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1. Стратегия на проекта  

 
Целта на този проект е да подкрепи родители, учители и деца с дислексия, да осигури плавен 
преход от детската градина към началното училище и да гарантира на децата с дислексия 
възможност да разгърнат потенциала си в новия учебен процес. 

Проблемите включват:  
«Тясното сътрудничество между учителите от детската градина и началното училище. 

«Необходимостта всички учители да разберат индивидуалните затруднения. 

«Необходимостта  децата да се пренасочат  според новия учебен процес.  

«Липсата на диалог между учителите от детската градина и началното училище. 

«Страховете и несигурността на новия учебен процес. 

«Наличието на предрасъдъци в групите на връстниците. 

Бяха разработени серия от средства: 
«Контролен лист на прехода за идентифициране на силните и слабите страни на субекта;  

«Ръководство за учители”.  

«Ръководство за родители”.  

«Индивидуален образователен план, който включва методологии за наблюдение, мониторинг и 
обучение. 

  «Уебсайт.   

Работата вклюваше откриване на най-добрите практики и партньори в разработването на научен 
метод за подкрепа на децата с дислексия чрез опознаване на техните семейства и ниво на 
образование, препоръчване на съвети, подкрепа и ръководство на учителите, родителите и всички 
лица, от които зависи този процес. 



2. Европейското изследване добавено в полза на проучването  

 
Въпреки че дислексията е широко разпространена в Европа, дейностите за  нейната подкрепа са 
по-развити в някои страни,отколкото в други.Това е така по много причини, включващи 
значението, което се придава на въпросите, свързани със затрудненията и дислексията в частност, 
обучението на учителите, икономическите предпоставки, включването на семействата и достъпът 
им до подходящите решения.  
Както и да е, главната пречка за развитието на този тип подкрепа би могла да бъде липсата на 
примери на добра практика и доказан метод за осъществяване. Този проект предлага възможност 
за родителите да открият тези недостатъци и да намерят решение. Това не би било възможно без 
европейския подход към проблемите на дислексията.  
Няма страна, която да може сама да намери правилното решение. Чрез европейските анализи, 
споделяйки и намирайки общо решение, вземайки под внимание местните условия, всъщност е 
възможно да се постигне значително въздействие върху децата с дислексия. В допълнение, този 
проект дава възможност за сътрудничество с други професионалисти, за подобряване на работата 
в класната стая чрез ефективна размяна на идеи.  
 


