
Ресурсен бюлетин Брой 3/2014 

 

 

 

Ресурсен център – Благоевград, създава условия за провеждане на извънкласни 

дейности и инициативи с цел подпомагане на социализацията и развитието на творческите 

заложби на децата със специални образователни потребности. В организирани работилници 

всички деца и ученици на ресурсно подпомагане  изработват пластики, сувенири, табла, 

картички. Рисуват, пеят и танцуват, вдъхновени от своите любими приказни и анимационни 

герои, актьори и певци. Включват се в проекти, спортни състезания, походи, екскурзии и 

тържества. 



Благоевград 

 Международен ден на хората с увреждания – 3 декември 

  В художествено ателие ”Рисувам мечтите си„ организирано от Ресурсен център – 

Благоевград и осъществено с любезното съдействие на Община Благоевград,  малки и 

големи развихриха въобръжението си и дадоха простор на мечтите си в рисунки.   

 

      

 

 В тържество, проведено в ПУ „П. Хилендарски” – Благоевград, по повод 

Международния ден на хората с увреждания, ученици от VІІІ СОУ „Арсени Костенцев” и ХІ 

ОУ „Христо Ботев” съвместно със свои връстници спортуваха, рисуваха и се забавляваха.   

 

   

 

  Коледна работилница  

 По инициатива на Ресурсен център – Благоевград, деца и ученици със специални 

образователни потребности и техни връстници, от гр. Благоевград, гр. Симитли и с. 

Крупник се включиха в Коледна работилница. Мероприятието стана част от празничната 

програма, организирана от Община Благоевград, с мото „Бъдеще за нас”.  

Подкрепяни от специалистите, детските ръце сътвориха истинска коледна магия от 

цветове и багри, което предостави възможност всички  да се потопят в духа на коледната 

атмосфера и усетят празничното настроение от предстоящите коледно-новогодишни 

празници.  

При изработването и декорирането на коледните картички и рисунки, децата дадоха 

простор на творческите си заложби и вложиха много старание. Родителите им станаха 

участници и съпреживяха радостта с децата си. 



За своето усърдие и талант участниците бяха наградени с грамоти от Ресурсен 

център – Благоевград.   
 

 

     
  

  Общински благотворителен базар  

Ученици на ресурсно подпомагане от гр. Благоевград, гр. Симитли и с. Крупник 

изработиха коледни картички и сувенири, които предоставиха на общинския 

благотворителен базар, позициониран на площад „Македония” – Благоевград. Средствата, 

събрани от продажбата на коледните сувенири са предназначени за нуждаещи се деца. По 

този начин децата изразиха съпричасността и състрадетелността си. 

 
 

         
 

 

 

 

 



Децата със специални образователни потребности, съвместно със свои приятели, 

участват в различни конкурси, подпомагани от специалистите на Ресурсен център – 

Благоевград. 

 

 

В  Конкурс на Национален граждански форум „Българка”, свързан с възпитанието и 

културното израстване на децата и младежите в традициите на здравия български дух 

„Корените на българщината”,  участваха деца на ресурсно подпомагане от СОУИЧЕ „Св. 

Климент Охридски” и VІІІ СОУ „Арсени Костенцев” – гр. Благоевград, с рисунки – акварел.  

 

   
 

 В СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски” петокласници организираха работилница за 

изработване на пластики под  мотото “Работим без да се противопоставяме един на друг”. 

Децата създадоха атмосфера, в която направиха възможни инициативата и готовността за 

работа в екип без излишни критики и конфликти. Учеха се да превръщат негативните си 

действия и постъпки в позитивни послания, съобразявайки се със своите и чужди 

индивидуални особености и различия – умения, знания, опит и талант. Постигнаха чудесни 

резултати, с голяма доза удовлетвореност от работата си. 
 
 

       

 



  Спортни състезания, походи и екскурзии 

 

 

 

Ученици на ресурсно подпомагане от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Крупник, 

участваха в коледно състезание „Аз съм българче”. Бяха и на поход  до Сеизмичната 

станция в селото, а в ексурзия по проект „УСПЕХ” ученици от ПГТО посетиха църквата 

„Св. Георги”  в село Златолист и се запознаха с легендите за живота на Преподобна Стойна. 

 

 

       

 



  Тържества 

 

 

 

Всички деца със специални образователни потребности станаха част от коледно-

новогодишните тържества, проведени в учебните заведения. А тези, които проявиха смелост 

и самочувствие да се изявят на голямата сцена, се представиха достойно със самостоятелни 

рецитали и песни пред съученици, учители, родители и гости. Светлините на коледната елха 

в центъра на Благоевград бяха тържествено запалени и станаха част от честванията по повод 

най-големия християнски празник. Сред най-аплодираните изяви на вечерта бе 

изпълнението на интегриран ученик от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, който изпя песента  

"Тиха нощ, свята нощ".  

 

    

 



Деца от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бачево, пресъздадоха обичая 

„Коледуване”. 

       

Ученик  от  ІV ОУ “Димчо Дебелянов” – Благоевград, участва с връстниците си в 

коледната програма на училището с изпълнение на стихче. 

     

 Ученици на ресурсно подпомагане се включиха в празничната програма по повод 

100-годишния юбилей на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Крупник. 

     

Деца от интегрираните групи от Разлог и Банско участваха във „Вечер на 

Математиката – знам числата до 10”, „Историята на моя град” и в „Златна есен”.  

       

      

 



  Проекти: 

 

 

 
 

 

В  ІV ОУ „Димчо Дебелянов“ – Благоевград, по проект „Жълт минзухар“, с голям 

ентусиазъм и желание децата засадиха минзухари в двора на училището – символ на 

детската невинност и жълтата звезда, която евреите е трябвало да носят по време на 

нацисткото управление. Така те изразиха почитта си към хилядите загинали в Холокоста 

еврейски деца. 
 

     

 

 



Гоце Делчев 

Ученици от интегрираните групи в І ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, ІІ ОУ ”Гоце 

Делчев”, ІІІ ОУ ”Братя Миладинови” и ПГ по МСС ”Пейо Яворов” – Гоце Делчев, се 

включиха в беседа по повод Деня на християнското семейство. С много любов и старание 

всяко дете изработи поздравителна картичка за семейството си. Празникът завърши с 

вкусна пита.  

 

 

По-големите ученици от ПГ по МСС ”Пейо Яворов” –  гр. Гоце Делчев, съвместно 

със съучениците си приготвиха обредна пита във връзка с празника Въведение 

Богородично. 

    

 



Ученици от начален курс от интегрираните групи в гр. Гоце Делчев отбелязаха 

Международния  ден на хората с увреждания и посетиха парти център „Питър Пан”. 

Малчуганите пяха, танцуваха и се забавляваха. 

  

 

В очакване на коледно-новогодишните празници,  в работилнички по интереси 

децата изработиха сурвачки, свещници, сувенири и коледна украса. 

 

 

 



Сандански 

3 декември – Международен ден на хората с увреждания 

Децата и учениците със специални образователни потребности към Ресурсен център 

– Благоевград, от СОУ „Св. П. Хилендарски” – Кресна, рисуваха, апликираха и моделираха. 

Изработените рисунки, апликации и табла радваха очите на гражданите, посещаващи 

Общинска администрация – Кресна. 

 

     

ІV ОУ "Св. Св. Козма и Дамян" – гр. Сандански, бе домакин на Работилница "Най-

хубавите неща в живота са безплатни", посветена на 3 декември – Международен ден на 

хората с увреждания.Участваха деца със специални образователни потребности и техни 

съученици, подкрепяни от приятели, ресурсните учители и родители. Гости на празника 

бяха художниците Георги Ашиков и Мария Колева-Милюкова, които демонстрираха пред 

всички различни изобразителни техники. В творческа атмосфера децата изработиха 

интересни и красиви рисунки, картички и колажи, които бяха предоставени на 

Благотворителен базар, средствата от който са предназначени за лечението на 6-годишно 

момиченце.  

Децата от интегрираните групи в гр. Сандански устроиха коледни работилници, в 

които изработиха картички  и апликации и зарадваха малки и големи.  

                                                                                                                                                    

 

         

    



 

  

 

 

 

     

 

                                                              

 

                                                                                                                                       

В най-дългото коледно хоро,  

което се провежда ежегодно в 

ІІІ ОУ „Христо Ботев“ – гр. 

Сандански, взеха  участие и  

ученици със специални 

образователни потребности. 

 

 

 

По повод 166г. от рождението на 

Христо Ботев – патрон на училището, 

ученици, учители и гости поднесоха 

букети на паметника на великия поет 

и революционер. 

Подкрепяни от  ресурсните си учители, учениците 

участваха  в  кулинарно  състезание „Бързо, лесно 

вкусно и здравословно” заедно с връстници. 

 

Малчуганите от четвърта  

група  на ОДЗ №1 „Дора 

Габе” – гр. Сандански, 

пресъздадоха магията на 

българските традиции и 

обичаи за Бъдни вечер. 

 

Ученик на ресурсно подпомагане беше 

удостоен с награда и грамота за участието си 

в конкурс  „Морето не е за една  ваканция”.  

 



Петрич 

Учениците към Ресурсен център – Благоевград, от СОУ „Паисий Хилендарски” –   

с. Първомай, взеха участие при изнасяне на презентация на тема „Не на насилието в 

училище”, съвместно с ресурсния учител и педагогическия съветник в училището. 

                                

Директорът на ПГМЕТ „Ю. Гагарин” – гр. Петрич, официално връчи грамоти на 

девет ученици на ресурсно подпомагане за „Добри постижения  в приложни и 

извънучилищни дейности успешна социализация и приобщаване в учебно-възпитателната 

дейност”, а на ресурсният учител Гергана Тошева, работещ с учениците – грамота за 

„Принос в повишаване престижа на училището”. 

      

  В беседа по повод  Деня на Народните будители изнесена от ресурсният учител в 

СОУ „Паисий Хилендарски” – с. Първомай, ученици на ресурсно подпомагане се запознаха 

с живота и делото на Паисий Хилендарски, Петър Берон, Софроний Врачански и Васил 

Левски. 

 



За Деня на християнското семейство ученичка към Ресурсен център – Благоевград,  

взе участие в драматизация „Дядо и ряпа” на тържество в Дом за деца и юноши, с. 

Първомай, а ученици от ПГМЕТ „Ю. Гагарин” – гр. Петрич, се представиха добре с 

презентация, беседа и изложба на традиционни ястия. 

     

В ПГМЕТ „Ю. Гагарин” две ученички на ресурсно подпомагане от 10 клас показаха 

отлични умения в „изнесен” практически урок по фризьорство, на тема: „Съвременни 

техники при оформяне на прическа и грим”, съвместно с техния преподавател и класен 

ръководител. 

     

 

В подкрепа на хората с увреждания под мото „От нашите ръце за вашето сърце” 

учители към Ресурсен център – Благоевград, организираха и проведоха: 

 

 благотворителен базар в сградата на Общинска администрация гр. Петрич. 

Интегрирани ученици от СОУ „А. Попов”, СОУ „Н. Вапцаров”, ПГМЕТ „Ю. Гагарин” – гр. 

Петрич, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Рупите и СОУ „П.  Хилендарски” – с. 

Първомай, се представиха с ръчно изработени изделия; 

музикална програма на ученици със специални образователни потребности, 

подкрепени от свои връстници от общообразователните училища; 

презентация на дейността на Ресурсен център – Благоевград. 

 



Почетни гости бяха кметът и заместник-кметът на община Петрич, началникът на 

дирекция Образование и Култура към общината. Присъстваха директори на детски градини 

и училища, учители, родители и съученици. 

       

   

            

По повод 120 години от основаване на  ОУ „Братя Миладинови” – с. Кърналово, 

ученици на ресурсно подпомагане участваха в празнична програма и футболен двубой. 

Гости на празника бяха и ученици от СОУ „Н. Вапцаров” – гр. Петрич. 

   

    

 



Ученици към Ресурсен център – Благоевград, от СОУ „Паисий Хилендарски” – с. 

Първомай, се включиха в инициативата на Bulgaria Cap Project – „Пластмасови капачки 

събери, на хора в нужда помогни”. Идеята на инициативата е да се събират всякакви 

пластмасови капачки, които да бъдат рециклирани и със средствата да бъдат закупени 

различни пособия в помощ на инвалидите. 

     

Заредени с магията на коледните празници ученици към Ресурсен център – 

Благоевград, с голямо желание и неповторими емоции се включиха в коледните и 

новогодишни мероприятия на училищата. 

Изработването на карнавални маски в ОДЗ „Синчец” – с. Първомай, се превърна в 

приказно преживяване за децата. Дете на ресурсно подпомагане изработи своята карнавална 

маска заедно с приятели от групата. За артистичните си заложби в „Бал с маски” учениците 

от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Рупите, бяха наградени с вкусни лакомства от Дядо 

Коледа. 

   

Ученици на ресурсно подпомагане от ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – гр. Петрич и ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” – с. Кавракирово, се включиха в коледно-новогодишните 

тържества с изработване на украса, показаха умения в подреждане на коледната трапеза и 

организираха изложба от произведения с квилинг техника. Техните творби бяха 

предоставени на коледния базар в училищата. 

        



Ученици на ресурсно подпомагане и техни съученици от СОУ „Никола Вапцаров” – 

гр. Петрич, спечелиха първо място в конкурса „Най-богата коледна трапеза” и бяха 

отличени с грамота. 

     

За трета поредна година ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” – Петрич, организира 

мероприятие,  посветено на инициативата „Българската коледа”. Тази година ученичка на 

ресурсно подпомагане от професионалната гимназия се включи в програмата със свои 

музикални изпълнения. Момичето взе участие и в коледния концерт на вокална група 

„Сгушена звездица”, организиран в залата на Общинска администрация. 

     

 

 

Броя изготвиха: Д. Радкова, Д. Тънова, Е. Буюклийска, Р. Янкова 


