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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 
„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
 НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА
 СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Инвестиране във вашето бъдеще!





Тема на международната конференция: 
„Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“


Семинар 2.1.
„Доклад на тема "Обучение на деца с множество увреждания и сляпо-глухи“ 
Лектор: Емануела Кръстева, учител в СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", гр. София.

Oбучение на зрително затруднени деца с множество увреждания и сляпо-глухи в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, гр. София

СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”- гр. София, е държавно специално училище (от пансионен тип), в което от 1998 г. се обучават зрително затруднени деца с допълнителни увреждания – сензорни, интелектуални – в границите на лека, умерена и тежка умствена изостаналост, физически (Детска церебрална парализа), епилепсия, аутизъм, поведенчески и емоционални нарушения, както и сляпо-глухи.  Всички групи нарушения имат както общи, така и специфични особености на клиничната картина. Засегнати са едновременно различни сфери от развитието: например нарушено зрение, слух, моторика и общуване. Учениците са на възраст между 6 и 19 години. Обучават се целодневно в обучително–рехабилитационен процес, по индивидуални учебни програми. За учениците, които не са на пансион, е осигурен транспорт.
В СОУДНЗ „Луи Брайл”, през настоящата учебна година се обучават 61 зрително затруднени деца с множество увреждания и 2 сляпо-глухи деца, което е 35 % от общия брой учениците в училището. Те са разпределени в 9 групи, всяка от които включва по 7 ученика с множество увреждания, като в това число са и сляпо-глухите ученици.  
За децата с множество увреждания, които не се обучават в училището, функционира служба за ранно въздействие, която обхваща деца от 0 до 6 г. със зрителен проблем и допълнително увреждане, и ресурсна служба за интегрирано обучение. 
Специфичните особености на децата с множество увреждания налагат отчитане на индивидуалните особености на всяко дете. Клиничната картина на тези увреждания е разнообразна и различна по тежест.
Децата се обучават от специални педагози – по адаптирани функционални програми по български език, математика и природознание, както и по специални дисциплини като полезни умения, тактилно творчество, ориентиране и мобилност, предпрофесионални умения и музикотерапия. В зависимост от индивидуалните нужди на учениците, с тях работят логопед, психолог, зрителен терапевт, а с тези, които имат двигателни проблеми - специалист по лечебна физкултура и рехабилитатор, като са осигурени индивидуални ортопедични приспособления.
За учениците с множество увреждания целогодишно работи екип от специалисти, който диагностицира нуждите и потребностите им и на тази база разработва индивидуална за всяко дете учебна програма, проследява развитието, отчита резултатите от обучението. Екипът включва: директорът на училището, специални педагози, логопед, психолог, зрителен терапевт, учители по: ориентиране и мобилност, полезни умения, музика, физическо възпитание, тактилно творчество, рехабилитатор, офталмолог.  
Родителят е задължителен член на екипа. В началото на всяка учебна година родителите попълват въпросник, където описват желанията, надеждите и очакванията си от работата с детето им. Получените данни от въпросника се вземат предвид при изработването на индивидуалната програма на детето. В края на учебната година се организират домашни посещения, при които екипът и детето демонстрират на практика постигнатите от тях резултати и дават препоръки за поддържаща работа с детето през лятната ваканция. Ние считаме, че тази форма на сътрудничество с родителите е полезна както за децата, така и за родителите. За всеки ученик се изработва тетрадка за връзка с родителите, в която всеки ден се изброяват дейностите, в които детето е било ангажирано през деня, прилагат се изработени от детето предмети или рисунки, като целта е детето да разкаже на родителите си как е преминал неговият ден. Чрез тетрадката за връзка се обсъждат актуални за детето области, постижения и проблеми в обучението му.
Определянето на учебната дейност е в зависимост от оценката на екипа за обучителните потребности на детето. 
При някои ученици в индивидуалните учебни програми акцентът е поставен по-скоро върху функционалните умения, отколкото върху академичните знания. Усвояването на функционални умения и навици позволява на децата да се справят по-добре в ежедневието и да водят самостоятелен и независим живот, доколкото е възможно. Широко разпространена форма е използването на календарна система, което помага на децата да разберат света и заобикалящата ги среда, и да развият времеви представи, както и комуникативни табла (реални предмети или картини, чрез които се представени основните дейности и специалисти) ,които са алтернативна форма за общуване.  
 Най-общо обучението на зрително затруднените ученици с множество увреждания в СОУДНЗ „Луи Брайл” включва овладяване на умения в следните области: самообслужване, общо моторно развитие – груба и фина моторика, езиково – говорно развитие и комуникативни умения, когнитивни умения, емоции и поведение, социални умения, трудови и предпрофесионални умения, умения по изкуствата. 
Обучението е организирано под формата на индивидуални и групови занятия. При груповите занятия всички ученици от класа се обучават по една и съща тема, но на различно ниво, в зависимост от индивидуалните си способности, а при индивидуалните се работи върху специфичните нужди на всяко дете. Моделът за работа едно към едно, при който обучението на един ученик се осъществява от един учител,  е изключително подходящ за деца с множество увреждания и сляпо-глухите деца, но за съжаление, училището не разполага с достатъчен брой педагогически и помощен персонал, за да може във всеки момент за всяко дете да има по един възрастен.
Друга форма на колективна работа е участието на всички класове в общ проект по зададена тема – например “Спортни игри”, “Есен”, “Баба Марта” и др., както и споделяне с останалите класове на резултатите от индивидуалните за класовете проекти – например изработване на ароматизиращи торбички, история с кукли, готварски умения, разпродажба на изработени от децата предмети. Всички заедно отбелязваме най – важните празници. Интересна форма за практическо приложение на придобитите умения по математика, полезни умения и общуване, е организирането на “магазин”, в който учениците с множество увреждания  продават приготвените от тях в часовете по полезни умения лакомства.
Основна част от обучението на децата с множество увреждания са терапевтичните дейности, включени в различна степен в програмата им. Те се осъществяват както в рамките на класната стая, така и в специални за целта кабинети. 
	Сензо – моторна стимулация; 

Музикотерапия;
Зрително стимулиране;
Предпрофесионални умения – градинарство, готварство, арттерапия;
С финансиране по проект в двора на училището се изгражда сензорна градина. Нейната цел е както стимулиране на познавателното развитие, така и екологично възпитание на децата. В нея са обособени отделни модули, които включват настилки, аромати, релеф, звуци от природата, текстури и др. 
 Провежда се и лятна работа с учениците с продължителност две учебни седмици. Занятията за всеки ден са тематични, например: 
Понеделник: пазаруване.
Вторник: готвене.
Сряда: разходка с пикник. 
Четвъртък: спортни игри.
Петък: художествена дейност – апликиране, рисуване, моделиране. 
В заключение бихме искали да отбележим, че в специалното училище има високо мотивирани, добри специалисти и помощен персонал. Пряка цел на обучението е децата с множество увреждания, които обикновено биват отглеждани в домашни условия, да бъдат сред връстниците си, да преживяват положителни емоции, да общуват и да се чувстват част от общност, повишава се самооценката им, дава им се право на избор. Така се подобрява качеството на живота както на децата, така и семействата им. 
От друга страна, обучението на деца с множество увреждания допринася за динамиката в учебната среда. В СОУДНЗ”Луи Брайл” се обучават общо 162  деца. Те участват съвместно в процеса на обучението – по време на междучасията, в столовата, на тържества са заедно с тях. Всичко това допринася и за по-добрата интеграция на децата с множество увреждания и сляпо-глухите в обществото като цяло.









Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.























