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Въведение: 

Живеем в динамичен век, в който нараства 
нуждата от изграждане на позитивна 

подкрепяща среда, равен шанс и достъп до 
образованието на всеки. 

Настоящата разработка представя добри 
практики и стратегии за успешна интеграция 

на деца със специални образователни 
потребности и деца от ромски произход. 



Цели: 

  Обучението и възпитанието да се ориентират към 

потребностите на учениците, т.е. те да развиват 

вътрешна увереност за цял живот, да придобиват 

умения за близко общуване и желание за учене. 

  Да се насърчават с желание да поемат рискове и 

да подхождат към работата си с радост от 

очакваните резултати. 

  Да се развиват способностите на всяко дете, да се 

съхранява неговата уникалност. 



Задачи: 

  Да се изгражда у малките ученици усещане за 
принадлежност към групата. 

  Да се учат един от друг като разширяват собственото си 
знание и опит и така и знанието и опита на тези около тях. 

  Да се стимулира общуването в и извън груповата 
единица. 

  Да се формират социални умения чрез опознаване. 

  Да се стимулира инициативността и детската 
любознателност. 

  Да се възпитава задоволство и наслаждение от 
преживяното. 



Стъпки на стратегията 
Позитивна класна стая 

 

Добре дошли! Радвам се, 

че сте тук! 

Кътове за работа. Кътове 

за игра. Обстановка близка 

до домашната, 

предразполагаща детето за 

адаптация към 

изискванията, поставени 

към него. 



Ден на толерантността 
 В деня на Толерантността децата успяха да изградят 

емоционалната си отзивчивост и способност за емпатия към 

другия – „различния”. Тогава, маскирани и с усмивки на лице, 

доброжелателни, ние приехме другия до нас, такъв, какъвто е. 

Децата се забавляваха и разбраха, че не се чувстват отделени, а 

заедно.  



На есенния килим 

 Топла есенна утрин. Заедно откриваме 

красотата на природата.  



Стаята на децата със специални 

образователни потребности 

 В училището, в което работя 

има подкрепяща среда, т.е. 

достъпна архитектурна среда, 

специализиран и технически 

оборудван кабинет за работа с 

децата.  



Коледа  

 Коледната магия 
превърна милото ни 
тържество не в 
стриктно следване на 
сценарийния план, а 
предизвика всеобща и 
непринудена радост у 
всеки-деца, родители 
и гости. 



Препоръки: 

 В учебната програма на студентите по Педагогика е необходимо да 
бъде предвиден курс за работа с деца със СОП и такива с различна 
културна принадлежност; 

 Да се въведат стандарти за изработване на индивидуални 
образователни програми за деца със СОП; 

 Необходимо е да се уточни статута на помощник на учителя, както и 
да бъде оценена необходимостта от тази длъжност, тъй като нагласите 
са противоречиви; 

 Да се адаптират програми; 

 Да се създадат условия за индивидуализация на учебния процес; 

 Да се изработят механизми за въвеждане на родителите в 
образователния процес; 

 Да се обогатява базата с УТС непрекъснато; 

 Да се изгражда мост между учител-психолог-родител; 



Изводи: 

 Забелязва се подобряване на социалнопсихологическия 
климат в училищната Подготвителна група; 

 Изградени са умения за изслушване, търпение, 
загриженост, толерантност; 

 Децата се чувстват уверени и значими, придобили са по-
голяма емоционална подкрепа и стабилност; 

 Чрез ангажираността на семейството в училищния живот, 
се изгради взаимно доверие. 

 Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на 
търпение; 

 Ако детето живее с приятелство и доброжелателност, то 
ще се научи да дава на света; 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 


