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Германия е една от първите страни, които още в 

началото на XIX в. създават специални училища за деца с 
увреждания. Естествено, немското специално 

образование тръгва по свой път и дава голям принос по 
отношение на методите на обучение и професионалната 

подготовка на деца със специални нужди. 
 
 От  1975 г., децата със специални образователни 

нужди все повече се интегрират в масовите училища. 



          
 

Възможностите за специално обучение, включват следните 
форми на организация: 

    
      1.Помощ посредством  превантивни мерки 

2. Специално обучение в общи занятия  
       3. Специална помощ в специални училища 

           4.Съвместна специална помощ в обучението 
     5.Специално обучение в специални групи 

        6. Специално обучение в специален център 
 



            Помощ посредством превантивни мерки 
Тези мерки са мултидисциплинирани  и се предоставят в началното 

училище. Специалистите установяват дали съществува риск от 
появата на специална педагогическа нужда  и предоставят съвети 

на хората, които имат контакт с 
 детето – неговите родители, учители и близки. 

 
 
 
 
 



Специално обучение в общи занятия 

              При тази форма на обучение, децата със специални 
образователни нужди посещават масовите училища и класове, като за 
тях допълнително полагат грижи специални учители и други 
професионалисти, а в някои случаи специални работници.  

               Специална помощ може да се представя в класните стаи по 
време на занятията или извън училищно време. Помощта може да 
бъде постоянна или временна.  

   Разпространена е групова, така      и     индивидуална интеграция. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



               
               Прилага се методът “Интегрирани класове” 

Към клас от 20 здрави деца се присъединява малка група 
деца със специални нужди, зедно със своя учител.  

По този начин в класа работят двама учители. 



 
                             

                         Специална помощ в специални училища 
Ученицице, чийто нужди не могат да бъдат задоволени от 

мобилна специална помощ в масовите училища, 
получават образование или в специални училиша или в 

специални професионални училища. 



                           Специалното училище има задължение да     
организира и гарантира индивидуалната помощ и образование, 
адаптирано към нуждите на детето. То трябва да осигури 
необходимата техническа помощ и образователни занятия. 
                  Могат да бъдат използвани услуги като: 
                                            * Терапия 
                                            * Грижи и специална помощ 
                                            *Образователни занятия 
                Тези грижи се предоставят от външни служби.  
  

Специалнитте училища се различават по своята насоченост и 
образователни нива.  

Цел: Подпомагане на общото развитие на учениците с 
цел вклщчването им в масови училища. 



 
 
 
 
 
 

Специалните учили са разделени по медицински критерии:  
*Училища за деца с трудности в обучнието 
*Училища за глухи деца 
*Училища за деца със слухови затруднения 
*Училища за слеши деца 
*Училища за деца със зрителни затруднения 
*Училища за деца с говорни дефекти 
*Училища за деца с физически увреждания 
 
 
 
 

*Училища за деца с психически увреждания 

*Училища за деца с поведенчески увреждания 

*Училища в болници за деца, настанени продължително време в тях. 

 



                          
                          Съвместна специална помощ в обучението  

                 Много масови и специални училища                
установяват тесни педагогически връзки. Те предлагат 

възможности за  съвместни дейности за своите 
възпитаници. Това се прави с цел разширяването на 
полето на училищния живот. От друга страна по този 
начин се увеличават потенциалните възможности за 

преместването на ученици от специалните в масовите 
училища. 



Съвместно обучение в специални групи 
Специалните групи са интердисциплинирани и изградени от 

районен принцип. Идеята е, те да бъдат възможно най-близо 
до домовете на децата, които ще получават услугите им.  

Те целят, интеграция  и сътрудничество, както с децата, така и с 
техните родители и учители. 



Специално обучение в дневен център 
Подготовката за придобиване на професия от страна на 
децата с увреждания, изисква оказване на специална 

помощ и в центровете за придобиването на 
квалификация. 

 



Позволявам си да вмъкна снимка, която е направена по 
време на моята практика в Австрия, понеже класът, в 

който практикувах, беше “интегриран”. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


