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“Подавам ти ръка” - интерактивен модел за 

интегрирано и  
включващо обучение на ученици със специални  

образователни потребности  
 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз  



КОИ СМЕ НИЕ? 

 

 

Пенко Рисков 

Йорданка Милушева 

Наска Атанасова 



Цели на учебната програма за 
извънкласна дейност 

 Обучението в студио “Ритмика и танци” цели да подпомогне 
процеса на интегриране и включване в обучението на ученици 
със СОП чрез ритмични упражнения, характерни за танцовото 
изкуство, с връстници без обучителни трудности. 

 Обучението в студио “Кукловодство” цели да подпомогне 
процеса на интегриране и включване в обучението на ученици 
със СОП чрез образи от народното творчество и художествената 
литература, подходящи за възприемане от децата, с връстници 
без обучителни трудности. 

 Обучението в студио “Палитра” цели да подпомогне процеса на 
интегриране и включване в обучението на ученици със СОП 
чрез изобразително и приложно изкуство, с връстници без 
обучителни трудности. 



ЗАЩО ГО ПРАВИМ? 

 Да се допринесе за развиване на подкрепяща 
среда за интегрирано и включващи обучение 
на ученици със СОП чрез общуване със свои 
връстници в училище. 

 Да се включат пълноценно в училищния 
живот ученици със СОП чрез интегрирано 
интерактивно обучение в творчески дейности 
в училище и участие в обществени и 
културни прояви. 



ДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ? 



студио “РИТМИКА И ТАНЦИ” 
 Децата се 

изразяват чрез 
образи изградени 
с ритмични 
упражнения и 
танци. 

 Развити и 
обогатени са 
зрителните 
възприятия, 
представи и 
въображения. 

 Учениците със 
СОП получиха 
увереност и 
мотивация за 
работа с 
партньор. 



студио “ КУКЛОВОДСТВО” 
 Обогатена и 

развита речева 
култура и 
умение за 
изразяване на 
мисли и чувства. 

 Развити 
зрителни 
възприятия, 
представи и 
въображения. 

 Развити умения 
за приемане на 
другостта, 
партньорство и 
уважение. 



студио “ПАЛИТРА” 
 Усъвършенствани 

умения за работа с 
разнообразни 
дидактични 
материали. 

 Формирани са 
качества на 
личността на 
учениците към 
национални и 
общочовешки 
ценности, 
изобразително 
изкуство, народно 
творчество и др. 



Сръчни ръце! 



Партньорство! 



А СЕГА НАКЪДЕ? 



Благодарим за 
вниманието! 

Пенко Рисков 

Йорданка Милушева 

Наска Атанасова 


