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1. Въведение 
 

 
Това ръководство е предназначено за всички обучители, които искат да проведат IE + курс 
за приобщаващо образование. Заедно с шестте обучителни модула/глави, които го 
придружават, това ръководство ще предостави на обучителите практическите знания, за 
да могат да проведат обучителен курс отговорните лица, вземащи решения в областта на 
образованието. Курсът на обучение ще даде възможност на тези, които вземат решения, 
да прилагат политиката, основана на доказателства, която ще подпомогне реализирането 
на приобщаващо образование за деца с интелектуални затруднения в техния регион. 

В това ръководство ще научите повече за предвидените целеви групи за това обучение, 
възможни мотивационни фактори, които биха могли да насърчат участниците и как да ги 
включите в провеждането на курса. 

Това ръководство е продукт на проекта „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И 
БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“(IE+),“ 
чиято цел е да предостави на лицата, вземащи решения, информацията, обучение и 
инструменти, които подпомагат основава на доказателства политика за осъществяване на 
пълноценно приобщаващо образование. Партньорският консорциум се състои от: 7 
партньори от 5 европейски държави, представители на гражданското общество, 
академичните среди, сектора на услугите и НПО в областта на образованието. 
Ръководството и неговите глави/модули за обучение са създадени съвместно, като 
приносът за тяхното проектиране, разработване и предоставяне е на ключовите 
заинтересовани страни, както и на нашите първи 10 обучители. 

 

2. Приобщаващо образование: пътят напред 
 
Образованието е основно човешко право, което е заложено в много международни 
инструменти за правата на човека. Най-значимият от тях е Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания (UNCRPD, ООН, 2006 г.). Член 24 от UNCRPD споменава правото на 
приобщаващо образование (IE) за ученици с увреждания, като подчертава, че държавите 
страни по конвенцията трябва да осигурят приобщаваща образователна система на всички 
нива и  насърчаване на обучение през целия живот  (ООН, 2006, стр. 16): 

- Пълно развитие на човешкия потенциал; 

- Развитие на личността, талантите и креативността до достигане на пълния им потенциал; 
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- Ефективно участие в свободно общество. 

Kонвенцията на ООН подчертава, че приобщаващото образование трябва да се фокусира 
не само върху учебното съдържание (напр. Умения за смятане или грамотност), но трябва 
да е холистично и да насърчава изцяло развитието на ученици с увреждания от всякакъв 
тип, както и да насърчава тяхното участие в микрообщностите им  и обществото (Amor, 
Verdugo, Calvo, Navas и Aguayo, 2018). По този начин приобщаваща образователна система 
повишава качеството на живот на учащите с увреждания и подпомага цялостното им лично 
благополучие. 

Въпреки това право в редица договори за правата на човека и ползите, които 
приобщаващото образование има за всички, достъпът до общообразователното  училище 
все още е далеч от реалността за много учащи с увреждания, включително тези с 
интелектуални затруднения. 

 

 

Забележка  
 
Традиционно, постигането на включване на учащи с интелектуални затруднения в 
общообразователните училища се възприема като по-голямо предизвикателство. В 
резултат на това, партньорите по проекта IE + избраха да се съсредоточат върху 
приобщаващото образование за деца с интелектуални затруднения, за да се справят с 
тези предизвикателства и да подкрепят вземащите решения да прилагат политики в 
тази насока. 
 
Участниците в този курс на обучение трябва да са наясно с този основен параметър на 
курса. Трябва да се подчертае обаче, че информацията и инструментите, които ще 
получат чрез това обучение, ще бъдат полезни за включването на всички учащи. 
 

 

3. Обучителен курс IE+ 
 

Целта на този курс е да подпомогне реализирането на по-приобщаваща образователна 
система за учащи с интелектуални затруднения в цяла Европа, като предостави на 
вземащите решения, информация, обучение и инструменти, които позволяват 
провеждането на политика базирана на доказателства. 
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В конкретния случай, приобщаването в сферата на се определя като: „всяко лице да има 
достъп и еднакви възможности за висококачествено образование, без да е сегрегирано по 
някакъв начин“. В една приобщаваща образователна система рамката се променя, за да 
се адаптира към индивидуалните потребности на обучаемия и прилага нагласи, подходи 
и стратегии, които включват всички учащи във всички дейности, независимо от 
потребностите им от подкрепа, по отношение на индивидуалното им ниво на обучение. 
Приобщаващото образование се отнася до всички нива на образование (например: 
неформално, следдипломно обучение и др.). 

 

Съдържание на  обучителния курс 
 

Обучителният курс IE + се състои от 6 „глави“, всяка от които обхваща различна тема 
относно приобщаващата образователна система. Главите са както следва: 

Глава I. Образователна политика, базирана на права 

Глава II. Социално-екологичен подход, Качество на живот, Универсален дизайн за учене и 
практики, базирани на доказателства като необходими основи за приобщаващо 
образование. 

Глава III. Мониторинг и индекс на качеството на живот 

Глава IV. Финансиране на приобщаващото образование 

Глава V. Училищна среда 

Глава VI. Как да адаптираме класната стая 
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Как да бъде проведен обучителният курс? 
 
 Всяка глава представлява една 3-часова сесия от 3-дневен курс на обучение. Този курс 
може да се проведе в подходящо време за обучители и участници. Например, в шест 
отделни 3-часови сесии в различни дни (по една за всяка глава); в три, еднодневни 
обучения или в един цялостен 3-дневен курс.  
Не е задължително всички участници в курса да присъстват на обучението за всяка 
глава. Независимо от последователността и сроковете, в които са организирани 
главите, курсът за обучение трябва: 
- Да се предствя в хронологичен ред главите;  
- Да има определена група участници за цялото времетраене на курса;  
- Да се даде възможност на всички участници да се съберат и да си взаимодействат. 
Препоръчва се също така, курсът да се провежда в период не по-голям от 2 месеца. Този 
курс е предназначен за провеждане на живо, а не в онлайн формат. Макар, че 
партньорите по проекта IE + препоръчват обучение на живо, курсът бе разработен по 
време на пандемията от COVID-19 и е тестван и в онлайн формат и среда. Следователно 
той може да бъде проведен и онлайн, ако е необходимо. 

 

За кои е предназначен обучителният курс? 
 

Обучителният курс е насочен към управляващите и вземащите решения в областта на 
образованието. Те ще имат пряка полза от него. Шестте глави ще осигурят знанията и 
инструментите, които са им необходими за изготвяне на политики, основани на 
доказатаелства. Тази  целевата група се състои от ключови заинтересовани страни в 
образователния сектор и включва: 

- Политици на местно, регионално и национално ниво; 

- Представители на министерството на образованието; 

- Представители на РУО; 

- Доставчици на образование, включително управленски кадри, директори или 
административен персонал; 

- Представители от учителски синдикати, родителски организации или студентски 
асоциации (включително тези, които представляват учащи с увреждания); 

- Училищни инспектори; 

- Университетски преподаватели; 
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Участниците могат да работят на местно, регионално или национално ниво, като по 
някакъв начин трябва да участват в процеса на вземане на решения и изграждане на нови 
политики. Препоръчва се обучителите да се стремят към комбинация от участници в курса, 
която е възможно най-разнообразна. Това разнообразие е ключово за  курса. Споделянето 
на личен опит ще бъде допълващ елемент към съдържанието на обучителния курс и ще 
спомогне съвместното създаване на политики за приобщаващо образование в бъдеще. 

Докато хората, непосредствено ангажирани с вземане на решения, са пряка целева група 
на обучението, редица други групи ще имат полза от създаването на политики, основани 
на доказателства, които подпомагат реализирането на приобщаващото образование. 
Първата от тези групи са децата с интелектуални затруднения. Както вече беше споменато 
в това ръководство, приобщаващото образование може да допринесе за зачитане на 
човешки права на децата с интелектуални затруднения; за това, да развиват своята 
личност, таланти и креативност с пълния си потенциал; да участват пълноценно в 
обществото и да се радват на по-високо качество на живот. Всички ученици, обаче, имат 
индивидуални потребности от обучение и в резултат на това не трябва да се забравя, че 
всички учащи ще имат полза от приобщаваща училищна система, която приема 
многообразието. 

Предимствата на приобщаващото образование не се ограничават само до учащите; 
учителите имат полза от по-гъвкави образователни системи и по-добри системи за 
подкрепа; родителите и семействата - от включването на членовете на семейството в 
общността, а управляващите и политиците - от икономическите спестявания, които могат 
да бъдат резултат от преминаването от сегрегирана към приобщаваща образователна 
система (Комисар на Съвета на Европа по правата на човека, 2017 г., стр. 14). Това са само 
някои от предимствата на приобщаващото образование, а възможните мотиватори за 
участниците, да се включат в курса, ще бъдат разгледани допълнително в следващата 
глава на това ръководство. 

4. Защо да изберете този курс? 
 
Обучителният курс IE + предлага на участниците възможност да научат повече за широк 
кръг от теми в подкрепа на дейностите им по създаване на политики, базирани на 
доказателства. Не всички участници ще бъдат сигурни, необходимо ли е да участват в този 
курс; Следователно, тази глава разглежда възможни мотиви, които биха могли да насърчат 
заинтересованите страни да се присъединят към курса. Както вече споменахме, 
разнообразието от участници в този курс ще бъде една от ключовите му силни страни, тъй 
като обучението ще даде възможност на тези заинтересовани страни да се съберат заедно, 
за да учат и обменят опит и мнение. Курсът предлага на управляващите възможност да 
говорят с различни членове на техния електорат. За останалите участници това обучение е 
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възможност да се съберат с политиците и да споделят опит, опасения и това, което е важно 
за тях при осигуряването на успешен преход към приобщаващо образование.  

По-долу ще намерите още няколко от мотивите за участие в обучителния курс и 
въздействието, което той може да окаже върху работата и дейностите на участниците: 

Глава I.  ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, БАЗИРАНА НА ПРАВА 
 

Тази глава предоставя на участниците в обучението знания за международната рамка и 
стандарт и как те могат да бъдат приложени в националната / регионалната / местната 
среда. Инфомацията в главата : 

- Дава възможност на учащите и родителите да разберат повече за правото си на 
приобщаващо образование. 

- Информира участниците как действащото законодателство може да подпомогне 
постигането на техните цели. 

- Дава възможност на политиците да разберат правните рамки, които са длъжни да 
прилагат. 

Глава II. Социо-екологичният подход, Качеството на живот, 
Универсалният дизайн за учене и научно доказани практики като нужна 
основа за приобщаващо образование 
 

Глава II подчертава, че негативните нагласи са основната пречка за ефективно 
прилагане на приобщаващо образование. Тя подкрепя промяната на тези нагласи и 
развива разбирането на участниците за приобщаващото образование. Информацията 
в глвата: 

- Осигурява възможност на участниците в обучението да разберат нагласите на 
другите и да разберат преживяванията, които са ги оформили. 

- Помага на участниците в обучението да разберат и преодолеят страховете, 
свързани с приобщаващото образование. 

Глава III. МОНИТОРИНГ И ИНДЕКС НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ – 
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Глава III  подчертава значимостта на мониторинга, основан на доказателства и дава на 
уюастниците практически инструмент в подкрепа на разработването на политики. 
Информацията в главата: 
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- Осигурява на участниците в обучението важен инструмент за наблюдение на прилагането 
на приобщаващо образование, както и събиране на доказателства за неговото 
въздействие върху качеството на живот на учащите. 

- Помага  на политиците да следят колко ефективно използват ресурсите си в подкрепа на 
приобщаващото образование и да инициират промени, когато е необходимо. 

- Дава възможност на учителите, родителите, училищата и учащите да събират 
доказателства за ползите от приобщаващото образование и да ги използват в своята 
застъпническа дейност. 

Глава IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Тази глава предоставя на участниците информация и инструменти за достъп до различни 
форми на финансиране в подкрепа на техните реформи в приобщаващо образование. 
Информацията в тази глава: 

-Дава възможност на ръководителите на училищата: да използват програми за 
финансиране извън традиционните източници на финансиране, за да разширят 
иновативните практики; да подкрепят продължаващото професионално развитие на 
своите служители и да инвестират в инфраструктура. 

- Осигурява на местните власти допълнителни възможности за финансиране, за да им 
помогнете да направят първоначалната инвестиция към по-приобщаваща образователна 
система. 

- Осигурява на политиците алтернативни модели на финансиране, които могат да насърчат 
включването на учащите. 

Глава V.  УЧИЛИЩНА СРЕДА 
 

Глава V предостая на участниците по-добро разбиране на въздействието на околната 
среда върху благополучието, участието и постиженията на обучаемите. В нея може да 
намерите информация за: 

 - Начини, по които участниците могат да подобрят средата в своите училища. 

 - Възможности  за  учителите, родителите и учащите да обсъдят своите потребности и как 
могат да подкрепят реализирането на по-приобщаваща училищна среда с политиците и 
други представители на властта. 
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Глава VI.КАК ДА АДАПТИРАМЕ КЛАСНАТА СТАЯ 
За управляващите, образователните инспектори и училищното ръководство тази глава 
подчертава значението и въздействието на добрия дизайн на класната стая. Главата още: 

- Осигурява на участниците ефективни стратегии за популяризиране на приобщаващи 
класни стаи. 

- Осигурява възможност на учителите и учащите да обсъдят своите потребности и как могат 
да подпомогнат реализирането на по-приобщаващи класни стаи с училищното 
ръководство и други представители на властта. 

Това са само няколко от причините, които могат да насърчат вземащите решения да 
участват в този курс. Може да откриете, че те се различават в различните области, като 
някои глави осигуряват по-голяма мотивация за някои участници от други. 

5. Съвметсна работа 
 

Ключова характеристика на този обучителен курс е включването на всички заинтересовани 
страни в неговото разработване и провеждане. Съдържанието на всяка глава е съвместно 
разработено и финализирано. Партньорите по проекта IE + вярват, че образованието по 
същество е чудесен пример за съвместна работа, поради необходимостта от 
сътрудничество между учащите, членовете на семейството, учителите и системата.За да се 
насърчи сътрудничеството между всички участници и да се подчертае значимостта му за 
успеха на приобщаващото образование, този курс трябва да бъде представен съвместно  с 
ключови заинтересовани страни. 

Обучителят, работейки заедно с ключови заинтересовани страни се възползва от техния 
опит и знания и същевременно насърчава по-голяма интеграция между заинтересованите 
страни. Вашият „ко-водещ“ може да бъде един от участниците в курса, който ви подкрепя 
в провеждането на някоя от сесиите/главите. Това дава на участниците усещане за 
авторство в процеса на учене – своя и този на групата. Въпреки че не се очаква всяка глава 
да бъде в сходна степен съвместно разработена и представена, поне две от тях трябва да 
бъдат предоставени съвместно с лице с интелектуални затруднения. По-долу е даден 
списък на възможните заинтересовани страни, които могат да ви помогнат да проведете 
заедно по-успещно обучителния курс: 

- Глава I: Човек с интелектуални затруднения. 
- Глава II: Учители или човек с интелектуални затруднения. 
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- Глава III: Въпреки че не е необходимо съвместна работа по представяне на главата, 
може да е интересно да работите с родител, който цени училищната среда и 
качеството на живот повече от оценките. 

- Глава IV: Представител от Националната агенция за Еразъм + или от Европейската 
инвестиционна банка във вашия регион. 

- Глава V: Учители, училищно ръководство, учащи, училищни инспектори. 
- Глава VI: Учители, Родители на деца без или с интелектуални затруднения, лице с 

интелектуални затруднения. 
 
За допълнителна помощ при съвместното провеждане на вашето обучение, моля, 
вижте чеклиста за съвместна работа на IE + в приложението. 

6. Заключение 
 

Като обучител на курса за обучение IE +, това ръководство Ви предоставя основните 
елементи и насоки, за да предоставите динамичен курс на вземащите решения в областта 
на образованието. Този курс  предоставя на вземащите решения информация, обучение и 
инструменти, които позволяват прокарването на политики, базирани на доказателства. 
Преходът към напълно приобщаващи образователни системи е непрекъснат процес. Той 
може да отнеме дълго време, но неминуемо това, което сте научили в този курс на 
обучение и връзките, които сте създали по време на това обучение, ще помогне по пътя на 
осигуряване на висококачествено, приобщаващо образование за всички учащи. 
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8. Приложение 1 
Контролен списък за съвместно производство 

Производствен процес, който позволява истинско участие на всички етапи. 

 

Съ-дизайн на глава (преди обучение) 

1. Двамата обучители, избрани да представят главите, представляват различни категории 
заинтересовани страни (напр .: 1 образователна система / 1 политически опит). 

2. Участници трябва да представят разнообразието на лицата, вземащи решения, 
идентифицирани от партньорите. 

3. Целите на главите и очакванията се обсъждат и съгласуват предварително с участниците, 
така че те започват да предоставят информация / предложения преди главата. 

4. Датите за главите за обучение се съобщават предварително достатъчно рано, за да се 
осигури участие на широк кръг от заинтересовани страни. 

5. Материалите, които ще бъдат използвани по време на главата, са подготвени с различни 
заинтересовани страни и са разбираеми от всички. 

6. Гореспоменатите материали се изпращат достатъчно рано на участниците, за да се 
гарантира, че те са подготвени. 

7. Участниците са информирани за копродуктивния аспект на главата и тяхната роля в 
главата и могат да подготвят свидетелства, информация преди главата. 

8. Комуникацията трябва да бъде адаптирана към целевите участници. 

9. Графикът на главното обучение трябва да бъде адаптиран към ограниченията на 
времето на участниците. 

10. Обучителите и участниците са информирани за изискването за достъпност и да общуват 
по разбираем начин, ако хората с интелектуални затруднения са представени в главата за 
обучение. 

Съвместна доставка на глава (по време на обучението) 

11. Обучителите изнасят главата, имайки предвид очакванията на хората и 
предразсъдъците, които могат да повлияят на обучението. (оценка на нуждите) 
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12. В началото на обучението се провеждат игри за увеличаване на груповото 
сътрудничество и се организират отново, ако публиката се промени значително 
(новодошли) 

13. Правилата за достъпност, както и избраният начин на участие са обяснени на всички в 
началото на обучението. 

14. По време на обучението се използват карти за достъпност и визуални елементи, за да 
се улесни участието и разбирането на всички. 

15. Въз основа на работата извършена с участниците преди изнасянето на модула, 
обучителите насърчават проактивен подход. 

16. На всеки участник се дава възможност да говори и да сподели своя опит и мисли по 
дискутираната тема. 

17. Всички дискусии трябва да се провеждат в присъствието на всички участници или поне 
представители на всички заинтересовани страни. 

18. Изявление / меморандум за разбирателство се договаря и подписва от всички 
участници кадето са идентифицирани бариерите и начините за тяхното преодоляване. 
Всички разногласия също трябва да бъдат включени и обяснени в окончателния документ. 

Съоценка на глава (след обучението) 

19. На всички участници се дава възможност чрез въпросник да коментират своя опит от 
участието преди и след това в главата за обучение. 

20. Участниците могат да подкрепят развитието на доставките (Рамка за осигуряване на 
качеството на съвместното производство). 
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9. За проект IE+  
„Разпространение на позитивни нагласи и базирана на доказателства политика за 
приобщаващо образование” (IE+) е проект, финансиран по програмата Erasmus +, 
чиято цел е да предостави на взимащите решения (изработващите политики и 
доставчиците на образователни услуги) информация, обучение и инструменти, 
позволяващи реализирането на политика, базирана на доказателства. Чрез тези 
дейности проектът ще насърчи не само създаването на адекватни политически рамки, но 
и реалната им реализация, поставяйки специален фокус върху прехода от сегрегирана 
към включваща образователна среда. 

Партньори по проекта са следните организации:  

Th Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с 
увреждания (EASPD) е широка европейска мрежа, която 
представлява около 17.000 доставчици на услуги в Европа и за лица с 
различни увреждания. 

 Европейската асоциация на лицата с интелектуални увреждания и 
техните семейства, Inclusion Europe, представлява гласа на хората с 
интелектуални увреждания и техните семейства в Европа 

В Университета на Гент, Катедрата за обучение на хора със специални 
потребности, акцентира в работата си върху приобщаващото 
образование в преподаването, изследователската работа и 
предоставянето на услуги на общността. 

В първия Институт по комунална интеграция към Университета на 
Саламанка (INICO) работят професионалисти от интердисциплинарни 
области, които реализират дейности, свързани с обучението, 
изследователската работа и консултациите в областта на 
уврежданията и специалните образователни нужди, с цел 
улесняване и подобряване на качеството на живот и 
самоопределянето на хора в неравностойно социално положение в 
различенконтекст и през целия им живот. 

ESTIA –Център за помощ и социални грижи за хора с интелектуални 
увреждания. Центърът е специализиран в предоставянето на помощ 
и грижи за хора с интелектуални увреждания, навършили 15 години, 
с цел подобряване качеството им на живота и и включването им в 
обществото. 

Националната асоциация на ресурсните учители в България е 
национална неправителствена организация на професионалисти, 
работещи за пълна и качествена интеграция, включване и 
образование на деца с различни увреждания и потребности в общото 
образование.  
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C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, 
C.R.L. (Образователен център за лица с увреждания) е кооператив за 
социална солидарност, организация с идеална цел, и е призната от 
правителството като организация с обществена полза. 
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