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РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН     бр. 3, 2011 

Изминаващата 2011 година беше 

изключително динамична, 

предизвикателна и ключова за 

развитието на ресурсното 

подпомагане и интеграция на 

децата в училищната среда в 

България.  

През тази година започнаха 

сериозни обсъждания за 

въвеждането на приобщаващо/ 

включващо обучение в 

общообразователната среда. 

Нашите ресурсни учители в цялата 

страна от няколко години вървят в 

тази посока, но все още всички се 

обединяваме около становището, 

че общообразователното училище 

не е готово да реализира в пълна 

степен философията за 

приобщаване. Въпреки 

необходимостта от реформа, 

ресурсното подпомагане в България 

има сериозно развитие. 

През тази учебна година близо 

11 000 деца получиха възможност 

чрез ресурсните си учители и 

подкрепяни от ресурсните центрове 

в страната да се обучават в 

общообразователната среда. 

Създадохме Национална Асоциация 

Равносметката за 2011 година 

 
на Ресурсните Учители /НАРУ/ само 

за 3 месеца. В желанието ни да 

бъдем активен участник в 

случващата се реформа, успяхме да 

обединим над 70 % от работещите в 

системата на ресурсното 

подпомагане в страната. Ние 

гледаме напред в бъдещето, където 

ще участваме динамично в диалог с 

държавните институции, 

родителските организации, 

учителските синдикати и 

неправителствения сектор за 

постигане на образование за 

всички. Не бихме изложили на риск

достигнатото от нас в последните 5 

години.  

НАРУ като професионална 

организация има визия за развитие 

на система и ще защитава 

непоколебимо позициите си в 

диалог с останалите участници в 

гражданското общество. 

Пожелаваме на Всички колеги и 

партньори в страната много здраве 

и успехи през новата 2012 година. 

 

Калоян Дамянов 

Председател на НАРУ-България 

“Най-добрият 

резултат на 

образованието е 

толерантността”  

Хелън Келър 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 
Равносметката 
за 2011 година; 

 
ФИЦЕ-България; 

 
Регионални 
секции; 
 
Активни 
азбучни карти; 
 
Събития; 

 

ВЕСЕЛА KOЛЕДА И 

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА 

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА 
НАРУ-БЪЛГАРИЯ, НАШИ 

ПРИЯТЕЛИ, КОЛЕГИ, 

РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ 

ЦЯЛАТА СТРАНА 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 
НАРУ 
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ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ НА 10 ГОДИНИ 

РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ 

ФИЦЕ-България отпразнува своята 10-годишнина на 1 декември 2011 

година  с конференция, посветена на семейството като гарант за 

благосъстоянието на децата. През тези 10 години ФИЦЕ-България се 

утвърди като приятел и партньор на ресурсното подпомагане и  

ресурсните центрове в страната. С въвеждането в България на 

холандската методика за смятане „Ремелка”, по която бяха обучени 

десетки ресурсни учители в цялата страна. През тази година г-жа 

Дашенка Ташкова, председател на ФИЦЕ-България беше избрана за 

Президент на ФИЦЕ-Интернационал, което е изключително голяма 

чест, както за нея самата, така и за всички нас, които толкова години 

работим ръка за ръка с ФИЦЕ-България. 

На конференцията, стана ясно, че ФИЦЕ-България подготвя 

продължение на обучението по „Ремелка” през 2012 година. 

Caption describing picture or 

graphic. 

Регионалните секции на НАРУ-България са 

основната структура на организацията. Само за 

няколко месеца ние успяхме да учредим 

структури на асоциацията в 13 области на 

страната: Хасково, Враца, Пазарджик, Варна, 

Разград, Перник, София-град, София-област, 

Ловеч, Стара Загора, Русе, Плевен, Благоевград. 

До края на годината очакваме учредяването на 

нашите секции в Шумен и Монтана, с което ще 

обхванем над 80 % от работещите в системата на 

ресурсното подпомагане. Нашите регионални 

секции са абсолютно автономни организации, 

които вече работят по обсъждането на 

стратегически предложения за развитието на 

ресурсното подпомагане в следващите години. 

ТЕКУЩИ ТЕМИ, ОБСЪЖДАНИ  В РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ: 

 

- Профилиране на ресурсните учители по затруднения и възраст на децата; 

- Ролята на ресурсните центрове в приобщаващото образование; 

- Предложения за нормативни промени, усъвършенстващи ресурсното подпомагане; 

- Ресурсните учители и кариерното ориентиране на младежите със затруднения в обучението; 

Очакваме и вашето мнение по темите чрез директната форма в сайта: 

http://www.narubg.org/Contact 
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Caption describing picture or graphic. 

„Активни азбучни карти” е иновативна разработка на Ресурсен 

център-Монтана, касаеща създаването на дидактично помощно 

средство, чрез което да се подпомогне, подобри и обогати 

рехабилитационно - педагогическата работа на слухово-речевия 

рехабилитатор. Поредицата от 30 работни карти може да се 

използва и да бъде в помощ и на други специалисти, работещи с 

деца с увреден слух - ресурсни учители, логопеди, детски и начални 

учители. Тя е подходяща и за работа в домашни условия, където 

под формата на забавни игри, родителите биха могли да 

подпомогнат развитието на своите деца. Лицевата страна на всяка 

карта съдържа картинка с думата под нея, от която е изведена 

ключова буква, маркирана съответно в червено - за гласен звук и в 

синьо - за съгласен звук. Всяка буква е представена в печатен, 

ръкописен и дактилен вариант, което  дава възможност за 

едновременно зрително възприемане, съпоставяне и по-лесно 

запомняне. Този начин на представяне позволява съотнасянето на  

графема,  артикулема  и  дактилема, а така също и на картинка с 

дума. Улеснява се отдиференцирането  на печатна и ръкописна, 

главна и малка букви. Поместено е и изречение с ключовата дума, 

което характеризира изобразения предмет. За нашите членове в 

сайта: www.narubg.org е поместена презентацията на методиката. 

АКТИВНИ АЗБУЧНИ КАРТИ ОТ МОНТАНА 

 

НАРУ-България се включи в инициативата на Фондация "Стъпка за 

невидимите деца на България" и Сдружение „Тацитус” – организации 

на родители на деца с аутизъм в България за учредяване на Фонд за 

терапии за деца с разстройство от аутистичния спектър. Церемонията 

за учредяване на Фонда се проведе в присъствието на нотариус и 

представители на медиите на 13 декември 2011 г. от 10.30 ч. в Зала 1 

на Факултета по начална и предучилищна педагогика /ФНПП/ към 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Целта на фонда е да даде шанс на възможно повече деца с 

разстройство от аутистичния спектър в България да получат достъп до 

терапия, която е основното средство на въздействие. На този етап 

подкрепата на държавата за децата, диагностицирани с разстройство 

от аутистичния спектър, е крайно недостатъчна. Родителите трябва 

сами да заплащат скъпоструващите терапии, което не е по силите на 

по-голяма част от семействата, поради символичната социална 

подкрепа и факта, че в много от случаите единият от родителите не 

може да работи, за да помага на детето си. Така финансовата 

възможност за осигуряване на достъп до жизненоважни терапии, 

подпомагащи комуникацията и социализацията на детето, са сведени 

почти до нула. 

Повече за фонда на http://www.autism-bg.org/ 

  

www.narubg.org    
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НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ – БЪЛГАРИЯ 
WWW.NARUBG.ORG 

НАШАТА БАНКОВА СМЕТКА 

IBAN:BG47FINV91501215236426 

BIC:FINVBGSF 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

 

A favorite family 

phrase or slogan can 

go here. 

 

На 11. 12. 2011г. се проведе конференция на тема: "Интеграция 

на деца с обучителни затруднения и емоционално 

поведенчески нарушения", организирана по проект: 

"Интеграция на деца с обучителни затруднения" на Фондация 

"Социална комуникация" и Нов Български Университет. 

В конфренцията се включиха ресурсни учители и специалисти, 

членове на НАРУ-България от София, Благоевград и Стара 

Загора. 

Ръководител на проекта е доц. д-р Виолета Боянова 

Повече за конференцията сме поместили на нашия сайт, включително 

с изказвания на основните говорители за нашите членове. 

Ресурсен център – Пловдив и РИО - Пловдив представиха “Помагало за 

ученици с индивидуални потребности и потенциални 

способности”/Стара история/ за 7-ми клас на 19. 12. 2011г. в 

Пресцентъра на Международен панаир – Пловдив. На презентирането 

присъстваха заинтересовани учители, родители, директори на училища и 

университетски преподаватели. В продължение на две години в Пловдив 

се реализира уникален проект, пример за мултидисциплинарно 

професионално сътрудничество, осъществен от шестима ресурсни 

учители, трима учители по история и цивилизация и психолог, по 

инициатива на старши експерт по обществени науки и гражданско 

образование от РИО – Пловдив. Резултат от това сътрудничество е 

помагало по история за седми клас /Стара история/ за ученици със 

специални образователни потребности (СОП). 

 


