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Новини, свързани с изпълнението на проекта от месец януари и 
февруари 2018г.  
 
В периода 23-25 януари 2018г. в СУУНЗ „Луи Брайл“ във връзка с проекта бе проведено 
обучение по „визуална информираност“ от лектор Никола Уайлс – представител на UCAN 
Productions.  
В обучението се включиха представители на всички организации партньори от България, както 
и на мрежа Хлебни къщи, социално предприятие „Дизайн Студио Дани 1“ ЕООД и Deutsche 
Schule, София.  
На 23ти януари програмата ни включи изграждане на пълна представа за устройството на 
зрителния орган и особеностите на зрителното възприятие, което обяснява как неговото 
увреждане влияе върху живота на човека и особено на развитието на детето като биологично и 
социално същество. 
 

    
 
Теоретичната част беше подкрепена от симулационни упражнения с очила /simspecs/, които 
нагледно показват как различните видове увреждания се проявяват като дефицити на 
зрителното възприемане, които представляват специфична за всяко увреждане на зрителното 
поле. Особено полезно беше разпределениението на работата по групи, защото то даде 
възможност не само всеки участник да почувства какво означава конкретен зрителен проблем 
и до какви специфични затруднения води, но и да сподели субективните си впечатления с 
останалите от групата, което е много важно за осмислянето му. 
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Следващият етап беше обратната връзка, която лекторът получи от тези, които за пръв път са 
поставени в такава ситуация и от учители, работещи с деца със зрителни увреждания. 
Влиянието на зрителните увреждания върху детското развитие беше обсъдено на следващия 
етап от обучението, като в началото беше допълнена обратната връзка от впечатленията на 
присъстващите след осмислянето на преживяното по време на почивката. 
Последва разглеждане на различните аспекти на ефекта, който зрителните увреждания имат 
върху развитието на децата: социално и емоционално развитие, физическо развитие, учене и 
независимост. 
Следващият етап постави въпроса какво да се направи, за да бъде подкрепено детето със 
зрително увреждане. Представени бяха четири различни ситуации на деца с различни 
увреждания, силни и слаби черти на характера и социално обкръжение. Обсъдени бяха 
възможностите за подобряване на тяхното положение. Бяха дадени различни предложения за 
това как да се преодолеят проблемите и да се увеличат шансовете за тяхното по-пълноценно 
развитие.  
 
На 24ти януари обучението продължи с търсене на начини за позитивно въздействие на 
общуването и учебната среда върху развитието на незрящите деца. На първо място бяха 
разгледани собствените ресурси, които можем да ползваме за тази цел: използване на гласа и 
други звукови стимулации за ориентиране в пространството, даване на ясни инструкции и 
физически контакт, който да компенсира, доколкото е възможно, визуалната информация. 
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Последва представяне на теория и провеждане на практически уъркшоп за безопасно водене 
на незрящи. Изключително полезен - всеки член на съвременното общество трябва да знае как 
да предложи помощ на човек със зрителни проблеми, как да го заведе безопасно до 
определено място, да го преведе през тесен или труднопроходим участък, нагоре или надолу 
по стълбище, да му помогне да седне... А също и той самият да се чувства спокоен и уверен, 
когато прави това, за да бъде успешен водач.  
 

    
 
Защото всяко сътрудничество е акт на споделена отговорност! 
 
Обсъдихме особености на околната среда през призмата на изискванията на хората със 
зрителни увреждания: цвят, контраст, означителните табели, осветление, отблясъци на 
светлината, подови настилки, шум, пространствена подреденост. 
 
Продължихме с практическа групова работа за оценяване на средата. Занимание, което 
нагледно показва как трябва да бъде организирана средата на хората със зрителни 
затруднения, позволява да бъдат затвърдени получените знания и помага да се направи 
критична оценка. С тази цел бяха разгледани и оценени помещения в училище "Луи Брайл" в 
София - коридори, умивалня, класни стаи, столова... Участниците изразиха мнения на базата на 
получените в теоретичната част знания и дадоха на лектора обратна връзка. 
 
На 25ти януари денят на обучението започна с обобщение на представената до този момент 
информация и разглеждане на възможностите за нейното ефективно практическо приложение. 
Последният акцент на теоретичната част на обучението беше посветен на балансирането на 
очакванията и рисковете в работата с незрящи деца, оценка на риска и подпомагане на 
дейността. 
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Следобяд обучението продължи с демонстрационен театрален уъркшоп, воден от актрисата 
Цвета Балийска, чиято цел беше да покаже как се работи с децата в СУУНЗ „Луи Брайл“ и да се 
получи обратна връзка от обучителя от Уелс и от останалите обучаеми. Театралният уъркшоп се 
превърна в прекрасно заключение на работата на г-жа Уайлс и тридневното обучение, което 
беше истинско вдъхновение за присъстващите. 
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Освен обучението по „визуална информираност“ във връзка с проекта активно се провеждат и 
редовни срещи – театрални уъркшопи – с децата от СУУНЗ „Луи Брайл“. За въпросните два 
месеца (януари и февруари 2018г.) срещите са общо 5: 
 

        
11 януари 2018г.                                                            18 януари 2018г.  
 
 
25 януари 2018г. – вижте снимките от обучението по „визуална информираност“. 
 
 

     
8 февруари 2018г.            22 февруари 2018г. 
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Предстоящо ... 
 
В периода 15-21 март 2018г. в Кардиф, Уелс предстои обучение за използване на театрални 
уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с увредено 
зрение. Домакини ще бъдат UCAN Productions, които ще се включат със своя великолепен екип 
от професионалисти (Бърнард Лейтъм и Динос Аристиду) и младежи с увредено зрение (Меган 
Джон, Маред Джарман и други). Делегацията от България ще включва 5 представители на 
ФРКБПГО и по 3 представители на останалите партньорски организации – СУУНЗ „Луи Брайл“, 
СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ и АРДНЗ – общо 14 участници.  
 
Освен това редовно ще продължават срещите с децата в СУУНЗ „Луи Брайл“ и ще бъде 
проведена първата интензивна поредица от уъркшопи с децата от Варна – на 27, 28 и 29 април.  
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