
Специални училища в страната 

  
Специално училище за ученици с 

нарушено зрение “Луи Брайл“,  
гр. София 

http://suunz.org/ 

Специално училище за ученици с 
нарушено зрение  

„Проф. д-р Иван Шишманов“,  
гр. Варна 

http://www.suunzvarna.com/ 
 
Традицията в обучението на зрително затруднени деца в страната ни 

е с повече от 100-годишен опит, изграден в двете специализирани училища. 

В тях към момента се обучават общо около 300 ученици, на които се 

предлага:   

 Обучение по специални програми в индивидуални или групови 

занятия по зрителна рехабилитация, ориентиране и мобилност, 

полезни умения, тактилно творчество, лечебна физкултура.   

 Работа със специалисти – учители, възпитатели, психолози, логопед, 

зрителен терапевт, рехабилитатори, кинезитерапевти.  

Обучението и възпитанието на зрително затруднените деца е 

целодневно. Провежда се в малки групи от квалифицирани специалисти и 

обслужващ персонал. То включва подготвителен клас, в който се обогатява 

сензорният опит и се извършва предбрайлова подготовка, и продължава по 

общообразователните програми до 12 клас. Учениците усвояват пълния 

обем от академични знания за съответните степени. Могат да  кандидатстват 

във ВУЗ.  

В училищата се обучават и деца с множество увреждания – зрително 

затруднени с други съпътстващи заболявания. На учениците се предлагат 

различни извънкласни занимания, според техните желания и способности: 

обучение по пиано или друг музикален инструмент, солово или хорово пеене, 

музикотерапия, апликация, моделиране, спортни секции по голбал, шахмат, 

лека атлетика, бойни изкуства.   

Към училищата действат служба по Ранно въздействие, обслужваща 

деца от 0 до 6 години по домовете и масовите детските градини, и служба за 

Интегрирано обучение - подпомагаща ученици със зрителни затруднения, 

които се обучават в общообразователните училища.  

http://suunz.org/
http://www.suunzvarna.com/
http://www.suunzvarna.com/


В двете специализирани училища функционират брайлови печатници, 

които произвеждат нужните брайлови учебници и релефни помагала за 

учениците в тях и за тези, които са избрали интегрираната форма на 

обучение в общообразователно училище. Благодарение на големи 

дарителски фирми все по-често слабовиждащите ученици могат да ползват 

в училищата модерни технически и оптични помощни средства в процеса на 

обучение и своето ежедневие. 
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