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„СТЪПКИ КЪМ 
САМОСТОЯТЕЛНОСТ“

Това издание е оТпечаТано  
с финансоваТа подкрепа на ФОнДаЦИя ВелУкС 

в рамкиТе на парТньорски проекТ  
„СТЪПКИ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ“ 

 на ФОнДаЦИя П.У.л.С. и  SOS ДеТСкИ СелИща 
БългаРИя

в закЛЮчение...

доброто образование осигурява на всички деца и младе-
жи, със или без специални образователни потребности, силата 
да разсъждават и да правят избори. Централен елемент в този 
процес е обединяване усилията на родители, екип от различни 
специалисти и институции, ръководени от една основна цел 
– детето да получи най-подходящите грижи, съоб-разени с не-
говите специфични нужди



ЦЕЛ
създаване на подкрепяща среда – физи-
чески, социално и емоционално адапти-
рана към потребностите на децата и 
учениците със специални образовател –
ни потребности.

УЧАСТНИЦИ  В  ПРОЕКТА
Учители

от общообразователни детски градини  
и училища на територията на гр. велико 
Търново, гр. Горна оряховица и гр. Ляс-
ковец

Родители
на деца с обучителни трудности, езико-
во-говорни нарушения и генерализирани 
разстройства на развитието

Други специалисти
представители на SOS детски селища, со-
циални работници към дирекция „соци-
ално подпомагане“ гр. Горна оряховица и 
гр. Лясковец, представители на община 
велико Търново, дирекция „образова-
ние“ и представители на рЦпиовдУ-
соп – велико Търново

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Обучение: „ролята на екпо (екип за ком-

плексно пе-дагогическо оценяване) в детската 
градина и училище“ 
Цел: повишаване капацитета на екпо към учебните 
заведения, включени в проекта 

Каскадни обучения: 
Цел: запознаване на по-широк кръг от специалисти 
и родители  с ролята на екпо в съответните учебни 
заведения по места и практически насоки за работа 
с 
деца със специални образователни потребности

Консултации:
Цел: разглеждане на конкретни казуси, възникнали 
по време на работата с децата и учениците със спе-
циални образователни потребности

РЕЗУЛТАТИ
• изграждане на  адекватна и гъвкава подкре-

пяща среда в детските градини и училища;
• усвояване на конкретни подходи и методи за 

работа с децата и учениците,  според вида уврежда-
не;

• извеждане на нови идеи в образователния 
процес при деца и ученици със специални образо-
вателни потребности, които могат да бъдат реали-
зирани и разрешени на един друг последващ етап.


