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Квалификация на учителите 
- обща информация 
• Обучението на учителите е ключов елемент за всеобхватна системна 

промяна  

 

• Приобщаващите училища променят нагласите и намаляват 
дискриминацията в обществото по-осезаемо 

 

• Ресурсите могат да се използват в училищата по-ефективно и по-ефикасно 
за всички деца 

• World Report on Disability  

Presenter
Presentation Notes
Background– TE: key lever for wider systemic change -preparing all teachers for diversity is essential for equity and inclusion - issues of social justice and non-discrimination: social justification - IE: change attitudes and reduce discrimination-educating all children together and responding to individual difference can improve the quality of education for everyone – educational justification– Resources- reducing marginalisation and exclusion also reduces expenditure in the longer term – economic justificationUNESCO Policy Guidelines for Inclusion 2009



Световен доклад за уврежданията 

„Подходящата подготовка на общообразователните учители е от 
съществено значение, ако искаме те да са уверени и компетентни в 
обучението на деца с разнообразни потребности. Принципите на 
приобщаване трябва да станат част от програмите за обучение на 
учителите и да са свързани с нагласи и ценности, а не само със знания и 
умения.“ 

 

 (Световна здравна организация / Световна банка, 2011 г.) 

 

Presenter
Presentation Notes
The world report on Disability – appropriate training: essential attitudes and values, not just knowledge and skills



Проектът TE4I  
• Основен въпрос: Как са подготвени всички учители в първоначалното 

си обучение да бъдат приобщаващи? 
• Цели: 

- Изследване на основните умения, знания, разбиране, нагласи и 
ценности, които трябва да притежава всеки, навлизащ в учителската 
професия 

- Предоставяне на информация за най-добрите политики и практики с 
цел да се подпомогне развитието на TE4I (препоръки относно 
подготовката на учителите и относно по-всеобхватна политика) 

- Изработване на профил на приобщаващия учител 
 

Presenter
Presentation Notes
- TE4I: Development took place during the 3 year TE4I project  (2009-2012) -55 experts from 25 countries were involved -Input was received from over 400 stakeholders -Validation and verification activities took place in a series of country study visits during 2011



• Да очертае рамка на основни ценности и области на компетентност, 
необходими за подготовката на всички учители да работят в приобщаващото 
образование, отчитайки всички форми на многообразие  

• Да спомогне за прилагане на основните ценности и области на компетентност 
за приобщаващо образование в рамките на всички програми за първоначална 
подготовка на учителите 

• Да затвърди идеята, че приобщаващото образование е отговорност на всички 
учители и че подготовката на всички учители за работа в приобщаваща среда е 
отговорност на всички специалисти, обучаващи учителите 

 

 

Профилът на приобщаващия учител има за цел: 

Presenter
Presentation Notes
Aims of Profile: a) framework b) support implementation in ITE programmes– support idea of responsibilityMain target audiences for this document: teacher educators and decision makers for ITE Uses:-As a guide material to the design and implementation of Initial Teacher Education programmes for all teachers-As a stimulus to help identify relevant ITE content and learning outcomes -As a tool for self reflection by student teachers-As a discussion tool for teacher educators to support the development of inclusive ‘mindsets’-To help practicing teachers to identify priorities for professional development-To provide guidance regarding recruitment for educational employers



Модел на профила 
• Идентифицирани са четири основни ценности, свързани с преподаването и 

ученето, които са в основата на работата на всички учители в приобщаващото 
образование 

• Тези основни ценности се асоциират с области на учителска компетентност: 
определена нагласа или убеждение изисква определено знание или ниво на 
разбиране, а впоследствие и умения, за да се приложи това знание в 
практическа ситуация 

• За всяка идентифицирана област на компетентност се представят основните 
нагласи, познания и умения, които ги затвърждават 

 

Presenter
Presentation Notes
The Profile model: - 4 core values – associated with competences- attitudes, knowledge, skills



Профилът на TE4I 
   

Цени се многообразието  

• Концепции за приобщаващо образование 

• Погледът на учителя към различията на 
учениците 

   
 

Presenter
Presentation Notes
Valuing learner diversity: learner difference is considered as a resource and an asset to education. Areas of competence within this core value relate to: Conceptions of inclusive education - Teacher’s view of learner difference



Профилът на TE4I 

Подкрепа на всички ученици 

Насърчаване на академичното, практическото, 
социалното и емоционалното учене на всички 
ученици 

• Ефективен преподавателски подход  в смесени 
класове 

 

Presenter
Presentation Notes
Supporting all learners: teachers have high expectations for all learners’ achievements. Areas of competence:  Promoting the academic, practical, social and emotional learning of all learners - Effective teaching approaches in heterogenous classes



Съвместна работа  

Работа с родители и семейства 

• Работа с други образователни 
професионалисти 

 

   

 Профилът на TE4I 
 

Presenter
Presentation Notes
Working with others-  collaboration and teamwork are essential approaches for all teachers. Working with parents and families - Working with a range of other educational professionals



Профилът на TE4I 

Лично професионално развитие 

• Учителите като мислещи практици 

• Първоначалната подготовка на учителите 
като основа за непрекъснато професионално 
учене и развитие 

 

Presenter
Presentation Notes
Personal professional development - teaching is a learning activity and teachers take responsibility for their lifelong learning: Teachers as reflective practitioners - Initial teacher education as a foundation for ongoing professional learning and development



Проект за овластяване на учителите 

• Агенцията работи с ЮНЕСКО с цел създаване на база знания относно 
приобщаващите подходи в преподаването и ученето 

• Резултати: международен литературен преглед, работа по конкретен случай 
и преглед на методология 

• Преработен уебсайт за приобщаващото образование в действие: 
овластяване на учителите: овластяване на учениците: онлайн материали за 
политики и практики при подготовката на учители 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Empowering teachers Project : Agency and UNESCO – Outputs – IEA-Builds on the Agency’s Teacher Education for Inclusion (TE4I) project (2009-2012) and other recent Agency projects – changes in TE since 2010- Case study:  practice examples from thirteen member countries - implications for wider policy development, teacher education and professional development and the development of teacher educators-IEA- Jointly developed by the Agency and UNESCO in 2010 as a resource for international and European policy makers -  on-line materials for key stakeholders working to develop equity and equal opportunities for all within education systems



Основни констатации 

• Международно и европейско политическо равнище: засилване на фокуса върху 
правата на човека и справедливостта 

• Необходимост от непрекъснат подход, който обединява първоначалната подготовка 
на учителите с въвеждането им в работата и продължаващото им професионално 
развитие  

• Необходимо е да се усъвършенстват програмите за обучения на учителите, по-
конкретно чрез ролята на обучаващи ги специалисти, които са по-добре подготвени 
да разглеждат въпросите на многообразието 

• Нагласата за професионално учене през целия живот е важна за непрекъснато 
развитие на висококвалифицирани приобщаващи учители  

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Main findings:focus on human rights and equity: inclusion is as now seen as a strategy to promote social cohesion, citizenship and a more equitable societycontinuum approach improve TE programmes – role of Teacher Educators - need for more information about the key profession of TElifelong professional learning mind-set for highly qualified inclusive teachers



Ресурси  

Обучение на учители за прилагане принципите на приобщаващото образование / Teacher Education for 
Inclusion (TE4I): http://www.european-agency.org/agency-projects/TeacherEducation-for-Inclusion). 

Организация на изпълнението при подпомагането на приобщаващото образование: 
https://www.european-agency.org/agency-projects/organisation-of-provision 

Овластяване на учителите да насърчават приобщаващо образование: https://www.european-
agency.org/publications/ereports/empowering-teachers-to-promote-inclusive-education 

Уебсайт за приобщаващото образование в действие: овластяване на учителите: овластяване на учащите: 
http://www.inclusive-education-in-action.org/ 

Интегрирана рамка за трансформация в училищата /Schoolwide Integrated Framework for Transformation 
(SWIFT)/: http://www.swiftschools.org/ Холенвегер, Пантич и Флориан, 2015 г.. Инструмент за надграждане 
на практиките за подготовка на учители за приобщаващо образование. Страсбург: Съвет на Европа 

 

Presenter
Presentation Notes
-full copies of the Profile report in all Agency member countries’ languages are available to download, as well as editable electronic versions of the Profile text-recent publication by the European Union and Council of Europe (Hollenweger et al., 2015) uses the four areas of competence from the Profile to link to four visions or goals in a model of inclusive practice designed to support teacher education

http://www.european-agency.org/agency-projects/teacher-education-for-inclusion/teacher-education-for-inclusion
http://www.european-agency.org/agency-projects/teacher-education-for-inclusion/teacher-education-for-inclusion
https://www.european-agency.org/agency-projects/organisation-of-provision
http://www.swiftschools.org/


Допълнителна информация 

www.european-agency.org 
 
Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование 
Østre Stationsvej 33 
DK-5000 Odense C 
Denmark 
secretariat@european-agency.org 
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