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2. Въведениe 
 

Негативните нагласи са ключова бариера за ефективното въвеждане на приобщаващото 
образование. За да поощри промяна в нагласите и отношението на взимащите решения в 
сферата на образованието, тази глава ще даде възможност да бъдат разбрани и превъзмогнати 
страховете и стигмите, свързани с приобщаващото образование. 

Постигането на приобщаващо образование не може да се разглежда като изолирано 
явление. То може да бъде разбрано и реализирано само като част от сложен процес, в който 
нагласите на обществото трябва да се променят. 

Тази глава ще предложи 4 различни елемента от една по-широка парадигма, целяща да доведе 
лицата с интелектуални увреждания до позиция на пълноценни граждани на обществото. 

 

1. Социо-екологичният подход 
 
Социално-екологичният подход се базира на идеята, че човекът и заобикалящата го среда не 
съществуват независимо един от друг. Тази основна идея вдъхновява Американската 
асоциация на хората с увреждания в интелекта и развитието да въведе многоизмерен модел 
на човешкото функциониране, показан в фиг. 1 (AAIDD, 2010, p. 14 [42]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този модел на човешкото функциониране разглежда интелектуалното нарушение като 
динамично, реципрочно взаимоотношение между интелектуални способности, адаптивно 
поведение, здраве, участие, контекст и индивидуална подкрепа. 

Подкрепа  Човешко 
функциониране  
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Този модел предлага огромни възможности за промяна в парадигмата: преминаване от 
възгледа за нарушенията в интелекта като лична характеристика (дефицит на дадения човек) 
към разглеждането им като несходство между способностите на човека и контекста, в който 
функционира (AAIDD, 2010, p. 13). 

В този модел интелигентноста се разглежда като като концепция, която помага да се разбере 
защо различните хора се различават в способността си да разбират комплексни идеи, да се 
адаптират ефективно към средата си, да се учат от опита си, да разсъждават и да преодоляват 
препятствия чрез мислене и комуникиране (AAIDD, 2010, 15). 

Адаптивното поведение се разбира като сбор от социални, практически и концептуални 
умения, които се научават и изпълняват в ежедневието. Уменията и ограниченията на човека в 
адаптивните способности трябва да бъдат документирани в контекста на неговата обичайна 
социална среда, типична за връстниците му и обвързана с индивидуалните му/й потребности 
за подкрепа (AAIDD, 2010, 16). 

За хората с интелектуални затруднения влиянието на физическото и психическо здраве върху 
функционирането варират от силно подкрепящи до силно ограничаващи (AAIDD, 2010, 16). 

Участието се отнася до ролите и взаимодействия в областта на работата, живота у дома, 
образованието, времето за почивка, духовните и културни мероприятия. Участието включва 
социални роли, които са валидни и считани за нормативни за дадената възрастова група. То е 
най-добре отразено в директното наблюдение на това, доколко човекът се включва в 
ежедневните дейности (AAIDD, 2010, 17). 

Контекстът задава екологичната перспектива на този модел. Отнася се до непосредственото 
социално обкръжение на човека, но също така до квартала, общността, организациите 
предоставящи образование и подкрепа и не на последно място – до културата и обществото 
(AAIDD, 2010,17). 

Подкрепата са ресурсите и стратегиите, които целят да промотират развитието, 
образованието, интересите и личното благополучие на човека. Има силни доказателства, че 
човешкото функциониране се повлиява от съгласуването на хората със средата им. 
Подпомагането на това съгласуване включва определяне на профила и интензивността на 
нужната подкрепа за дадения човек в дадения контекст (AAIDD, 2010, 18). 

По този начин, екологичният модел позиционира подкрепата като мост между личността, 
талантите й и изискванията на средата (Jim Thompson, 2016). 
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Лични компетенции 
 
Комбинацията от силни 
страни и компетенции, 
която всеки човек има: 

• физически,  
• концептуални,  
• социални, 
• емоционални.  

 Изисквания на средата 
 

Очаванията, 
предизвикателствата и 

рисковете, асоциирани с 
пълното участие в средата 

и дейностите на 
съвременното общество. 

Подкрепа 
 
 

Ресурси и стратегии, които 
преодоляват пропастта 
(например адресират 

несходството между лични 
компетенции и изисквания 

на средата). 
 

 

 

Разбирането на многоизмерната същност на функционирането на хората с 
интелектуални затруднения предлага много предимства, някои от които са: 
 

- Моделът разпознава биологичната и социална комплексност, свързани с 
интелектуални затруднения. 

- Моделът предлага възможности да се уловят най-съществените 
характеристики на всеки човек. 

- Моделът изгражда екологична (човек –среда) рамка за предоставянето на 
подкрепа (AAIDD, 2010, p. 19 [42]). 

 
 

В образователната сфера в България през последните 10 години се правят крачки към излизане 
от медицинския модел при разбиране на затрудненията на децата и учениците. Някои от тях 
са: 

• През 2016г се приема ЗПУО, които овластява хората с интелектуални увреждания и дава 
по-гъвкава рамка за тяхното обучение. 

  
• При оценяване на потребностите на деца със затруднения от различен характер и 

насочване към подкрепа от специалисти, осигурени от държавата, не е задължителен 
медицински документ, удостоверяващ наличие на медицинска диагноза. 

 
• Въвежда се ICF (МКФ – Международна класификация на функционирането, 

нарушенията и здравето), която базира оценката си на описание на силните страни на 
детето. 

 

 

Акценти: 
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- Социо-екологичният подход започва от идеята, че човекът и средата не 
съществуват независимо един от друг. 

- Контекстът, в който е поставен човекът, е важен компонент на този подход. 
- Екологичният модел позиционира подкрепата като мост между човека, неговите 

таланти и изискванията на средата. 
- Този модел предлага възможности да се уловят най-съществените 

характеристики на личността. 

 

3. Качество на жиot 
 

Рамката за качеството на живот (QOL) започва от няколко основни предпоставки (Verdugo et al. 
2005)[44]. Първо, в тази рамка е важно всички хора да бъдат разглеждани равнопоставено, 
независимо от наличието или липса на увреждания. Второ, измерването на качество на живот 
е важно, за да се разбере доколко хората преживяват благополучие и добро качество на живот. 
Трето, в тази рамка качеството на живот се разглежда през две перспективи – това, което е 
общоприето и това, което човек индивидуално преживява, живейки живота си в своята 
уникална среда. 

 

1. Универсален дизайн за учене (UDL) 
 

Повечето ученици с интелектуални затруднения получават индивидуална подкрепа и 
съответна на потребностите им промяна на средата. Същевременно, ако искаме да следваме 
логиката на рамката на социоекологичния модел, трябва да се опитваме да намерим нови 
подходи, подходящи за всички учащи, за да излезем от изцяло индивидуализирания начин на 
мислене и работа. 

“Универсалният дизайн за учене (UDL) се представя като философия, рамка и набор от 
принципи за дизайн и предоставяне на гъвкави подходи за преподаване и учене, които 
адресират разнообразието на учениците в контекста на класната стая.”. (Capp, 2017, 791). 

Основните принципи на UDL ни предоставят насоки за съставяне и изпълнение на инструкциите 
по гъвкав начин, който отговаря на нуждите на различните ученици, като подобрява учебния 
процес за всички учащи. Философията на UDL е базирана на идеята, че има много начини за 
репрезентация на информацията (принцип 1), много начини учениците да демонстрират 
разбирането си (принцип 2) и много начини да се включат учениците (принцип 3). (Capp, 2017, 
792)/ 

UDL може да бъде представен като цяло от следната схема: 
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UDL е дефиниран в литературата като форма на проактивна диференциация, е в контраст с 
ретроспективните форми на промяна. В традиционната парадигма на планиране учителят на 
първо място поставя методическите единици за постигане на очакваните резултати от учебната 
програма и ако един ученик не се справя в постигането на тези резултати се правят 
ретроспективни промени. В парадигмата на UDL ученикът е в центъра на планирането. По този 
начин UDL фундаментално цени разнообразието. Подкрепя виждането, че учителят първо 
трябва да мисли за нуждите на ученика, и чак тогава да се насочи към учебната програма. Този 
процес води до успех за всички, като учителят проактивно планира урока за всеки в класната 
стая, вместо да чака някой от учениците да се провали (Capp, 2017, 793). 

Важно е да разберем, че работата с основите на UDL и правото на адекватни адаптивни мерки 
е в перфектна хармония с член 24 на Конвенцията за правата на хората с увреждания, където 
се търси комбиниране на индивидуални адаптивни мерки (c) + (d) с нужните структурални 
адаптации/ адаптации на околната среда (a) + (d): 

a)  Хората с увреждания не са изключени от общообразователната система на базата на 
уврежданията и децата с увреждания не са изключени от задължителното и безплатно 
образование (начално, средно или висше) на базата на увреждане. 

b) Хората с увреждания имат достъп до приобщаващо, качествено и безплатно начално, 
средно и висше образование на равни начала с останалите в своите общности. 

c) Адекватни адаптивни мерки с оглед на индивидуалните изисквания са предприети; 
d) Хората с увреждания получават нужната подкрепа, в рамките на общообразователната 

система, за подкрепа на ефективно образование. 
e) Ефективни мерки за индивидуална подкрепа са предоставени в средата, които 

максимизират академичното и социално развитие, в синхрон с целта за пълно 
приобщаване. 
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Акценти: 

- Унивесалният дизайн за учене (UDL) промотира набор от принципи за 
предоставяне на гъвкави подходи за преподаване и учене, които адресират 
разнообразието на учениците в контекста на класната стая. 

- Насоките на UDL подчертават нуждата обучителния процес да предостави 
множество начини за представяне, действие, изразяване и включване. 

- Работата с основите на UDL, както и правото на „адекватни мерки“ е ключово за 
реализацията на член 24 на КПХУ. 

 

4. Научно доказани практики, свързани с 
приобщаващото образованиe 

 
Приобщаващото образование е базирано на рамката за човешките права. В някои държави 
хората са скептични към въпроса дали (особено за децата с интелектуални затруднения) 
приобщаващото образование е най-добрият модел на образование. 

Вместо да се влиза в безкрайна дискусия, базирана на идеологични принципи, за това кое е 
най-доброто решение, все повече учени се опитват да изградят позитивна перспектива, 
въвеждайки научно доказани начини на мислене и добри практики в приобщаващото 
образование (Nelson and Campbell, 2017). 

Доказателствата, разгледани по-горе, могат да бъдат мислени на две нива: практическо 
(търсейки най-добрите учебни методи за работа с разнородна група ученици) и системно ниво 
(стремейки се да се съберат данни за различните начини за организация на училищната 
система). Ще дискутираме и двете. 

Доказателствено-базираните методи на обучение, които могат да бъдат използвани в 
практиката, са обобщени от Дейвид Митчъл (2014), който събира 27 налични стртегии за 
учителя или училищния екип. В неговата книга тези стратегии са дискутирани и илюстровани с 
нужните научни доказателства. За да видите въведението към книгата идете на: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/ 

Всяка глава от нея предиставя научно базирани стратегии от последните проучвания в тази 
сфера, с цел да се подкрепи качественото обучение и социалните резултати на всички ученици. 
Главите включват следните теми: Участие на родителя, Оценяване и практика, Асистиращи 
технологии, Качество на интериорната физическа среда, Климат в класната стая и Стратегии на 
ниво училище. За да видите всички глави, идете на: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_authors/mitchell-9780415623230/students.php  

Изследванията за възможните ефекти на приобщаващото образование са оскъдни и 
неокончантелни към този момент. Можем да съберем някои примери за научни прегледи, 
които правят първи опити да свържат идеологията с научни доказателства. 

https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_authors/mitchell-9780415623230/students.php
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1. Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо 
образование, 2018. Доказателства за връзката между Приобщаващо образование и 
социално включване. Преглед на литературата. (на английски език: Еuropean Agency 
for Special Needs and Inclusive Education, 2018. Evidence of the Link between Inclusive 
education and social inclusion: A Review of the Literature. (S. Symeonidou, ed.) Odense, 
Denmark). 

По темата за образованието, този доклад прави следните заключения (стр.14): 

- Пробщаващото образование увеличава възможностите за взаимодействие с 
връстниците и дава възможност за близки приятелства между учениците със и без 
увреждания. 

- За да бъдат възможни социалните взаимодействия и приятелствата в приобщаваща 
среда, усилията трябва да бъдат насочени в няколко посоки, които подпомагат 
участието на различните ученици (например: достъпност, сътрудничество, 
разпознаване и приемане). 

- Учениците с увреждания, обучавани в приобщаващи среди, се представят по добре 
академично и социално от тези, обучавани в сегрегирани среди. 

- Посещаването и получаването на подкрепа в приобщаваща среда увеличава 
вероятността ученикът да продължи образованието си в следващия етап - висше 
образование. 

2. Hehir, T., Grindal, T. Et. al. (2016). Обобщение на доказателствата за приобщаващо 
образование [49] (на английски език: Hehir, T., Grindal, T. Et. al. (2016). A summary of the 
evidence on Inclusive Education). 

(p.26) …”В този докалд разгледахме данните от над 280 изследвания, проведени в 25 държави. 
Намерихме консистентни доказателства, че средите на приобщаващото образование – тези в 
които деца с увреждания се обучават наред с деца без увреждания, могат да донесат 
значителни краткосрочни и дългосрочни ползи за социалното и когнитивно развитие на 
децата. Този въпрос е изучаван по много начини с много различни популации от ученици. 
Размерът на ползите от приобщаващото образование може да варира от изследване до 
изследване, но по-голямата част от изследванията показват или значителни ползи за 
приобщените ученици, или, в най-лошия случай, не показват никаква разлика между 
учениците със и без увреждания.”  

Изследванията също показват, че в повечето случаи, обучението наред с деца с увреждания не 
води до негативни последствия за децата без увреждания. Проучвaнията над ефективните 
приобщаващи училища установяват, че приобщаващото образование може да доведе до 
ползи за всички ученици. Тези училища са открили, че приобщаването не значи просто да се 
сложат всички ученици в една класна стая. Ефективното приобщаване на ученик с увреждане 
изисква учителите и училищните администратори да развият по-добро разбиране за 
индивидуалните силни страни и нужди на всеки ученик, не само на учениците с увреждания. 
Учителите в приобщаващите класни стаи не могат просто да подготвят учебното съдържание 
спрямо възможностите на един средностатистически ученик. Това означава да се предоставят 
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на учениците множество начини да се ангажират с учебния материал, множество начини на 
представяне на учебните концепции и множество средства за учениците да изразят наученото. 
Този подход е полезен за всички ученици, не само тези с увреждания. 

Въпреки тези доказателства, учениците с увреждания продължават да се сблъскват с 
предизвикателства в достъпа си към приобщаващо образование. Продължителните погрешни 
схващания, относно способностите на децата с интелектуални, физически, сензорни и 
обучителни трудности да извлекат полза от формалното образование, водят до това 
образователните институции да им отказват достъп до общообразователните училиащ. Дори в 
държаи, в които законите гарантират образователните права на тези ученици, образователните 
възможности са понякога лимитирани и услугите се предоставаят чрез отделни програми, 
които сегрегират учениците. Фактите, представени в този документ показват ясно, че 
приобщаването трябва да бъде нормата за учениците с увреждания. 

3. Dyssegaard, C., Larsen, M. (2013). Доказателства за Приобщаване. [50] (на 
английски език: Camila Brorup Dyssegaard&Michael Sogaard Larsen (2013). Evidence on 
Inclusion. Danish Clearinghouse for Educational Research).  

Резултатът от анализа (p.45) показва, че е възможно да се включват ученици със специални 
потребности в общообразователната система и че приобщаването може да има позитивен 
ефект за социалното и академичното им развитие. На базата на резултатите от това проучване, 
можем да обобщим, че успешното приобщаване изисква обучение на учителите за работа с 
деца с увреждания, достъп до ресурси, супервизия и подкрепа на учебния процес и познаване 
на научно доказани преподавтелски методи и методи за интервенция за деца със специални 
потребности.  

4. Метаанализ, организиран и описан в следната статия: VanMieghem, А., Verschueren, 
К., Petry, К., Struyf, Е. (2018). Анализ на изследванията върху приобщаващото 
образование: систематичен преглед и метаанализ. [51] (на английски език: Aster 
VanMieghem, Karine Verschueren, Katja Petry & Elke Struyf (2018) An analysis of research 
on inclusive education: a systematic search and meta review, International Journal 
ofInclusive Education, DOI:10.1080/13603116.2018.1482012). 

На страница 20 - 11 намираме пет различни теми, проучени от изледванията в този преглед, 
сремящи се да свържат приобщаващото образование с доказателства от изследователски 
проекти. От петте главни теми, извадени от избрания преглед, четири са за самостоятелни 
аспекти от приложението на приобщаващото образование: (1) отношения към ПО; (2) 
професионално развитие на учителите насърчаващо ПО; (3) практики, подобряващи ПО и (4) 
участие на ученици със специални потребности. Последната тема се отнася до аспектите на 
провеждане на научни изследвания в ПО.  

Резултатите, отнасящи се до първата главна тема показват, че като цяло, отношението на 
учителите към приобщаващото образование е негативно, в контраст с отношението на 
родителите и връстниците. (Bates et al. 2015[52]; de Boer, Pijl, and Minnaert 2010[53], 2011[54], 
2012[55]). Учителите, обаче, играят основна роля в приложението на ПО, затова е много важно 
да се повлияе на тяхното отношение. Позитивното отношение на учителите, родителите и 
учениците е свързано с тяхното познание за уврежданията и техния личен опит с интелектуални 
затруднения. (de Boer, Pijl, and Minnaert 2010[53], 2011[54],2012[55]; Qi andHa 2012[56]). 
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Учителите, родителите и учениците с типично развите са по-малко позитивни към децата с 
поведенчески проблеми и остри когнитивни нарушения, в сравнение с децата с физически и 
сензорни увреждания. (de Boer, Pijl, and Minnaert 2010[53], 2011[54], 2012[55]; Qi and Ha 
2012[56]).  

Резултатите, свързани с втората основна тема, професионалното развитие на учителите, 
показват, че то е по-ефективно ако се фокусира над специфични потребности или увреждания 
на учениците, вместо над интелектуалните увреждания като цяло (Kurniawati et al.2014[57]). 
Обучителните програми, вземащи предвид специфичните тревоги на учителите и техния 
обучителен контекст са най-полезни за окуражаване на промяна в тяхната практика (Kurniawati 
et al. 2014[57]; Roberts and Simpson 2016[58]; Qi and Ha 2012[56]). 

Третата главана тема е допълнителната подкрепа за учителите и подкрепата от връстниците за 
учениците със специални потребности. Това са две носоки на практики, които подсилват ПО, и 
които могат да бъдат предоставени от други учители или помощници на учителя (Fluijt, Bakker, 
and Struyf 2016[59]; Giangreco, Suter, and Doyle2010[60]; Qi and Ha 2012[56]). Тази допълнителна 
подкрепа цели да улесни учителите да създадат повече възможности, да се фокусира върху 
индивидуалните цели и потребности на учениците (Fluijt, Bakker, and Struyf 2016[59]; Giangreco, 
Suter, and Doyle 2010[60]). Практики за подкрепа от връстниците (например: кооперативно 
учене, обучение от връстниците) повишават социалните умения на учениците с емоционални 
и поведенчески затруднения и повишават разбирането при четене и фонологичните умения на 
учениците със затруднния при четене и умерени обучителни затруднения (Kaya, Blake, and Chan 
2015[61]; Reichrath, de Witte, and Winkens 2010[62]; Watkins et al. 2015[63]). 

Четвъртата главна тема, ученическо участие, се фокусира върху социалното и академично 
участие на учениците със специални потребности в общообразователните училища. 
Социалното участие визира наличието на взаимно-позитивен социален контакт или 
взаимодействие, приемане и приятелства между учениците и техните връстници със 
специални потребности (Bossaert et al. 2013[64]; Koster et al. 2009[65]). Като цяло, учениците са 
отворени към приятелства с връстници със специални потрености, но бариерите трябва да 
бъдат взети предвид. (Bates etal. 2015[52]; Qi and Ha 2012[56]). Смесените класове с малцинство 
от ученици със специални потребности и по-голям брой типично развиващи се ученици 
насърчават позитивните взаимоотношения (Parker et al. 2015[66]; Pijl, Skaalvik, and Skaalvik 
2010[67]). В допълнение, в избраните прегледи на научната литература, има значително по-
малко резултати, отчетени за академичното включване на учениците в сравнение със 
социалното им включване. Въпреки това, по-високи постижения на учениците със специални 
потребности в академичните и професионални умения биват описвани (De Vroey, Struyf, and 
Petry 2016[68]). 

Последната тема рефлектира върху методологическите аспекти на изследванията в 
приобщаващото образование. Изразен е аргументът, че работната дефиниция на ПО трябва да 
бъде включена във всяко изследване, заради неяснотата на концепцията (Göransson and 
Nilholm 2014[69]). В допълнение, аспекти за повишаване на практическото въздействие трябва 
да бъдат разгледани, когато се провеждат проучвания в сферата на приобщаващото 
образование (Grima-Farrell, Bain, and McDonagh 2011[70]). 
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Някои практики, с потвърдена ефективност в международни изследвания, които се прилагат за 
подкрепа на децата, учениците и техните семейства, в рамките на приобщаващото 
образование в България, са: 

• Хипотерапия 
• Спортни дейности 
• Ерготерапия 
• Логопедична терапия 
• Психологична терапия 
• Групи за взаимопомощ 
• Психодрама за деца 
• Арттерапия 
• Използване на визуална подкрепа  
• Рехабилитация 

 

Акценти 

- Научно доказаните практики предоставят стратегии, базирани на данни от 
последните проучвания в сферата на приобщаващото образование.  

- Дискутираните данни могат да бъдат разделени на две нива: практическо ниво 
и системно ниво. 

- Настоящите научни дейности в сферата са носочени към осъществяване на 
връзката между идеологията и научните доказателства в приобщаващото 
образование. 
 

 

5. Заключениe 
 

Приобщаващото образование е част от комплексен процес, който включва промяната на 
нагласите спрямо уврежданията и приобщаването. В тази глава предоставихме три различни 
елемента от по-широката промяна в подхода, който цели да доведе хората с (интелектуални) 
затруднения до позиция на пълноценни граждани в нашето общество. Тези три елемента 
включват социо-екологичния подход, който въвежда многоизмерен модел на човешкото 
фунциониране, универсалния дизайн за учене, който промотира проактивна диференциация, 
и научно доказаните практики в приобщаващото образование. 
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