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Актуалност на проблема

• Поради функционалните ограничения учениците със специални
образователни потребности изпитват ограничени възможности за
участие във физически дейности в сравнение с техните нормално
развиващи се връстници 1.

• За тези ученици училищното Физическо възпитание се явява като
възможност за практикуване на двигателна активност, чрез която се
оказва положително влияние върху техния организъм 2, но учениците с
увреждания са в голяма степен представени в рисковите групи за
отпадане от часовете по Физическо възпитание и спорт 3.
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Специално образование

• Специалното образование осигурява обучителния процес на
ученици и млади хора с увреждания или на надарени ученици,
чиято умствена способност, физическа способност, емоционално
състояние и други изискват специални обучителни подходи,
оборудване или грижа в/или извън класната стая 4.

• Специалното образование е обект на активност на Европейската
агенция за развитие на специалното образование (до 1998
година), която разглежда Физическото образование и спорта като
неразделна част от него 5.
4. Webster's New World College Dictionary, Fifth Edition Copyright © 2014 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
5. European Agency for Special Needs and Inclusive Education: https://www.european-agency.org/
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Специани образователни потребности

• Специалните образователни потребности се дефинират като
широк спектър от състояния, включващи физически, ментални,
познавателни, и обучителни затруднения 6.

• Децата със специални образователни потребности са тези деца,
които изпитват обучителни затруднения, възпрепятстващи
способността им да се иползват общата образователна система,
без подкрепа или приспособяване към техните нужди 7.
6. NESSE. 2012. Education and Disability/Special Needs: policies and practices in education, training and employment for students
with disabilities and special educational needs in the EU. An independent report prepared for the European Commission by the

NESSE network of experts; pp. 51–64.

7. Cera, R. 2015. ‘National Legislations on Inclusive Education and Special Educational Needs of People with Autism in the
Perspective of Article 24 of the CRPD’. In Della Fina, V. & Cera, R. (eds) Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of
Education and Employment. Cham: Springer.



Специално образование – законодателна рамка

• Първият закон за специано образование е приет във
Франция през 1908 година. Той регламентира обучението
на ученици с интелектуални затруднения и умствени

заболявания 8.

• Виенската конвенция, приета на Световната конференция
за човешките права на ООН през 1993 година поставя
изисквания на държавите членки на Европейския съюз за
въвеждане на правни промени, свързани с преминаването

от специални към интегрирани училища 8.
8. United Nations Human Rights. Retrieved from: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx on
19.11.2019
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Включващо/приобщаващо образование

• Европейската агенция за специални нужди и включващо
образование определя включващото образование като
предоставяне на висококачестествено образование съобразено с
правата, равенството, достъпът и участието на всички обучаеми в
образователния процес 9.

• Консенсус по отношение на концепцията за
включващо/приобщаващо образование се постига на 48-ата сесия
на Международната конференция по образование на ЮНЕСКО
през ноември 2008 година 10.
9. EASNIE. 2018. Evidence of the Link Between Inclusive Education and Social Inclusion: A Review of the Literature. (S.
Symeonidou, ed.). Odense, Denmark; p. 13.

10. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2008). International conference on education, 48th session,
Geneva, 25-28 November, 2008: Final report Retrieved from
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/ICE_FINAL_REPORT_eng.pdf
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Проблеми, свързани с прилагането на 
включващо/приобщаващо образование

• Недостиг на информация;

• Лошо сътрудничество между 
различните обществени структури;

• Липса на финансова подкрепа;

• Лошо или недостатъчно адаптирана 
среда;

• Дефицит на професионалисти.



Физическо възпитание и спорт (ФВС) за ученици 
със специални образователни потребности (СОП)

Дисциплината Физическото възпитание и спорт в

училище е част от специалното и приобщаващото
образование.

Адаптираното физическо възпитание е свързано с
придобиването на нови двигателни умения и навици и
развитието на двигателните умения при ученици със
специални образователни потребности.

Включващото физическо възпитание е свързано с
ученици със специални образователни потребности,
интегрирани в училище.



Принципи на ФВС и спорт за ученици със СОП

• Чрез модифициране, адаптиране или опростяване на
традиционните физически упражнения, занимания и
елементи от спорт учениците със СОП имат възможност да
се включат в различни двигателни активности в клас.

• В училище е необходимо да се приложи интегрирана
форма на физическо възпитание и спорт, като в урока
участват ученици със СОП и други ученици, като се
използват модифицирани средства на физическо
възпитание, а учениците работят по двойки или в екип.



Принципи на ФВС и спорт за ученици със СОП

• В часовете по физическо възпитание и спорт за ученици
със СОП учителят трябва да използва различни средства за
стимулиране на повече анализатори: слухови, зрителни,
тактилни.

• Изключително важно е да се съблюдава за
безопасността на учениците със СОП, така че ученикът
може да бъде подпомаган от учителя при извършване на
различните двигателни дейности.



Принципи на ФВС и спорт за ученици със СОП

• Важно е да бъдат използвани цветни уреди и пособия, релефни
повърхности, снимков материал, фигури и картинки.

• Съдържанието на учебната програма по Физическо възпитание и
спорт в училище е насочено към максимално развитие на всеки
ученик според нуждите на неговата индивидуалност.

• Учениците със СОП в никаъв сучай не бива да се подценяват.
Задачите трябва да бъдат достъпни, но не и лесно
изпълними.

• Във всеки урок по физическо възпитание и спорт за деца със
специални образователни потребности е необходимо учителят
да предложи нови знания и предизвикателства.



Задачи на ФВС и спорт за ученици със СОП

• Образователни задачи:

• Формиране на достъпни двигателни умения и навици,
насочени към организиране на двигателната активност,
постепенно усложняване на запасите от движения,
подобряване на двигателните активности, формиране на
основа за развитие на социални и трудови умения,
придобиване на специфични спортни умения,
подобряване на физическата работоспособност,
придобиване на теоретични знания, овладяване на
специфични туристически дейности и др.



Задачи на ФВС и спорт за ученици със СОП

• Корекционно-развиващи задачи:

• Профилатика на здравето, укрепване на здравословното състояние,
предотвратяване на усложненията на заболяването, намаляване на
симптомите на увреждането, създаване на подходящ режим на
натоварване и почивка, подобряване на механизмите за адаптация
на организма и повишаване устойчивостта към вредните фактори на
външната среда, подобряване на телесната стойка, според
индивидуалните възможности, подобряване на сензитивността,
ускоряване на метаболизма, редуциране на телесното тегло,
използване на физическото възпитание за активен отдих,
намаляване на умората от учебния процес, максимална
мобилизация на концентрацията и познавателната активност и др.



Задачи на ФВС и спорт за ученици със СОП

• Възпитателни задачи:

• Да се повиши мотивацията за физическа активност, да се
възпитават учениците във взаимопомощ, да се чувстват
част от екипа, да се повиши самочувствието им, да се
формира самооценка, да се възпитава чуство за част от
колектива, да се спазват правила, да се възпита любов към
природата, формиране на социално-комуникативни
умения чрез различни игри.



Средства на физическото възпитание и спорта при ученици 
с интелектуални затруднения

• Гимнастика: линейни упражнения, усвояване на различни команди.

• Основни двигателни умения: пълзене, ходене, бягане, упражнения за баланс,
различни общоразвиващи упражнения.

• Развиване на финатамоторика.

• Корекционно-развиващи упражнения за подвижност в ставите, пръстите на
ръцете и за цялото тяло, коригиращи упражнения с гимнастическа тояжка и на
гимнастическа постека.

• Подвижни и спортно-развлекателни игри.

• Игрови упражнения.

• Лека атлетика: бягане, скачане, хвърляне на малка и голяма плътна топка в
цел.

• Спортно-музикални /ритмични игри и щафетни игри.

• Игри на открито.



Средства на физическото възпитание и спорта при ученици 
със слухови нарушения

• Атлетика: Координация на горни и долни крайници по време на бягане.
Бягане на различно разстояние - цялостна координация; скачане с два крака
от място, хвърляне на малка плътна топка в хоризонтална и вертикална цел;
хвърляне на голяма плътна топка с две ръце, нисък старт, спринтови
разстояния.

• Гимнастика: упражнения за баланс - стоеж на един крак; равновесно ходене;
скачане и приземяване от ниско на високо и обратно; упражнения върху
гимнастическа постелка: статични упражнения, динамични упражнения;
строеви упражнения; маршируване.

• Спортни игри: хвърляне; подаване; ловене; запазване на топката;
дриблиране с една ръка на място; стрелба: с една ръка от място върху
подвижна и неподвижна цел.

• Ритмични и музикални упражнения; народнитанци.



Средства на физическото възпитание и спорта при ученици 
със зрителни нарушения

• Естествено-приложни двигателни умения - ходене, пълзене, катерене,
скачане, носене, ходене по тясна повърхност - самостоятелно или с
минимална помощ, с минимална подкрепа и вербално напътствие,
придвижване в малка група.

• Развиващи упражнения - упражнения с уреди и тренажори; координационни
упражнения, общоразвиващи упражнения: клекове, напади, повдигане на
ръцете и краката, стречинг упражнения.

• Игрова дейност - хвърляне и хващане на топка самостоятено или с помощ,
търкаляне и насочване на звънняща топка в пространството. Удар върху
топката с крак от място и по време на движение с или без помощ.

• Коригираща гимнастика - аналитична гимнастика (за различни мускулни
групи); упражнения върху и с гимнастически уреди - гимнастическа стена,
гимнастически упражнения с топка, тояжка, торба с пясък и др.
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