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Достъп до спорт –мисия и 

възможност за социална 

интеграция и личностова 

реализация на деца и ученици с 

увреден слух



 Това е първото и най-голямото училище за деца с 

увреден слух. не само в България, но и на 

Балканският полуостров .

 Преди 120 години Фердинанд Урбих откривайки 

училището за деца с увреден слух поставя началото 

на обучението на деца със специални образователни 

потребности в България . Построява се сградата на 

училището, коята е с уникална архитектура 

съобразена изцяло с нуждите на децата с увреден 

слух.



НАШАТА МИСИЯ
 Мисията на училището днес е да се развиват 

уменията на децата в областта на спорта като 

предпоставка за социална реализация.

 Започнахме скромно, напредвахме бавно, но с 
упоритост чудото се случи и днес нашите ученици 

представят България в олимпиадите за глухи  като 

национални състезатели по  борба, волейбол, тенис на 

маса, бадминтон, лека атлетика и много други.

 Днес в училището развиваме 21 вида спорт.



Подкрепяща среда
 Стумилираща среда на спорта позволява на всеки 

един да развие своите индивидуални умания и 

способности и да се изявява и живее пълноцинно.

 Печелим много проекти  за спорт и доброволчествои  

участваме в редица кампании, защото вярваме в 

силата на спортния дух.



МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ

 В условията на непрекъснато променяща се 

динамична образователна среда като една 

изключително гъвкава  подкрепяща  и иновативна 

институция училището осъществява своите цели 

чрез участието в различни проекти, национални 

програми,  извънкласни дейности свързани с ъс спорт 

и терапия,..



 Честите съвместни спортни дейности, 

участията в общи мероприятия с 

общообразователни, учебни заведения 

обмяната на опит с училища за деца с увреден 

слух в чужбина създават добра среда за 

развитие на всички ученици През тази учебна 

година по проекти  се реализират 

извънкласни дейности , които комбинират 

спортове и здравословен начин на живот като 

осмислят свободното от занятия време на 

децата.






