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Проект “Равен шанс – обмен на знания за интеграция на деца със специални
образователни потребности

Проектът “Равен шанс – обмен на знания за интеграция на деца със специални
образователни потребности” (накратко “Равен шанс”) стартира на 1 юни 2007 година.
Неговата продължителност е 3 години и се финансира от Министерството на
външните работи на Кралство Нидерландия по програмата МАТРА – Класик. Водеща
организация по проекта е Сдружение за детска и младежка помощ в гр. Зволе (Jeugd
en Kinderzorg – Zwolle), а изпълнител на дейностите за България е Сдружение за
педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България (на кратко ФИЦЕ-България).
До кандидатстването с този проект се стигна след двугодишно пилотно прилагане в
четири помощни училища в Бургас, Пазарджик и София на холандската методика за
обучение по смятане РЕМЕЛКА и постигнатото до 25 процентно подобряване на
резултатите по математика на деца с лека и средна степен на умствена изостаналост
след работа в период от една учебна година. Измерването бе направено чрез
използване на тестове и контролна група. След постигане на тези резултати ФИЦЕ-
България съвместно с холандските си колеги разработи, спечели и реализира Проект
“Равен шанс”.

Основната цел на проекта е: Подкрепа процеса на интеграция на деца със СОП
чрез превод, адаптиране и прилагане на методики за обучение и промяна в нагласите
на обществото в позитивен план по отношение на възможностите на децата със СОП.

Целевата група са учители от интегрираното образование, масовото училище, в чиито
класове има деца със СОП, родители, работодатели и деца (със СОП или обучителни
затруднения).

Региони на реализация на проекта: София, Варна, Стара Загора, Шумен, Търговище,
Хасково, Пазарджик, Кюстендил, Монтана, Плевен, Враца (11).
През втората година по проекта се включиха Перник и Ловеч.

Персонал по проекта: Програмен ръководител – Йохан Босман, Проектен
ръководител: Дашенка Ташкова, трима холандски специалисти по Ремелка,
Методически ръководител: Бисер Спиров, Обучители по Ремелка – осем български
учители, обучител по социална компетентност – 1 социален работник, експерти:
един експерт от МОМН, един специалист “Връзки с обществеността” и един експерт
“Изследвания и анализи”; Управителен съвет на проекта и Борд на съветниците.

Стойността на проекта е 572 000 Евро.

През първата година бяха обучени над 400 учители от интегрираното образование за
работа с матическата част на Ремелка.

Очаквани резултати за втората година Постигнати резултати за втората година

1. Обучени в България от холандски
експерти екип от 8 обучители по
Програмата Ремелка (Математически
програми и програма по Социална
компетентност), които ще представят
Ремелка в българските училища.

1. Обучени 8 обучители и един социален
работник, обучител по темата: Работа с
родители.

2. Учителите от интегрираното образование 2. За трите години на проекта са обучени над
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и масовите училища са обучени да ползват
Програмата Ремелка в практиката

450 ресурсни и масови учители, психолози,
логопеди за работа с Ремелка – математически
програми и програми по Социална
компетентност. Резултатите се събираха
периодично са края на всяка учебна година и
около 350 учители предадоха резултаттите от
работата си с над 700 деца. Средната
успеваемост на децата по математика след
работата с методиката се повиши със 16%
средно.
Реализирани бяха над 80 консултации
супервизии във всички региони по проекта

3. Българската версия на Ремелка е
адаптирана и усъвършенствана,
благодарение на обратната връзка и
резултатите, подадени от учителите през
трите години на проекта.

3. Чрез анкетни карти, електронна и директна
комуникация е събрана информация за
мнението на учителите след работа с
методиката. На базата на това е изготвен
анализ и предложения за усъвършенстване на
Ремелка.
В резултат на обратните връзки от страна на
учителите, прилагащи Ремелка в практиката
беше създадено Ръководство за учителя, както
бяха допълнително усъвършенствани част от
Работните листа и отделните програми на
Ремелка. Крайният продукт – Ръководство за
учителя, както и Работните листа по отделните
програми е готов и в момента се подготвя за
печат.

4. Изработен е метод за измерване на
резултатите от обучението на децата по
Ремелка и учителите са обучени да работят
по него.

4. Допълнена и усъвършенствана е системата
от тестове за откриване на конкретния
обучителен проблем на детето; тестове за
измерване на прогреса в обучението и система
за съхраняване на информацията за
развитието на детето. Общо метода за
измерване се нарича “Система за
проследяване на ученика”. Отделните тестове,
както и работата с тях са приложени в
Ръководството за учителя.

5. Родителите на децата с обучителни
затруднения, работещи с Ремелка, са много
доволни от резултатите на децата си.

5. Изготвен е доклад от проведени интервюта с
родители за мнението им по отношение на
Интегрираното образование и прилагането на
Ремелка.

6. Постигната е промяна в нагласите на
местните общности – деца, родители и
професионалисти спрямо интегрираното
образование.

6. На базата на резултатите от
социологическото изследване за нагласите към
възможностите на дезата със специални
образователни потребности беше проведена
мащабна Информационна кампания под мотото
„Аз мога – дай ми шанс”. Проведени са 11
информационни срещи и пресконференции в
планираните региони с присъствието на над
400 участници: деца, родители, учители,
работодатели, представители на общини; 54
журналисти; много публикации в местната
преса и издадени информационни материали.
В София се проведе съвместно с УНИЦЕФ
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събитие – празник в Борисовата градина.
7. Методологията е представена на
вниманието на МОНМ.

7. При реализирането на проекта и
разработване и адаптиране на различните
части от програмата Ремелка МОНМ беше
периодично информирано. След
приключването на проекта и отпечатването на
Ръководството за учителя планираме да
организираме среща с експерти на МОНМ за
цялостно представяне на същността,
спецификата и възможностите за ползване на
Ремелка в българската образователна система

8. Създадена е оперативна мрежа от
професионалисти за обмен на знания и
информация във връзка с проекта, Ремелка
и проблемите на децата със СОП

8. До този момент учителите поддържат
електронна връзка с обучителите. На всеки три
месеца се издава ФИЦЕ-бюлетин с подробна
информация за проекта. Бяха издадени и два
извънредни бюлетина посветен изцяло на
децата със СОП и реализирането на проекта.
На интернет-страницата на ФИЦЕ-България
има възможност за задаване на въпроси и
комуникация относно децата със СОП. В края
на проекта бяха организирани и проведени
Местни конференции, във всяка една от
проектните области, на които се представи
Ремелка и работата по проекта сред местната
общност и професионалистите

1. Резултати в диаграми



4

24%

18%

58%
76%

Учители, ползвали РЕМЕЛКА в практиката 
- 352

Масови учители - 88

Ресурсни учители -
274

Учитли и деца, работещи с РЕМЕЛКА


