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СОУ „Христо Ботев”  

 
 

РЕЗЮМЕ  НА ПРОЕКТ 
 

„УСМИВКИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА: Подкрепа за децата със специални образователни 
потребности от област Разград” 

 
Продължителност: 24 месеца.     

Териториален обхват: Област Разград: общини Разград, Кубрат, Завет, Исперих, 
Самуил, Лозница и Цар Калоян   

Обща цел: Подпомагане на образователния процес на децата и учениците в 39 
училища и 15 детски градини със специални образователни потребности (СОП) от 
Област Разград, чрез развитие на интегрираното и включващото обучение. 

Специфична цели:  

1. Да се подобри подкрепящата среда за децата и учениците със специални 
образователни потребности от Област Разград; 

2. Да се разработят програми за обучение и за професионална подготовка на 
учители и специалисти за работа с деца и ученици със СОП от Област 
Разград; 

3. Да се променят обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и 
включващото обучение в Област Разград; 

В седем общини над 500 деца, техните родители, 70 учители, 35 специалисти и 
65 координатори ще участват в дейности за подобряване методите на работа в Област 
Разград – въвеждане на методология за по-успешното интегриране на децата със СОП в 
цялостния учебен процес. Ще бъдат проведени обучения, обмяна на опит, 
разработване, отпечатване и въвеждане в употреба на нови дидактически материали и 
пособия за работа с деца със СОП. 

Проектът подобрява интеграцията на децата със специални образователни 
потребности чрез развитие на интегрираното и включващото обучение. Планирана е 
целенасочена работа с четирите целеви групи: децата и учениците със СОП, техните 
родители, учителите и специалистите с педагогически функции, ангажирани в 
процеса на интеграция. 

Проектът предлага за първи път в Област Разград ефективни дейности за 
активизиране на подкрепящата среда за деца и ученици със СОП. Ще бъдат 
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разработени програми за обучение и за професионална подготовка на учители и 
специалисти за работа с деца и ученици със СОП. 
      ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 

1. Програма за обучение и подготовка на учители и на специалисти с 
педагогически функции в детските градини и училищата за оценяване на 
образователните потребности и за работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности. 

2. Програма за обучение на координатори на екипи и координатори на 
индивидуалните програми във всички детски градини и училища. 

3. Разработване на Наръчник за учители и специалисти, работещи с деца и 
ученици със СОП. 

4. Разработване на Помагало за обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности. 

5. Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура, 
дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности. 

6. Дейности за приемане на различието в детските градини и училищата 

7. Научнопрактическа конференция за работа с деца и ученици със СОП.  

 8. Дейности за осигуряване на информираност и публичност по проекта. 

Ще бъдат използвани различни дейности за информираност и публичност по 
проекта: пресконференция за представяне на проекта; отпечатване на флайер за 
представяне на Ресурсния център и услугите, които предлага за деца и ученици със 
СОП; отпечатване на информационни материали за проекта – дипляна и брошура; 
обозначителни табели; Интернет-страница за проекта; Заключителна пресконференция 
за обявяване на резултатите от проекта 

       Очаквани резултати от проекта: 

- Обучени са 70 учители и специалисти с педагогически функции- придобили 
са умения за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и 
ученици със СОП. 

- Обучени са 65 координатори - придобили са специфични умения за 
координация на екипи/малки групи от специалисти и координация на 
индивидуални програми. 

- Над 500 деца със СОП са включени в различни дейности по проекта; 

- Създаден е Ресурсен кабинет и Стая на усмивките в СОУ „Христо Ботев” 
град Разград. 

- Издаден е Наръчник с тираж 1000 броя за учители и специалисти, които 
работят с деца със СОП. 

- Издадено е Помагало в тираж 500 броя за обучението на деца и ученици със 
СОП - насочено да подпомогне работата по обучение и интегрирано 
образование, както и разбирането на учители, специалисти и родители. 

- Над 210 човека са участвали в създаването на Помагало за обучението на 
деца и ученици със специални образователни потребности. 
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- Над 500 деца, ученици, родители и учители са участвали в 7 информационни 
дни. 

- Над 1000 човека са посетили пътуващата изложба. 

- Създадена е адекватна подкрепяща среда за децата и учениците със 
специални образователни потребности от Област Разград; 

- Осигурени са подходящи условия за подобряване на работата с децата и 
учениците със СОП и улесняване работата на учителите и специалистите от 
РЦ. 

- Разработени са програми за обучение и за допълнителна подготовка на 
учители и специалисти за работа с деца и ученици със СОП от Област 
Разград; 

- Увеличена е толерантността към децата със СОП - училищата и детските 
градини са по-достъпни за децата и учениците с тези потребности.  

- Създадените отношения на доверие, сътрудничество и екипна работа между 
родители, учители и специалисти от Ресурсния център в Разград. 

- Променени са обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и 
включващото обучение в Област Разград;  

- Закупената техника, апаратура, оборудване и материали подпомагат 
положително дейността на учителите и специалистите, като допълват и 
надграждат постигнатото до момента. 

Общ брой участници от целевата група:  670 

Обща стойност на проекта: 278625,69 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград” и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Министерство на образованието, младежта и науката.” 
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