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Защо ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР? 
 
Решихме благодарение на възможностите, които ни дават електронните технологии, да съберем на едно 
виртуално място знанията, опита и ентусиазма на възможно най-много учители, терапевти, родители и 
деца от България и света, справящи се с предизвикателствата на специфичните обучителни трудности. 
Знаем, че интернет позволява мигновено споделяне на информация, когато тя е най-нужна, когато се 
страхуваме да попитаме за съвет, когато изгаряме от желание да разкажем за някой свой успех. 
Виртуалните общности създават предпоставки за изграждане на реални отношения, базирани на взаимно 
доверие, раждат партньорства и приятелства.  
 
Защо ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ? 
 
Целта ни е тук да говорим за специфичните обучителни трудности не като за диагноза и състояния 
свързани с дефицити, а да видим въпроса в цялост – да видим хората, възможностите, взаимоотношенията. 
Приобщаващото образование не е и не бива да бъде паралелна образователна система, то стои в основата 
на всяка система в образованието, за която детето е в центъра. То е процес, чийто успех зависи от нашите 
ценности, стремежи, от нещата, които правим всеки ден, от начина, по който се отнасяме с всеки, който 
срещаме в училището или в терапевтичния кабинет.  
 
Защо ПРИОБЩИ СЕ? 
 
Процесът на приобщаване към дадена общност понякога е бавен и труден – сблъскват се различни 
очаквания, навици, гледни точки. Понякога ни се струва, че общността се затваря за нас, понякога ние се 
затваряме за нея, понякога неволно или съзнателно ние я затваряме пред някой друг.  
 
А всъщност всички имаме нужда един от друг – имаме нужда от възможност за участие, от общуване, от 
подкрепа, от насърчение. Когато започнем да ги даваме, ще започнем и да ги получаваме и ще се окаже, 
че всъщност всички искаме едно и също нещо – усмихнати деца и спокойни родители, учители и 
специалисти. Да се приобщим пълноценно към значимите за нас общности и да ги направим гостоприемни 
за останалите изисква много отдаденост, много грижа, но и носи много удовлетворение.  
 
И затова НАШ... 
 
Надяваме се наистина да се почувствате добре дошли на нашия ОБЩ виртуален център за приобщаващо 
образование – да се възползвате от ресурсите, които ще намерите тук, да зададете въпросите, които ви 
вълнуват, да споделите своя позитивен опит... 


