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Приобщаващо образование в България 
Годишна международна конференция 



„Всъщност всички хора се обличаха много 
еднакво. Рано сутрин улиците на квартала се 

изпълваха с майки и татковци, които отиват 
на работа, облечени в кафяво; и с момчета и 

момичета със сиви, зелени или оранжеви 
пуловери на път за училище.“ 

(Енрикета Кристина, 2015 г.) 



„Приобщаването е образователно 
движение, но също така социално и 
политическо движение, за защита на 
правото на всички индивиди да участват в 
обществото, към което принадлежат, по 
един съзнателен и отговорен начин, както и 
правото да бъдат приемани и уважавани за 
това, което ги отличава от останалите“  

(Фрейр, 2008 г., стр.5) 
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(Бут & Айнскоу, 2011 г.) 

Табл. 2 Приобщаващи ценности 

Структури Взаимоотношения Дух 

 
Равенство 

Права 
Участие 

Общност 
Устойчивост 

 

Зачитане на 
многообразието 

Ненасилие 
Доверие 

Състрадание 
Честност 
Смелост 

 
Радост 
Любов 

Надежда/оптимизъм 
Красота 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Inclusão



„Митът за 
средностатистическия 

учащ“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=8WClnVjCEVM) 
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… Една от най-важните 
цивилизационни придобивки 

на нашето време! 

Само че… Как да я постигнем? 
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„Центрове за ресурси за приобщаващо 

образование се смятат за ключов стълб в 

прилагането на модела за приобщаващо 

образование на ученици със специални 

образователни потребности, а резултатите и 

въздействието от работата им се оценяват високо“ 
(Direção-Geral da Educação 

Генерална дирекция „Образование“ 
 2015 г., стp. 17) 

Центрове за ресурси за  

приобщаващо образование 



Центрове за ресурси за приобщаващо 

образование 



Висока интензивност  

Ниска честота 

Центрове за ресурси за 

приобщаващо образование 

Ниска интензивност 

Висока честота ≠  

(Ministério da Educação 
Министерство на образованието, 2008 г.) 



(Direção-Geral da Educação 
Генерална дирекция „Образование“ 

2015 г., стp. 17) 

Графика 1 – брой CRI и брой училища / групи училища 

Центрове за ресурси за 

приобщаващо образование 



(Direção-Geral da Educação 
Генерална дирекция „Образование“ 

2015 г., стp. 17) 

Графика 2 – брой ученици, подпомагани от CRI 

Центрове за ресурси за 

приобщаващо образование 



(Direção-Geral da Educação 
Генерална дирекция „Образование“ 

 2015 г., стp. 17) 

Центрове за ресурси за 

приобщаващо образование 

Графика 3 – Профил на функционалността на подпомагани от CRI ученици 



Центрове за ресурси за приобщаващо 

образование 





4 общини: 
 

- Луиза (централа); 
- Миранда до Корво (10 км); 
- Гоис (20 км); 
- Пампилоза да Серра (50 км). 

 
 



4 групи училища: 
 

- ГУ Луиза; 
- ГУ Миранда до Корво; 
- ГУ Гоис; 
- ГУ Ескалада – Пампилоза 

да Серра. 
 
Забележка: официално партньорствата датират от 
2009 г. 

 
 



 Ученици: 171; 
 Пол: 51 ж / 120 м; 
 Възраст: 6-18 г.; 

 

 Екип: 
- Логопед: 3 + ½; 
- Ерготерапевт: 1 + ½; 
- Кинезитерапевт: 1; 
- Психолог: 3; 
- Помощен работник: 2; 
- + административен персонал. 

Учебна година 
2015/2016 



Специални образователни 
потребности: 
 
 Умствени увреждания: 93 
 Социално-емоционални 

разстройства: 09 
 Множествени увреждания: 10 
 Двигателни увреждания: 04 
 Слухови увреждания: 04 
 Органични увреждания: 01 
 Разстройства от аутистичния 

спектър: 14 
 Езикови нарушения: 36 

Учебна година 
2015/2016 



Мисия 
Осигуряване на специализирана 

подкрепа и образователно 
приобщаване на ученици с постоянни 

специални образователни 
потребности (ПСОП) в партньорство с 

групи училища и общини 
 



Крайни продукти 
a) специализирана психосоциална и терапевтична 
подкрепа за ученици със специфични потребности; 
 

б) инициативи за осведоменост, информиране и 
обучение за различни образователни посредници; 
 

в) приобщаващи дейности в различни житейски 
ситуации на ученици с ПСОП и техните семейства. 



Не само приобщаване като … 
 „едно добро дело“… 

 

 
… но също така 

ангажираност с… резултати! 



Последствия/въздействия 
1) Подобрено приобщаване на ученици с ПСОП към 
семейната и образователната среда, и към 
обществото;  
2) Развитие на учениците, на които се помага, за 
достигане на максимума на потенциала им; 
 

3) Разясняване/развенчаване на някои убеждения и 
предразсъдъци на обществото по отношение на 
гражданите с увреждания. 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КПЕ) 

% ученици с ↑ качество на живот 

% ученици с подобрения 

# професионални стажове 
% ученици с повишени оценки 





Насочване 

Образователни услуги 
Ранна интервенция 
Социални услуги 
Здравни услуги 
Общност  
Семейство  

Оценка  

Мултипрофесионален екип 
Партньорства & мрежи 
Разнородни услуги 

Индивидуална 
образователна 

програма 



Индивидуална 
образователна 

програма 

Конкретизира образователната стратегия и 
процедури: 
 

1. Коригиране на процеса на преподаване 
и учене: 
 
 

1.1. Индивидуална педагогическа помощ; 
 

1.2. Индивидуални адаптации в учебната 
програма; 
 

1.3. Корекции в процеса на регистрация; 
 

1.4. Корекции в процеса на оценка; 
 

1.5. Индивидуална учебна програма; 
 

1.6. Услуги за помощни технологии. 



Индивидуална 
образователна 

програма 

Конкретизира образователната стратегия и 
процедури : 
 

2. Специфични образователни  условия: 
 
 

2.1. Общообразователни училища, 
специализирани за двуезично преподаване на 
ученици със слухови увреждания; 
 

2.2. Общообразователни училища, 
специализирани за преподаване на ученици с 
нарушения на зрението; 
 

2.3. Общообразователни училища със 
специализирано структурирано преподаване на 
ученици с разстройства от аутистичния спектър; 
 

2.4. Общообразователни училища със 
специализирано специализирани помощни 
звена за ученици с множествени увреждания и 
вродена глухо-слепота 



Винаги когато ученикът има специални 
потребности и се налага адаптиране на 
прехода от училище към живот в зряла 
възраст … 
 
 

… трябва да се разработи дългосрочен 
проект на живота; 
 

… с краткосрочни и средносрочни планове; 
 

… за постигане на функционалност и 
независимост; 
 

… съгласно потребностите, очакванията и 
стремежите на ученика и семейството; 
 

… с конкретни процедури за всяка стъпка. 

Индивидуален план 
за преход 
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„(...) Мама отряза с ножицата металното 
връхче и започна да дърпа: преждата се изхлузи 

от плетката все едно филм върви наобратно 
(...) Сега в кошницата имаше три чилета. 

Майка ми отиде да донесе две куки (...). Скоро 
те започнаха да се движат напред-назад и не 
след дълго се появи зелен пуловер с оранжево-

сив квадрат.“ 
(Енрикета Кристина, 2015 г.) 
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„Време за 
разказване на 

истории“ 

Идея „Проект?” 

Екипът: 
„Супер!“ 

Разработване & 
адаптиране 

Предложение към 
екипа 



Проучване-Действие 
или Действие-

Проучване? 

Ангажиране на 
заинтересованите 

страни 

Среща с 
учениците 

Подбор на помощна 
технология 

Подготовка на 
материали 

Разнообразни начини за 
комуникация 



Подготовка & 
репетиция 

Анализ на данните 

1 пиеса 
2 представления 

1 Адаптирана 
книга 

Бележки, 
доказателства, 

документи 



„Когато преждата свърши и прибрахме 
уморените куки, новите пуловери вече бяха 

стигнали до всички краища на града – със 
свой дизайн, фигури, форми и комбинации от 

сиво, зелено и оранжево“ 

(Енрикета Кристина, 2015 г.) 
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Индикатор Резултат 

№ организации, ангажирани в проекта 3 

№ подкрепени благотворителни инициативи 4 

№ мултимедийно шоу 2 

№ участници в публиката 113 

№ ученици без СОП, участвали в проекта 52 

№ ученици без СОП, участвали в проекта 24 

№ учители на ученици със СОП, участвали в проекта 7 

№ общообразователни учители, участвали в проекта 8 

№ помощни работници, участвали в проекта 10 

№ професионалисти от CRI-ARCIL, участвали в проекта 11 

№ ученици, участвали в одеялото на многообразието --- 

№ визуализации/споделяния на „предизвикателството на многообразието“  
във фейсбука на ARCIL 

1200/26 



(Дейвис & Дарт, 2005 г.) 

- Имаме един 
индикатор, 
който 
измерва… 
 

- Искам да 
разкажа 
една 
история… 
 





„Ято гълъби пресече небето над площада, 
челото на татко се отпусна и гънката там 

изчезна, а мама обяви: 
 

Пролетта дойде!" 

(Енрикета Кристина, 2015 г.) 
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Различие 
≠ 

разнообразие 



Равенство 
≠ 

справедливост 



Лидерство 

Ангажиране 

Принос 

Одобряване 

Следване 

Наблюдаване 
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София, 10 декември 2016 г. 

Благодаря за вниманието! 
 

joao.dias@arcil.org 
joao.canossa.dias@clix.pt 

Приобщаващо образование в България 
Годишна международна конференция 

mailto:joao.dias@arcil.org
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