
   

Подкрепата за Център за приобщаващо образование е осигурена от Фондация “Америка за 
България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Център за 
приобщаващо образование и не отразяват непременно  вижданията на Фондация “Америка за 
България” или нейните партньори. 
 

 

 

Компас на приобщаващото образование 
 на Център за приобщаващо образование 

 

Приобщаващото образование е способността и готовността на училищeто да 
отговори на нуждите и възможностите на всеки ученик. То означава качествено 
образование, при което всяко дете може да участва пълноценно в учебния процес и да 
развива своите способности, с подкрепата на учителите, съучениците си и с активното 
участие на родителите си. Приобщаващото образование се случва тогава, когато в 
него участва цялото училище. 

Няма един единствен модел на приобщаване, съществува подходящо образование, 
което е съобразено с нуждите на децата. Постигането на приобщаващо училище 
изисква постоянен  диалог между всички – деца, учители, родители, директор, общност 
и цялостна промяна на начина ни на мислене.  

Няма значение на какво се дължи нуждата от допълнителна подкрепа в ученето на 
детето, фокусът е върху преподаването и върху това как децата учат, дали 
отбелязват напредък, има ли нужда целите или методите на преподаване да се 
променят.  

Няма деца, които не могат да бъда обучени, няма глупави деца. Различните деца 
учат по различен начин и с различно темпо. Ако децата са различни на външен вид, 
защо да очакваме, че всички ще си приличат по стила си на учене?!  

Диагнозата не може да определи педагогическия подход към детето. Води ни 
наблюдението и разбирането как се развива детето и кои фактори от средата 
оказват влияние на неговото учене и общуване. Въз основа на това можем да 
изградим успешен педагогически подход към него. 

Различията сред децата са ресурси, а не недостатъци или нежелани отклонения от 
нормата.  

Всяко училище има своите успешни практики и добри примери на приобщаване, 
които учителите сами сътворяват всеки ден. Важно е тези примери да се споделят. 
Учителите се нуждаят от време и подкрепа, за да говорят в общност за опита си в 
приобщаващото образование и така да помогнат за създаването на приобщаващи 
практики.  

Ако учителите и директорите са адекватно подкрепени, те са подкрепящи.           


