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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
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„Творчески подход за интегрирано обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности в СОУ „Петко Росен“ –Бургас
Период на изпълнение 03.09.2011г.- 03.11.2012г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ОСЪЩЕСТВЕНИ ПО ПРОЕКТА:
 Обучение на учители и специалисти с педагогически функции от СОУ „Петко Росен” в
алтернативни методи за работа с деца със СОП- 15 учители .

 Посещение на Център за деца със специални нужди „Карин дом” – гр. Варна Педагозите
от СОУ „Петко Росен“ се запознаха с материалната база, със специализиран
инструментариум за работа PECS, с образователна методика – Монтесори, със специфични
игри и методи за работа.
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 Оборудване на ресурсен кабинет и интерактивна зона за игра и обучение;

 Отпечатване и разпространение на Сборник „Методика за работа с деца със СОП и
техните родители в училищна среда“ – 1000 бр.;
 Проведени индивидуални и групови занятия с 21 ученика в четири направления :
Въвеждане в обучителния процес – интерактивни инструменти за работа с
новопостъпили в училището деца със СОП, които включват:


запознаване с буквената и цифрена символика;



усвояване на базисни понятия и количествени представи;



усъвършенстване на графомоториката;



ориентиране в пространството, наблюдателност и устойчиво внимание;
Работа с деца, които са усвоили основните граматически и математически правила:



интерактивни инструменти за подобряване на техниките за четене и писан;



осмисляне на прочетеното;



умения за самостоятелно разказване;



творческо мислене и комуникативни умения;
Мотивация за учене:



интерактивни методи за осмисляне на абстрактни понятия;



осмисляне на наученото;
Умения за независим живот:
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решаване на проблеми от ежедневието;
социлно – комуникативни умения;

 Проведено „Училище за деца и родители” в което участваха 21 ученика и 42 родители
На 29.09.2012г. се проведе „Параолимпиада – открит урок за деца и родители“
Мероприятията на самата Параолимпиада бяха организирани в четири секции:
а) „Цветни фантазии“ – моделиране;
б) „Сръчни ръце“ – колажни техники и оцветяване;
в) „Логически загадки“ – пъзели, задачки закачки;
г) „Весели игри“ – подвижни игри.

 Разработен интерактивен пакет от дидактически компютърни игри за деца със СОП
– сайт- emasgames.eu;

 Проведен Регионален форум на учители и специалисти с педагогически функции на тема
„Комплексна методика за образователна и социална интеграция на децата със
специални образователни потребности”

Децата със специални нужди са специални,
защото искат много грижи,
но трудът е благодарен и резултатен!
От екипа на проекта
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