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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2012г. 

 

 

 УСПЕХИ ПРЕЗ 2012 г.: 

1. Реализиране на проект „УСМИВКИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА: Подкрепа за децата със 

специални образователни потребности в област Разград”. 

2. Успешно партньорство с Регионалния инспекторат на образованието на МОМН. 

3. Привлечени ключови експерти - преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” в 

подкрепа на младежката организация за работа с деца със СОП, учители и 

родители. 

4. Нова интернет-страница по проект. 

 

 

1. ПРОЕКТ „УСМИВКИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА: Подкрепа за децата със специални 

образователни потребности в област Разград” 

Продължителност: 24 месеца. 

Териториален обхват: Област Разград: общини Разград, Кубрат, Завет, Исперих, 

Самуил, Лозница и Цар Калоян 

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 разработени програми за 

обучение и за професионална подготовка на учители и специалисти за работа с деца и 

ученици със СОП. 

 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. 
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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. 

Планирани дейности 

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. 

9. 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 

 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. 
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 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. 

 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. 

Изпълнение на проекта: 

По дейност 1 са проведени три двудневни обучения със специалисти от Ресурсен 

център – Разград. Обученията бяха организирани на два пъти в гр. Варна, к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена”, хотел „Азалия”, от 01 до 04.11.2012г. Обученията се проведоха от 

експертите обучител гл.ас. д-р Берджухи Лефтерова и фасилитатор Милена Стоянова. В 

обученията участваха 35 специалисти от Ресурсния център – Разград, които преминаха през 

теоретично и практическо обучение по теми за придобиване на умения за работа с деца със 

СОП. Специалистите от ресурсния център получиха сертификати за завършено обучение.  

До момента успешно са проведени 140 индивидуални и 4 групови супервизии (4 

месеца) на специалистите от Ресурсния център. Предстоят месечни групови и индивидуални 

супервизии през 2013г. Ресурсният център в гр. Разград в рамките на съвместното ни 

сътрудничество по проекта успешно съдейства за предоставяне на актуална информация за 

работещите специалисти, интегрирани деца със СОП в училища и ЦДГ в област Разград. 
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По дейност 2  е извършена подготовка за организиране на четири двудневни 

обучения за координатори на екипи за седем общини – Разград, Лозница, Цар Калоян, 

Самуил, Кубрат, Завет и Исперих – общо 30 участника за училища и детски градини, където 

се обучават минимум 5 деца със СОП. За обучител е определен професор д-р Емилия 

Василева, СУ „Св. Климент Охридски”, класирана в обществена поръчка на Младежки 

Форум 2001 – Разград, която е проведена през септември и октомври 2012г. Целта на 

обученията е координаторите на екипи да бъдат обучени в техники как да организират 

дейността на екипа; да прилагат иновативни практики за работа с деца, учители и родители; 

мотивиране на членовете на екипа за успешни резултати. Като партньор СОУ „Христо 

Ботев” участва в осигуряването на попълнени формуляри на учители, които заявяват 

желание да участват в обученията. 

По дейност 3 за разработване на Наръчник за учители и специалисти с 

педагогически функции, работещи с деца и ученици със СОП, планираме да проведем заедно 

с 35 специалисти от Ресурсния център в гр. Разград 4 работни посещения в ресурсни 

центрове на други областни градове. Във резултат от посещенията на ресурсните центрове и 

запознаване с различните практики на работа, всеки специалист ще изготви доклад от 3 до 5 

страници с описание на практики от своята работа и анализ от придобитите впечатления от 

посещенията. Наръчникът ще бъде разработен от експерт – професор дпн Сийка Костова, СУ 

„Св. Климент Охридски”. Документът ще представи методи и практики  за работа с деца със 

СОП 

По дейност 4 за разработване на Помагало за обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности, се извърши подготовка за провеждане на фокус-

групи в 7 общини през  2013г. с участието на 5 учители и 5 родилите във всяка една от тях. 

Резултатите от обсъжданията във фокус-групите ще бъдат анализирани от експерт - 

професор дпн Нели Иванова, СУ „Св. Климент Охридски”. Представителни екипи от 

Ресурсния център и СОУ „Христо Ботев” в гр. Разград ще участват в обсъждане на 

съдържанието на Помагалото, заедно с още 20 учители от 7 общини. Помагалото ще бъде 

разработено от експерт – доц. д-р Моника Богданова, СУ „Св. Климент Охридски”. професор 

дпн Нели Иванова и доц. д-р Моника Богданова от СУ „Св. Климент Охридски” бяха 

обявени за изпълнители от Младежки Форум 2001 – Разград в проведена обществена 

поръчка с предмет „Експерти” през месеците септември и октомври 2012г. 

  По дейност 5 за осигуряване на специални учебно-технически средства, 

апаратура, дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални 

образователни потребности до момента са извършени строително-монтажни работи на две 

помещения в СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград и са обособени Ресурсен кабинет и Стая на 

усмивките. Предстои обзавеждане и закупуване на специални учебно-технически средства, 

апаратура, дидактически материали по време на лятната ваканция до месец септември 2013г. 

СОУ „Христо Ботев” участват в подбора на специални учебно-технически средства, 

апаратура, дидактически материали, които трябва да се закупят за създадените нови стаи за 

работа с деца със СОП. 

  По дейност 6 Дейности за приемане на различието в детските градини и 

училищата, повишаване на толерантността и подобряване на отношението към децата със 

СОП, се проведе подготовка за областен конкурс за рисунка „Детските ръце са сътворими” 

на деца със СОП с партньори деца в норма, която трябва да се проведе през 2013г. През 

месец ноември 2012г. с обществена поръчка с предмет „Експерти” на Възложителя 

Младежки Форум 2001 – Разград беше обявен за изпълнител за провеждане и консултиране 

на информационни дни – Снежанка Николова от гр. Русе, дългогодишен организатор на 

публични събития. 
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  По дейност 7 за организиране на научно-практическа конференция за работа с 

деца и ученици със СОП. С проведена обществена поръчка с предмет „Експерти” през 

месеците септември и октомври 2012г. бяха обявени за изпълнители лектори и 

фасилитатори, които ще участват с представяне на доклади в научно-практическата 

конференция. 

Предвидено е по график да се проведе през месец ноември 2013г. със участието на 100 души 

учители, родители, деца със СОП, журналисти, представители на ангажирани институции и 

др. Ще бъдат обособени няколко тематични семинара, на които ще бъдат представени 6 

ключови доклади за обсъждане. На конференцията ще бъдат представени резултатите от 

работата по проекта. Ще бъдат привлечени повече институции за работа по проблема на 

децата със СОП. Ще бъдат поканени представители на учебни заведения, които са готови да 

подкрепят инициативата. Ресурсния център в Разград и СОУ „Христо Ботев” участват в 

подготовката и представянето на дейността си и постигнатите резултати и ползи от 

реализирания проект. 

  По дейност 8 за дейности за осигуряване на информираност и публичност по 

проекта (със задължителен характер). През месец октомври 2012г. бе изготвена интернет-

страница на проекта на адрес: www.smile.yf2001.org 

= 

 

Приоритети през 2013г. за постигане при реализирането на проекта:  

1. Организиране на обученията по дейност 1 и 2.  

2. Фокус-групи в 7 общини. 

3. Областна изложба – в 7 общини. 

4. Учебни пътувания в 4 ресурсни центрове в България на специалистите от Ресурсен 

център в гр. Разград. 

5. Закупуване на дидактични материали и литература. 

6. Отпечатване на рекламни материали. 

7. Отпечатване на Помагало и Наръчник.  

8. Организиране на Национална конференция. 

9. Пресконференция – заключителна. 
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