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2. Резюме на проекта 

Проектът „Слушай и докосвай" започна на 1 октомври 2002 г. Той бе изпълнен с 

подкрепата на Европейската комисия в рамките на програмата "Сократ" (подпрограма 

Лингва 2 - Разработване на езикови пособия и материали). 

Този проект целеше да отговори на нуждите на възрастни и млади хора със зрителни 

увреждания в сферата на чуждоезиковото обучение и преди всичко в изучаването на 

английски език. 

Проектът обедини опита на експертите от 6 партньорски организации от четири 

държави (България, Гърция, Австрия и Великобритания). Координаторът на проект 

беше българска фирма "Евроинформ" ООД. 

В повечето европейски страни обучението на незрящи е драстично ограничено откъм 

източници и методики за преподаване на чужди езици. Освен това редица фактори 

поставят бариери пред хората със зрителни увреждания, желаещи да развият 

комуникативни умения на чужди език. Един от тях е свързан с това, че в съвременното 

чуждоезиково обучение преобладава подход, при който много активно се използват 

визуално ориентирани източници за обучение. Това често прави изучаването на чужд 

език недостъпно за незрящите. 

След две години работа идеите на партньорите се превърнаха в редица успешни 

продукти: 

Проектът започна с разработката на метод за чуждоезиково обучение на незрящи 

хора, базиран на комуникативния подход, обогатен и допълнен с различни техники, 

подходящи за преподаване на незрящи. Тази методика е описана и систематизирана в 

изданието 

• "Методика за чуждоезиково обучение на незрящи" 



Това издание включва теоретична и практическа информация за преподаватели, които 

обучават незрящи или хора със зрителни увреждания. В него са представени различни 

методи, които успешно могат да бъдат прилагани при работата със специфични групи 

обучаеми. 

Методиката за чуждоезиково обучение на незрящи е издадена в четири езикови 

версии – английска, немска, гръцка и българска. 

• Брайлова версия на две нива на курса по английски език Streamline, адаптиран 

за слепи ученици. 

• Наръчник по английски Брайл: Наръчникът беше разработен специално за 

слепи ученици, които започват изучават английски език като чужд. 

• Интерактивен курс по английски език за незрящи на компактдиск 

В основата на учебното съдържание е известният курс Streamline English (Departures 

and Connections), обогатен и допълнен със специално разработени лексикални 

упражнения, тестове, говорещ речник и подбрани аудиозаписи, чиято цел е да се 

подобри умението „слушане с разбиране". 

Курсът на компактдиск е разработен в 3 езикови версии на говорещия речник – 

българска, немска и гръцка. Всяка от тях обхваща учебното съдържание на "Streamline 

English Departures" и "Streamline English Connections" и се състои съответно от 2 

компактдиска. 

Пилотни курсове 

Освен разработките на тези материали за хора със зрителни увреждания и учители по 

английски език, които преподават на незрящите, много важна част от проекта бяха 

пилотните курсове. 

Отзивите, получени от участниците на пилотните курсове, бяха изключително 

позитивни. Разработените материали и методи вече се прилагат в чуждоезиковото 

обучение на трите организации, провели пилотните дейности. 

Обучение на учители 

През август 2004г. в рамките на проекта бе организиран семинар за учители по 

английски език в София, на който бе представена методологията и практическото 

приложение на разработените методите и учебните материали. По време на семинара 

беше проведен открит урок, който показа на учителите как да използват тези продукти 

в работата си с незрящи възрастни ученици. 

 

 

 

 

 


