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1. Какво са специални образователни 

потребности СОП 

 Понятието специални образователни 

потребности е определено в 

нормативните актове на 

Министерството на образованието и 

науката.  

 СОП могат да имат деца, които срещат 

различни затруднения в обучението си. 

Въведение: 





2. Какво означава 

интегрирано обучение? 
 Интегрирано обучение на деца 

със СОП е такова обучение, при 

което детето независимо от вида на 

увреждането е включено в общата 

образователна среда.  





Що е то:Екип за комплексно 

педагогическо оценяване 
 ЕКПО е формиран в РИО в 

съответната област. 

ЕКПО се състои от различни 

специалисти: психолог, специален  

педагог, логопед, учител от 

общообразователно училище, социален 

работник и др. 



В кои нормативни актове е 

определено интегрирането на 

деца и ученици със СОП 

 

  
• Закон за народната просвета 

• Правилник за прилагане на Закона за 

народната просвета 

• Закон за интеграция на хората с 

увреждания и правилника за 

прилагането му 
 



НАРЕДБА № 1 ОТ 23 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И 

УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С 

ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Издадена от Министерството на 

образованието и науката 

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2009г. 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С тази наредба се определя 

държавното образователно изискване за 

обучението на децата и учениците със 

специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания.  





Кои са институциите в страната, 
ангажирани с интегрирането на 

деца със СОП? 
 

•  МОМН 
• РИО в съответната област 
• Детските градини и 

училищата в съответната 
област 
• Ресурсен център 

 



Основно понятие: дете със специални 

образователни потребности - СОП - е 

синоним на широко използвания в 

англоезичната педагогическа литература 

термин chidren with special educational needs, с 

който се прави отказ от използваните 

медицински категории и акцентът се поставя 

върху образователните нужди на детето и 

педагогическият аспект на въздействие. 

 Използва се във всички международни 

документи, издадени от ЮНЕСКО, които 

се отнасят за децата с увреждания.  





СОУ “ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 

 ИНТЕГРИРАНЕ  НА   ДЕЦАТА  

СЪС   

СПЕЦИАЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ   

ПОТРЕБНОСТИ  

В  МАСОВО УЧИЛИЩЕ  



 

 

ИНТЕГРИРАНО  

ОБУЧЕНИЕ 
 

ЩО Е ТО ?  





ПОСРЕЩАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ В УЧЕБНИЯ 

КОНТЕКСТ 

 Година първа 

Психологически проблеми и 
съпротиви на учителя при работа с 
проблемни деца. 

Приобщаване на родителя и 
ресурсния учител към учебния 
контекст. 

Адаптиране на учениците от класа към 
детето със СОП. 

Адаптиране на работната среда и 
учебния материал за ученик със СОП. 





С Ъ П Р О Т И В И   -   ПРЕЧКИ 

 НЕ  ПОЗНАВАМ ДОСТАТЪЧНО ПРОБЛЕМА 

 

 НЯМА  ДА  МОГА ДА СВЪРШВАМ РАБОТАТА  
СИ  В  ЧАСА 

 

 ДОСАДАТА  ДА  ПОДГОТВЯМ СПЕЦИАЛНИ  
ЗАДАЧИ 

 

  А  БЕ, ПРОСТО  НЕ  МИ  СЕ  ЗАНИМАВА  

 

 ДРУГИ 





РОДИТЕЛЯТ :  

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ  ВРАГ  НА  ДЕТЕТО  

СИ  

РОДИТЕЛЯТ: 

НАЙ-ДОБРИЯТ  

ПОМОЩНИК  НА  

ДЕТЕТО  СИ  



Р О Д И Т Е Л Я Т 
ГНЯВ 

СТРАХ  

СРАМ 

НЕУВЕРЕНОСТ 

САМОТНОСТ 

ДЕПРЕСИВНОСТ И 
ТРЕВОЖНОСТ 

НЕДОВЕРИЕ 

……………. 

 

 

 



РЕСУРСНИЯТ УЧИТЕЛ 

При работата, 

общообразователни

ят учител заедно с 

ресурсния учител 

редуцират и 

адаптират учебното 

съдържание до 

степен разбираема 

от всички ученици.  

Всички учители 

от училището и 

специалистите 

от Ресурсния 

център, които 

работят с 

учениците със 

СОП, са един 

ЕКИП. 



АДАПТИРАНЕТО 

Провеждаме индивидуални 
разговори, разговори в класа 
със съучениците им.  

Определяме правила и норми 
за толерантни отношения и 
граници на търпимост.  

Поставям задължения и 
отговорности на тези ученици 
за часовете, за класната стая.  







ОБУЧЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ 

ИГРА 
Играта на детето ни дава информация за отделните 

сензорни системи ( зрителна, слухова, тактилна, 

вестигуларна и проприоцептивна) и тяхното 

функциониране в синхрон.  

Адекватно избраната и модифицирана като правила 

игра, би могла да използва водещата дейност на 

детето( например движението), стимулирайки и 

останалите канали за приемане и преработка на 

информацията.  

Играта е дейност, която представя възможност да се 

стимулират всички области на развитие на детето.  

Играта е дейността, която свързва светът на 

възрастните с този на децата, затова трябва да бъде 

основно средство за стимулиране и комуникация. 





ИГРАТА Е ДЕЙНОСТТА, КОЯТО ЕДНО ДЕТЕ 

ИЗВЪРШВА С ЛЮБОПИТСТВО И ВРОДЕНО 

ЖЕЛАНИЕ 

 Играта означава разбиране и учене. 

 Играта е “действащ сблъсък” с цялата 

заобикаляща ни среда. 

 Играта служи на собственото личностно 

както и на социалното развитие. 

 Играта събужда интерес към различни 

теми. 

 Играта подпомага развитието на 

умения. 





ВСИЧКИ ДЕЦА МОГАТ ДА УЧАТ ЗАЕДНО ! 
 

АДАПТИРАНЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

НАШИТЕ СТЪПКИ: 
1. ОБЕМ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ; 

 
2.  ВРЕМЕ;   Децата и учениците със СОП се нуждаят от 

различна времева рамка от останалите ученици, за да 

изпълнят работните и ежедневни си задачи и отговорности; 
 

3. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ; 

 

4. ФОРМИ НА ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ; 

 

5.  КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ;  Всеки 

ученик трябва да им възможност да участва в 

поставените задачи на класа.  











-АДАПТИРАНЕ; 

 

Включващата класната стая изисква учителите да 

адаптират дидактичните и помощни материали и пространство. 

Добре е в адаптирането да участва ресурсния учител, като 

специалист в тази сфера. 
 

- ПОМОЩНИ ТЕХНОЛОГИИ; 

 

Необходимо е да използваме помощни технологии /калкулатор, 

диктофон, компютър и др./ и софтуерни приложения 

/образователни програми, игри, релаксиращи и логически 

компоненти/, за да облекчим учебния процес.  
 

-АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ; 
 
Всеки ден ние ще се учим на нови варианти 
за обучение на всички деца, без значение на 
различието, което те имат. 
 





Основни препоръки на д-р Джеймс Добсън (психолог) при 

работа с деца със СОП  
 

•Бавно учещият трябва да бъде предпазен от 

опустошенията на провала. Върху учебните 

цели, които той не може да постигне, не трябва да 

се набляга допълнително.  

•От него трябва да се изискват само неща, които 

са по силите му. Трябва да бъде хвален, когато 

дава най-доброто от себе си, дори и ако то не е в 

крак с връстниците му. 

•Помнете, че успехът ражда успех. Най-добрият 

мотив за бавно учещия е съзнанието, че 

успява. Ако възрастните наоколо демонстрират 

доверие в него, е по-вероятно и той самият да има 

доверие в себе си.  







ДЕЦАТА 
със специални образователни 
потребности искат да живеят 
и да се  развиват, като част от 

всички нас. 
Тези деца искат да споделят 

живота си с приятели, съседи, 
близки и роднини. 

 

 



На Мирко, с обич! 
 
 

 

Имам си другарче, по-различно, 
но повярвайте, не е безлично. 
Умно е, добричко, Мирко се нарича, 
учи с нас, играе – всички ни обича. 
 
Често му помагам от сърце,  

искам да го видя с грейнало лице. 
Като нас да е щастлив и ведър, 
на добри дела и на усмивки щедър. 
 
Сълзи в очите му не искам да блестят, 
нито пък другарчетата ни да го винят. 
Денят му искам да е слънчев, весел, 
урокът му да бъде лесен. 
 
Искам радост всеки да му дари, 
за труда му, госпожата да го награди. 
Полезен да се чувства като всички нас 
да идва с желание в училище и в клас. 
 

 
 

В края на годината със 
светнали лица 
да сме щастливи с добрите си 
сърца. 
С гордост да се поздравим, 
чрез труда на Мирко да се 
откроим. 
 
Така ще израстем добри и 
толерантни, 
в живота няма да сме 
арогантни. 
Ще сме научени на милосърдие 
и на любов, 
ще бъдем белязани с добрина и 
с благослов. 
 
Галатея Герова 

10.10.2010 година 

Гр. Пловдив 





БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО 

ОЧАКВАМ ВАШИТЕ 

ВЪПРОСИ 


