
И ние можем 
 

Дейности с учениците със СОП  
по проект „ Включващо обучение “ 

 в СОУ „ Иван Вазов “ гр. Нова Загора 





За нас  

В училището има 29 ученици със  СОП , разпределени в 
три групи  - една в начален етап  и две в 
прогимназиален  и горен етап  , с които се работи по 
проект “ Включващо обучение  “ . Всички получават 
подкрепа според своите възможности и потребности 
от трима ресурсни учители и един психолог , 
назначени по проекта. Екипът работи ползотворно  с 
останалите специалисти  в училището. 









 В училището се обучават и двама ученици със СОП на 
индивидуална форма на обучение, наложена поради техните 
заболявания и специфични потребности – мускулна 
дистрофия тип Дюшен и параноидна шизофрения.  





  Заедно с психолога се развиват умения на вербално 
логическо мислене чрез упражнения като подреждане на 
картините по последователност, описване на 
наблюдаваното, диференциране, групиране. 

 



 Георги предпочита да извършва упражнения за  
конструктивни умения с помощта на компютър чрез 
програмата Paint. 

 

 

 

 

 Обсъжда с интерес научно - популярна информация 
от  образователни атласи и комикси. 

 



 Златозара обича да построява различни фигури  чрез 
мозайка , развиват се въображението  и ориентацията в 
пространството. 



 Затвърдяване на уменията свързани с посочване и 
назоваване на геометрични форми и цветове - чрез 
елементи на вгнездяване.  

 



 Златозара проявява съсредоточеност при  „Игра на 
думи“ . Чрез картончета с букви се построяват кратки думи, 
тълкува се тяхното значение. Същевременно се упражняват 
сричкообразуване и правопис.  



 Харесва работата с компютър в часовете по 
математика и информационни технологии. 



 Рисунки на наши ученици бяха представени на 

национални конкурси за детска рисунка на различни теми - ,, 
Моят път до училище ‘‘,  ,, Рецептите на баба ‘‘ – град Свищов , 
,, Нарисувай ми песен ‘‘ – град Бургас, IV Национален конкурс 
за изработване на театрални кукли на любими литературни 
герои. Получиха награди Йордан Йорданов от 5а клас и 
Виктория Митева от 6а клас. 

 



 Учениците със СОП се включват  в живота на 
класовете, в които се обучават  и в организираните 
дейности  на групите. Традиция стана всяка година за 
Коледа  те да изработват и продават сами коледни 
картички .  



 Със спечелените средства се организира 
тържество , на което  си каним и гости. Споделената 
радост е винаги  по –голяма ! При нас с удоволствие 
идват ученици, колеги и родители .  

 



 Посрещаме баба Марта, Осми март, Първа 
пролет и Великден с хубава украса, подготвена 
програма, почерпка и  добро настроение.  



 Маските и  костюмите за драматизацията на 
приказката „ Пепеляшка “  си направихме сами за да ни 
е по –забавно, а картичките и цветята са за майките и 
любимите госпожи. Те са наша вярна публика и винаги 
ни подкрепят. 









 За втора поредна година изпращаме наши 
абитуриенти. Всички бяха много красиви и усмихнати. 
Отпразнувахме тяхното завършване в приятна обстановка, с 
много настроение и мъничко тъга, че се разделяме. Като 
всички млади хора и те имат своите мечти. Представиха се 
добре на зрелостните изпити и им пожелахме  успешно и 
щастливо бъдеще. 



 Учениците със СОП от СОУ „Иван Вазов“, гр. 
Нова Загора участват във всички дейности с голямо 
желание и удоволствие. Чувстват се значими. Радват се 
както на наградите, така и на полученото внимание и 
подкрепа. Всичко това води до бързото им 
социализиране и приобщаване към училищната и 
обществена среда.  



Благодарим за вниманието! 


