
 

 

Изготвил:           Съгласувал: 

Наталия Георгиева        директор на  

Снежана Миланова      7 СУ Кузман Шапкарев  

д-р Лилия Стоянова 

ОТЧЕТНА ФОРМА 

 

На Наталия Георгиева и Снежана Миланова – участници в проекта 

Име на курса: 

“We are all special: inclusion and support to special needs students in and out of the classroom” 

„Всички сме специални: включване и подкрепа на ученици със специални нужди в 

и извън класната стая“ 

ERASMUS + SI.2.SAT.ICTA 

Начало на курса 09 март 2020 

Край на курса 12 март 2020 

Продължителност на курса – 4 дни 

 

Отчет на дейностите през обучението 

09 март 2020 – 12 март 2020 

 

Понеделник 

Въведение в курса „Всички сме специални: възможности за приобщаващо училище“. 

 

Вторник 

Представяне на най-често срещаните увреждания сред учениците. Оценка и управление 

на риска, индивидуални и групови практически дейности, представяне на случаи. 

Посещение на Специално училище „Nuestra Senora de Montserrat“. 

 

Сряда 

Взаимодействие и интерактивна подкрепа в приобщаващи класове. Групови упражнения 

за насърчаване на приобщаващото групово сближаване. Индивидуални и групови 

практически дейности. 

 

Четвъртък  

Дейности, базирани на техники за движение и релакс за подобряване на поведението. 

Индивидуална практическа дейност. Положителни и съвместни отношения с родителите 

в приобщаващите училища. Представяне на случаи. Заключения, оценка на курса, 

обсъждане и връчване на сертификати. 

 

https://www.teacheracademy.eu/en/school-innovation/satisfying-technologies.html


 

 

Поради решението на държавно ниво, в Испания да се затворят учебните заведения, 

часовете по програмата от петия ден от курса бяха взети в четвъртък, на 12.03.2020 г. 

 

Отчет на резултатите от курса „Всички сме специални: включване и подкрепа на 

ученици със специални нужди в и извън класната стая“ – ERASMUS + 

SI.2.SAT.ICTA 

 

Март, 2020 - Юни, 2020: 

В периода на онлайн обучението в педагогическата дейност бяха приложени: 

Индивидуална практическа дейност; 

Положителни и съвместни отношения с родителите; 

Установяване на ясни и разумни правила; 

Създаване на положителна среда; 

Включване на релаксиращи и творчески терапии за подобряване на жизнените умения; 

Осигуряване на дейности, които могат да включат различни способности; 

Други 

 

Дейностите и споделените добри практики, които е невъзможно да се приложат чрез 

онлайн обучение ще бъдат реализирани през предстоящата учебна 2020/2021 година при 

присъствена форма на обучение. 

 

 

 

 

https://www.teacheracademy.eu/en/school-innovation/satisfying-technologies.html
https://www.teacheracademy.eu/en/school-innovation/satisfying-technologies.html

