурят 

подкрепяща среда на 12 ученици със специални образователни способности. 

Новоназначеният екип за комплексно педагогическо оценяване откри още 14 

други деца, нуждаещи се от ресурсно подпомагане. В последствие, в 

съответствие с нуждите на учениците  е назначен и логопед. 

    Училището съвместно с екипът за управление на проекта, осигури 

материална и техническа база, адекватна на нуждите на учениците и 

специалистите. 

    Специалистите от ЕКПО работят ежедневно с учениците със СОП, 

взаимодействат и координират работата с учителите и родителите  за реално 

създаване на подкрепяща среда, за равен достъп до образование и 

осъществяването на прехода към включващо обучение.  

 

 

 


