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„Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видяни, нито 

докоснати… те се усещат в сърцето.”  Хелън Келър 

На 02.11.2011г. в ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Педагогически 

факултет се проведе Кръгла 

маса на тема: „Приобщаващо 

образование”.  

На кръглата маса беше 

подчертано значението да се 

изучават методи за работа при 

деца и ученици със специални 

образователни потребности от 

всички студенти, придобиващи 

педагогическа квалификация в 

България. 

В срещата участваха 

представители от Ресурсните 

центрове в Пловдив, 

Пазарджик, Стара Загора, 

Смолян и Кърджали, които 

представиха свои добри 

практики в ресурсното 

подпомагане. 
НАРУ-България беше приета за 

член на Национална Мрежа за 

Децата в България.  В това си 

качество представители на НАРУ 

се включиха в обсъжданията на 

нов Закон за детето, които се 

проведоха във Враца, София, 

Стара Загора и Варна. 

 



 

НАРУ-България подкрепя запазване на термина 

Специални образователни потребности, като част от 

утвърдена европейска терминология в 

образованието и приобщаването. 

Този термин е залегнал в редица международни 

документи и декларации на международни 

организации, като UNESCO, International Association 

of Special Education, Inclusion Europe  и др. 

Ние, като професионална общност сме част от 

европейското пространство на специалистите в тази 

сфера и считаме, че радикална промяна на 

терминологията ще затрудни реализирането на 

множество текущи европейски проекти, както и 

пълноценната комуникация между специалистите в 

различните страни.  

Това което изразяваме, като позиция е свързано с 

подкрепа на практиката в последно време в много 

страни да се разшири понятието SEN, като в него се 

впишат  много по-широк кръг от възможни 

потребности на децата, а не само тези, свързани с 

увреждане. Освен това, споделяме мнението на 

водещи организации за това специалната 

потребност да се търси в средата и подкрепата, а не 

като признак на детето. 

Солидарни сме с усилията на Министерство на 

образованието, младежта и науката в България да 

установи акцент върху промяната в средата, като 

важна предпоставка за приобщаване. 

Не считаме, че промяната на терминологията е 

условието за реализирането на пълноценна 

приобщаваща политика, а  по-скоро мислим, че 

трябва всички ние да насочим усилията си към 

промяна на обществените нагласи с реализирането 

на успешни модели за приобщаващо образование в 

цялата страна. 
 

 

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ 

 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ  

 

Нашия Сайт: www.narubg.org 

 

Нашият сайт дава възможност 

на членовете на НАРУ-

България да споделят опит и 

ресурси, като за тази цел имаме 

защитен вход за членове на 

организацията и публичен 

достъп. 

Сайтът разполага с динамична 

галерия, където всеки може да 

публикува интересни моменти 

от своята работа. 

Подготвя се учредяването на 

Фонд за Терапии на деца от 

аутистичния спектър. НАРУ- 

България ще се включи в 

учредяването на Фонда, като 

вече бяха проведени 

предварителни срещи, в които се 

включиха представители на 

различни родителски 

организации на деца с аутизъм, 

институции, бизнес и др. 

Курс за следдипломна 

квалификация „Терапевтични 

практики при аутизъм” предлага 

СУ „Св.Климент Охридски”. Курсът се 

предлага в отговор на обществената 

потребност от специалисти, 

профилирани в терапията на 

аутизма. Техният брой е крайно 

недостатъчен в България предвид 

високата разпространеност на 

аутистичния синдром. Целта на 

курса е да се обучат специалисти с 

холистичен терапевтичен 

/параклиничен/ подход към 

нарушенията от аутистичния 

спектър, способни да прилагат 

съвременна, досега недостатъчно 

усвоена у нас система от 

специализирани терапевтични 

методи. 



 

НАРЪЧНИК ЗА ИНТЕГАРАЦИЯ В 

ОБУЧЕНИЕТО  

Ресурсен център - Разград е изготвил 

наръчник за интегрирано обучение, който 

според авторите помага на много учители и 

директори в общообразователните училища да 

осъществяват своята дейност по интеграцията 

и приобщаването. Ресурсен център - Разград 

представи своя наръчник, който е достъпен за 

нашите членове на сайта на НАРУ- България. 

ПОМАГАЛО ЗА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ ЗА 

УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Колега от Ресурсен център - Враца изготви 

електронно помагало за изучаване на 

геометрични фигури от деца с различни 

обучителни затруднения. Помагалото е 

изключително атрактивно и полезно. Повече 

информация за него, може да видите в сайта на 

НАРУ-България. 

 

 

 ДОБРИ  

РЕСУРСНИ ПРАКТИКИ 

. 

ПОМАГАЛО ПО ИСТОРИЯ ЗА 7 КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С 

ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И 

ПОТЕНЦИАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Ресурсен център - Пловдив издаде първото в 

страната помагало по История, което може да се 

използва от деца с различни обучителни 

затруднения. Помагалото е съобразено с 

образователните изисквания, като в същото 

време предлага богат нагледен материал за 

децата. Всяко дете има възможност не само да 

учи, но и да се забавлява с помагалото. То е в 

резултат на доброто сътрудничество между 

Ресурсен център-Пловдив и РИО-Пловдив. За 

повече информация може да се обръщате към 

Ресурсен център-Пловдив. 

 

www.narubg.org 



 

НАШИTE КОМЕНСКИ ПРОЕКТИ 

POPULAR GAMES AND SPORT 

 

По този проект български партньор е Ресурсен 

център- Враца. 

Целта на проекта е да се адаптират традиционни 

игри, които са се играли в различни  европейски 

страни, и да се  направят достъпни и за децата с 

увреждания - физически, сензорни, 

интелектуални. Стремежът е да се включат

колкото се може повече деца в една игра заедно.  

Страните-участници по проекта са:

 България, Белгия, Германия, Испания и 

Италия.  

Предвидени са 24 мобилности на български 

специалисти в партньорските училища в Европа 

За повече информация: Калина Христова, 

психолог в Ресурсен център-Враца 

CIRCUS COMENIUS 

 

По проекта български участник е Ресурсен 

център - Стара Загора. 

Целта на проекта е да се изградят във всички 

училища, ангажирани в инициативата  в 

различните държави, училищни циркови трупи, 

в които да участват деца със специални 

образователни потребности. Всяка страна ще се 

включи в изграждането на интерактивен речник 

със звуци, циркови актьори и представители на 

животинския свят на различни езици, с което ще 

се насърчи интеркултурния диалог. 

Страните участници по проекта са: България, 

Холандия, Белгия, Австрия, Германия и 

Румъния. 

 

 SOLAS 

Ресурсен център - Пазарджик е български партньор по този Коменски проект. 

Той се нарича SOLAS (от ирландски, думата означава “светлина”) и  се стреми да ангажира и 

мотивира децата със специални образователни потребности в общи дейности. 

Всеки партньор ще участва със забавни дейности, които представляват традиционната култура 

на дадената държава-участник и които могат да бъдат усвоени  от  децата със специални 

потребности от 9 - 13 години..  

Страните ангажирани по проекта са: България, Ирландия, Хърватска, Турция, Италия и 

Германия. 

НАРУ-БЪЛГАРИЯ : ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОГЛЕД В ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ 


