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На 06.06.2017г СУ “Св.  Паисий  Хилендарски” подписа договор по програма “Еразъм +” 

2017-1-BG01-КА101-035636, КД 1 "Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно 

образование”. Десет педагогически специалисти преминаха структуриран курс на тема 

„Идентифициране  на бариерите пред ученето – специални образователни потребности” в 

периода 17-21.07.2017г. в гр. Палермо, Италия. 

 Курсът предлага на участниците получване на по-задълбочено разбиране на специални 

образователни потребности и на критериите за ранна диагностика на специфичните нарушения 

на способността за учене. Програмата „Еразъм +” подкрепя образователна мобилност за 

преподаватели и даде възможност да се включим в обучение, водено от световни имена. Чрез 

мобилността се повишиха възможностите на училището за удовлетворяване на потребностите 

на хората в неравностойно положение, тяхното приобщаване и социално включване.   

Обучението се осъществи от ShipCon Limassol Ltd., обучителна организация с доказан 

опит в областта на приобщаващото образование и курсове за преподаване на деца със 

специални потребности.   

Целите, които се стемим да реализираме чрез включването в проекта, са заложени в 

Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020 г. Ето кои са те: 

- подкрепа на професионалното развитие на участниците в мобилността; 

- повишаване на теоретичните познания за специфичните нарушения на способността за учене;  

-  ранно откриване и диагностициране на обучителни затруднения; 

- запознаване с различни възможности за намаляване на бариерите пред ученето; 

- подобряване на методическата подготовка с цел повишаване качеството на преподаване; 

- оптимизиране на работата в класната стая с учениците по всички общообразователни 

предмети;  

- подобряване на педагогическото взаимодействия между специалисти от екипите за обща и 

допълнителна подкрепа и останалите преподаватели по отношение на подходи и методи на 

образование и работа с детето със специални нужди в класната стая; 

- усъвършенстване на умения за справяне с ранното отпадане от училище; 

- повишаване на мотивацията за работа; 

- развитие на международно партньорство в сферата на училищното образование; 

  Придобитите знания, умения и компетенции ще позволят на преподавателите и на училището 

да реализират работещ модел за обучението на деца със специални образователни потребности 

и застрашени от отпадане.  

В резултат на обучението учителите ще развият уменията за ранно разпознаване на 

обучителни затруднения,а това ще им позволи да насочват семействата към екипа от 

специалисти за навременна диагностика. Друга важна цел е промяна на подхода за преподаване, 

така че материалът по различните учебни предмети да бъде представен на децата със СОП по 

достъпен начин. Това ще подпомогне работата в часовете по общообразователна подготовка, 

ще активизира екипната дейност между специалисти, преподаватели и родители. Реализирането 

на мобилността позволява на училището да достигне по-високо качество на обучение. 

 


