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Увод

Приобщаващите образователни системи отде-
лят все по-голямо внимание не само на нужди-
те на децата с увреждания. Изграждането на 
приобщаваща учебна среда, която по-точно 
отразява нашето разнолико общество, допри-
нася за задоволяването на образователните 
нужди на всички ученици и гарантира разгръ-
щането на потенциална  на децата. 

Заприлагане на ценностите и принципите на 
приобщаващото образование все още трябва 
да се работи  въпреки положените усилия до 
момента. Предвид това, партньорите по про-
екта “Разпространение на позитивни нагласи 
и базирана на доказателства политика за при-
общаващо образование“ (IE+) биха искали да 
допринесат за реализацията на по-приобща-
ващи образователни системи.Проектът, който 
е финансиран от програма Erasmus+, цели да 
осигури на хората, взимащи решения инфор-
мация, обучение и средства, които правят въз-
можно създаването на политика, основаваща 

се на доказателства, която ще подкрепи пре-
хода към приобщаващо образование за деца с 
интелектуални увреждания на възраст от 3 до 
18 години. 

Разгръщането на политика за приобщаване е 
само първата стъпка към постигане на приоб-
щаващи образователни системи. Но за пости-
гането на устойчиво приобщаване е от особена 
важност ангажираността и сътрудничеството 
на всички заинтересовани страни. Ние всички 
допринасяме за създаването на по-приобща-
ващи общности и процеса на сътрудничест-
во е основно средство, което може да улесни 
активното участие на всички заинтересовани 
страни. В духа на “Заедно учим по-добре“, този 
наръчник ще даде насоки, подпомагайки чита-
телите да насърчават сътрудничество между 
всички, участващи в училищните общности, 
за постигането на по-приобщаващо образова-
ние.
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Какво представлява съвместната работа?

Една от основните приобщаващи работни 
практикеи е организираната съвместна рабо-
та между потребителите на услугите, подкре-
пящите организации, публични институции, 
семейства и други (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2016a). Крайната цел на 
съвместната работа е предоставянето на ус-
луга, политика или дейност, която отговаря на 
нуждите и предпочитанията на индивида съ-
гласно принципа ‘Нищо за нас, без нас’, както и 
съгласно Конвенцията на Обединените нации 
за правата на хората с увреждания.

Съвместната работа дава възможност на всич-
ки заинтересовани страни да се чувстват ов-
ластени  и да овластяват, тъй като непрекъсна-
то участват в проектирането, разработването 
и предоставянето на услуга, политика или дей-
ност, отговаряща на техните нужди. (Taskforce 
for the Support Services of Tomorrow, 2016a) 
Съвместната работа дава възможност на хора-
та с увреждания и техните семейства да имат 
контрол над живота си, едновременно с това 
ангажирайки се и изразявайки своя избор чрез 
активни и значими партньорства.

Основните компоненти, характеризиращи 
съвместната работа (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2016b) са следните:

1. Преразпределение на отговорността и 
контрола, така че да не са изцяло в ръ-
цете на доставчиците на социални услу-

ги и местните власти. Процесът определя, 
че всички заинтересовани страни са част от 
политиката, услугата или дейността, създаде-
ни в равнопоставено партньорство с лица-
та, които имат нуждата от подкрепа.Важно 
за съвместната работа е, че тя е повече от 
обикновена консултация между партньори, 
тя създава и чувство за колективност и анга-
жираност към изпълнението на процеса или 
дейността. 

2. Признаване, че всяко лице, нуждаещо 
се от допълнителна подкрепа, трябва да 
бъде изцяло и дълготрайно включено 
във всички етапи на създаването, раз-
витието и предоставянето на конкрет-
ната услуга, политика или дейност. За-
интересованите страни трябва да уважат и 
валидират експертизата, желанията, волята 
и предпочитанията на лицата, нуждаещи се 
от допълнителна подкрепа. Необходимо е 
изграждането на механизми за осигуряване-
то на независима подкрепа за хората, което 
ще ги направи по-способни да взимат напъл-
но информирани решения за това как да се 
включат в съвместния работен  процес.

3. Гарантиране, че всички заинтересовани 
страни активно преосмислят и преоценя-
ват своя начин на действие. Нужен е кон-
структивен диалог и  съгласувани с всички 
крайни цели, приобщаващи среди, както и 
приспособени, добре екипирани  техниче-
ски помещения за работа.
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Съвместна работа в образованието

Ученето е естествен процес на съвместната 
работа, тъй като то винаги изисква сътрудни-
чество, както между ученици и учители, така 
и между училището и широката обществе-
ност, включително родители, настойници и 
обществото като цяло, за да бъде то успешно 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019). Традиционните образователни системи 
често са прекалено консервативни и недоста-
тъчно гъвкави, за да позволят на обучаващите 
се лица с увреждания и техните семейства да 
бъдат част от създаването, изграждането, на-
сочването и управлението на училищните про-

грами. Важно е да се отбележи, че въпреки чес-
тото предлагане на възможности за включване 
на обществото от страна на тези образовател-
ни институции, например, чрез консултации 
или проучвания, те не осигуряват директна от-
четност или преразпределение на правомощи-
ята между заинтересованите страни. (Taskforce 
for the Support Services of Tomorrow, 2019) В 
резултат от това не се извършва пълноценна 
съвместна работа, както в други сфери при 
предоставяне на социални услуги (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2019).
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Какво бихме желали да постигнем чрез съвместна 
работа в образованието?

Съществува голям набор от възможности за 
съвместна работа в образованието, който под-
помага сътрудничеството между различните 
заинтересовани лица. Тези възможности за 
съвместна работа биха могли да помогнат на 
заинтересованите страни да работят заедно за 
постигането на краен резултат.

Първата крачка към приобщаващото обуче-
ние, като съгласуван краен резултат, може да 
бъде трудна и много от  участниците в обра-
зователната система имат негативни нагласи, 
свързани с приобщаване на децата с уврежда-
ния в общообразователната среда (IE+ Project, 
2019). Например тези негативни нагласи могат 
да бъдат от страна на учители, които имат усе-
щането, че нямат достатъчно ресурси, за да 
посрещнат нуждите на децата с увреждания в 
техните класни стаи, или от родители на деца 
без увреждания, които считат, че образование-
то на техните деца би било повлияно в нега-
тивна посока от присъствието на ученици с 
увреждания в класа на детето им. В допълне-
ние към това, учители, родители, специалисти, 
директори на училища, често таят негативни 
нагласи и заблуди един за друг, което им пречи 
да работят заедно за подпомагането на пълно-
то приобщаване на учениците с увреждания в 
обществото.

Негативните нагласи и неправилното разбира-
не трудно  могат да бъдат преодоляни и това 
може да попречи на заинтересованите страни 
да работят съвместно успешно в процеса на 
приобщаващо образование в тяхното учили-
ще. Въпреки това, чрез съвместна работа за-
интересованите страни също могат да започ-
нат да разбират по-добре ситуацията на другия 
и да насърчават по-положителни нагласи по 
между си. 

Съвместната работа може да помогне :

	■ Да създадем повече връзки между 
различните заинтересовани страни

	■ Да се справим с негативните стереотипи и 
вярвания 

	■ Да преразпределим баланса на 
правомощията

	■ Да включим широката общественост в 
развитието на училищата 

	■ Да увеличим ангажираността на всички 
заинтересовани страни

	■ Да насърчим многообразието сред 
вземащите решения, включително 
експертите с опит 

	■ Да улесним комуникацията между 
заинтересованите страни 

	■ Да подкрепим учениците с увреждания
	■ Да насърчим истинското приобщаване!
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Кой трябва да бъде включен в процеса на съвместната 
работа? 

Учителският състав, родителите и семейства-
та, както и учениците са основните участници 
в съвместната работа в образованието. Сфера-
та на образованието и общностите, в която тя 
функционира, представляват многообразна гру-

па от заинтересовани страни и затова съвмест-
ната  работа не е ограничена до тяхнто участие. 
Заинтересованите страни, включени в процеса 
на съвместна работа ще са специфични за всяка 
училищна общност и биха могли да включват:

	■ Потребители
 ■ Всички учащи със или без увреждания 
 ■ Семейства

	■ Служители
 ■ Доставчици на подкрепящи услуги
 ■ Учители
 ■ Членове на училищни настоятелства
 ■ Директори
 ■ Лица, обучаващи бъдещи учители
 ■ Училищни администратори
 ■ Инспектори

	■ Организации
 ■ Организации на хора с увреждания 
 ■ Организации на гражданското общество 
 ■ Учителски профсъюзи
 ■ Местни благотворителни организации

	■ Членове на широката общественост

	■ Собственици на фирми

	■ Местни жители

	■ Правителствени служители, взимащи 
решения

 ■ Държавни служители/администрацията 
в сферата на образованието

 ■ Законодатели
 ■ Местни политици
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Как могат лицата включени в процеса на  
приобщаващо образование да работят заедно?

Да работим продуктивно заедно е лесно на 
думи, но трудно да се реализира. При съвмест-
ната работа заинтересованите страни би след-
вало да се съобразят с няколко основни прин-
ципа, които улесняват процеса на съвместна 
работа и водят до успешно сътрудничество. 
Тези основните принципи включват:

Процес на работа, който позволява 
участие във всички  етапи

Процесът на съвместната работа от началото 
до края му трябва да е достъпен и адаптивен и 
да насърчава включването на всички участни-
ци/заинтересовани страни.

	■ За да бъде достъпен, цялата комуникация 
по време на процеса на съвместна работа 
трябва да бъде разбираема и ясна за 
всички. Важно е да се използва език, който е 
напълно разбираем за всички, да се избягва 
медицинска или академична терминология 
и да се проверява при необходимост дали 
всичко е било разбрано.

	■ За да бъде адаптивен, всички недоразумения 
и разногласия следва да бъдат преодолявани 
чрез подходяща промяна на крайния 
продукт/решение или чрез признаване 
на разногласията при липса на постигнат 
компромис.

	■ За да бъде гъвкав, броят на поставените 
цели, дефинирани с помощта на 
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заинтересованите лица, трябва да бъде 
постижим както като количество, така и като 
качество, вземайки предвид, че съвместната 
работа отнема време.

Прозрачност

Всички дискусии по време на процеса на съв-
местната работа следва да се провеждат в при-
съствието на всички заинтересовани страни 
или да бъдат доведени до знанието на хората, 
които са отсъствали. 

Насърчаване на равнопоставени 
взаимоотношения

Процесът на съвместна работа се характери-
зира основно с равноправните взаимоотно-
шения между всички заинтересовани страни, 
участващи в него. На практика това означава, 
че всеки участник трябва да има глас в проце-
са, който да бъде изслушван на равни начала, 
както и да има еднаква тежест при вземането 
на решения.

Възможно е да бъдат необходими повече 
време или упражнения за преодоляването на 
съществуващата йерархия или напрежение 
между заинтересованите страни. Един пример 
за насърчаването на равнопоставени взаи-
моотношения би могъл да бъде осигуряване-
то на еднакво време за изказвания на всички 
заинтересовани страни по време на събрани-
ята. Също би могло да бъде от значение съо-
бразяването с това къде да се състои дадено 
събрание и как локацията може да накара ня-
кои заинтересовани страни да се почувстват 
по-комфортно от други. Също така, трябва да 
бъде отделено време, за да бъдат подкрепени 
да участват наравно с останалите и да се вклю-
чат тези, които често остават изолирани от 
процеса на взимане на решения, като напри-
мер децата.

Взаимно учене и взаимодействие 
по-добро разбиране на 
проблемите и придобиване на 
познания

Трябва да приемем, че всяка заинтересована 
страна притежава свое собствено познание 
и експертиза. Процесът на съвместна работа 
трябва да осигури възможности за взаимно 
учене, които да помогнат на всички по-добре 
да разберат проблемите на другите, както и 
да се поучат от тях. Например: ролевите игри 
биха могли да са част от обучението, с цел да 
подобрят взаимното учене и разбирането на 
ситуацията, в която се намират другите заин-
тересовани страни. Всички заедно биха могли 
да работят за определянето на общи предиз-
викателства и да постигат консенсус как да ги 
преодоляват. 
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Примери за съвместна работа в образованието

В зависимост от това как взаимодействат по-
между си заинтересованите страни, може да 
се осъществяват различни видове съвмест-
на работа. Както бе споменато по-горе, обра-
зованието вече предоставя възможности за 
съвместна работа, които могат да се въведат 
в училище. Тези възможности биха могли да 
включват: 

Училищно управление

Най-често пътят на успешната съвместната об-
разователна работа минава  през училищното 
ръководство.  Повечето образователни систе-
ми имат училищни настоятелства, които упраж-
няват известен надзор върху преподаването 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019). Способността на тези настоятелства или 
подобни структури като родителски организа-

ции без същите формални правомощия, да по-
влияят или ръководят училищните дейности 
зависи от всяко отделно училище. В повечето 
европейски страни настоятелствата са съста-
вени от учители, административни служители, 
родители и понякога ученици. 

Тази форма на съвместна работа в 
образованието е често срещана, но дори когато 
родителите проявяват интерес да участват 
в училищното управление, мнозина просто 
нямат време да се включат ефективно, затова 
трябва да се положи усилие за гарантирането 
на истинско участи. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019). Трябва да се отдели 
внимание и на състава на такива настоятелства, 
за да се гарантира баланс на заинтересованите 
страни и тяхното представителство.
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Индивидуални образователни 
планове

Индивидуалните образователни планове са ва-
жна част от съвместната работа, тъй като те са 
съставени така, че да събират ученици с увреж-
дания, семействата им, учители и други профе-
сионалисти с цел дискусия на образователния 
път на ученика. Важно е да се отбележи, че ин-
дивидуалните образователни планове предос-
тавят шанс за съвместен продуктивен процес 
за определяне и прилагане на определени про-
мени и подкрепа за учениците с увреждания, с 
цел осигуряване на тяхното академично и соци-
ално приобщаване в училище (Taskforce for the 
Support Services of Tomorrow, 2019). В някой учи-
щища се създават Индивидуални Образовател-
ни Планове за всяко дете, независимо дали то 
има увреждане или не (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019). Въпреки потенциа-
ла на индивидуалните образователни планове, 
те са недостатъчно добре проучена форма на 
съвместна работа и ползата от тях не винаги е 
приемана положително от семейството и роди-
телите, които могат да ги интерпретират като 
опит за “отбиване на номера“ (Taskforce for the 
Support Services of Tomorrow, 2019). В резултат 
на това е важно решенията, взети при изготвя-
нето на индивидуалния образователен план да 
бъдат приложени в тяхната цялост, за да могат 
родителите, семействата и учениците да бъдат 
сигурни, че са уважавани като равнопоставени 
партньори в процеса и че техните нужди и мне-
ния ще бъдат взети под внимание.  

Включване на родителите

Съществуват възможности родителите да участ-
ват в обучението на децата си и извън управлен-
ческите структури, както и родителите на деца с 
увреждания да се застъпват за децата си, за да 
имат те адекватна подкрепа и да бъдат обуча-
вани в приобщаващи условия (Taskforce for the 
Support Services of Tomorrow, 2019). Родителите 
на деца с нужда от образователна подкрепа чес-

то имат допълнителни формални и неформал-
ни възможности да взаимодействат с учители и 
с образователната система като цяло, включи-
телно и като се ангажират с разгръщането на 
образователни и подкрепящи планове и с лоби-
ране за това, тяхното дете да получи дължимата 
му подкрепа (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2019).

Въпреки това, съществуват много бариери пред 
увеличаването на родителската ангажираност, 
които заинтересованите страни трябва да раз-
познават и да се стремят да преодолеят. Тези 
бариери могат да бъдат разделени на различни 
групи: 

1. Фактори, свързани със семейството и 
родителите

 ■ Няколко аспекта от начина на живот на 
родителите биха могли да представляват 
бариера за тяхната ангажираност. 
Например, нивото но образование 
на родителите може да повлияе на 
тяхното мнение дали имат достатъчни 
умения и познания да взаимодействат с 
училището и да се включат по-активно 
в обучението на детето си. Възможно 
е също родителите да имат различни 
гледни точки по отношение на ролята, 
която трябва да изпълняват в обучението 
на детето си (Hornby and Lafaele, 2011).

 ■ Социално-икономическият фон, който 
може да повлияе на културата на 
родителите, както и липсата на свободно 
време могат да бъдат значителна пречка 
за включването на родителите. (Taskforce 
for the Support Services of Tomorrow, 
2019). Това е една от причините за 
необходимостта, процесът на съвместна 
работа да се стреми да се справи с 
възможните различия в съществуващата 
йерархия. 

 ■ Също така, важно е и как родителите 
възприемат желанието на училището 
за участие от тяхна страна. Когато 
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родителите считат, че участието им не се 
оценява в достатъчна степен от учителите 
или училищата, те са по-малко склонни да 
участват. Епстийн (Epstein, 2001) разкрива, 
че родителите са най- ефективно 
включени, когато учителите активно 
окуражават родителското участие.

2. Фактори, свързани с детето
 ■ Възрастта на децата би могла да 

представлява пречка за включването на 
родителите, защото то често намалява с 
израстването на децата и e в най-ниското 
си ниво за деца в средния курс на обучение. 
Представянето на децата в училище може 
да бъде пречка или спомагащ фактор за 
родителско включване. Ако детето се справя 
отлично или изостава (поради трудности 
в ученето или поради увреждания) в 
усвояването на учебния материал, това 
често става катализатор за увеличаване 
на родителската ангажираност (Hornby 
and Lafaele, 2011). Обратно, когато децата 
си създадат репутация за проблемно 
поведение, родителите им биха могли да 
изпитат нежелание да взаимодействат с 
училището и учителите, опасявайки се да 
не получат още лоши новини. 

3. Фактори, свързани с взаимодействието 
между родители и учители

 ■ Учителите биха могли да представляват 
пречка за ефективното включване на 
родителите. Учителите се нуждаят както 
от формални умения за установяването 
на сътрудничество с родителите, така и 
от подкрепа да приложат тези умения в 
практиката (Westergård, 2013, 2015). Както 
вече бе изтъкнато, ефективната съвместна 
работа изисква едно ниво на взаимно 
доверие в експертизата и познанията на 
другите, както и положително отношение 
към тях; родителите (и техните деца) 
трябва да оценяват професионализма и 
педагогическата експертиза на учителите, 

докато учителите трябва да проявят 
разбиране към познанията и мирогледа 
на родителите (Westergård, 2013, 2015).

4. Фактори, свързани с обществото 
 ■ Хорнби и Лафаел (2011) Hornby and 

Lafaele (2011)) изтъкват, че демографските 
промени представляват пречка за 
родителското включване. Променящите 
се семейни структури са допринесли за 
увеличаването на работното време на 
родителите, както и за тяхната мобилност, 
което е довело до по-висок брой семейства, 
в които и двамата родители работят. 
Успоредно с това има увеличаване на броя 
на разводите и разделите, до увеличаване 
на семействата с един родител и 
такива с нови партньори. В широката 
общественост се наблюдава намаляване 
на религиозната практика, повишено 
разчупване на общностните връзки, 
както и увеличаване на индивидуализма 
и съревнованието. Взети заедно, тези 
фактори са допринесли за това голям 
брой родители да изпитват повишени 
нива на стрес, както и да разполагат с по-
малко средства и време, което затруднява 
разгръщането на тяхната оптимална 
ангажираност в образованието на децата 
им. Други икономически и политически 
фактори също оказват влияние.

5. Политико-икономически фактори
 ■ Политическите рамки на повечето страни 

нямат специфично законодателство за 
родителската ангажираност и участие 
в образователния процес. Това често 
означава, че практиката се осланя 
на доброволното участие от страна 
на училищата и води до различия в 
прилагането.

 ■ В икономически план, държавните 
образователни системи са организирани 
според нуждите на пазара. Това означава, 
че “образователните практики трябва 
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да оправдават своя дял от наличното 
финансиране, доколкото функционират в 
област, която е непрекъснато оценявана 
за повишаване на успеваемостта със 
средства като национални тестове за 
грамотност и познания по математика” 
(Hornby and Lafaele, 2011). Програми, 
целящи увеличаването на родителската 
ангажираност, са в неравностойно 
положение в тази система, тъй като те 
касаят процес, свързан с дълготрайни, а 
не краткотрайни цели. В резултат на това, 

често малко или никакви средства не 
остават за стимулирането на родителската 
ангажираност. 

 ■ Гарантиране, че учителите разполагат с 
достатъчно време - времето, което имат 
учителите може да бъде основен проблем. 
Учителите се нуждаят от повече „време 
за всяко дете“, за да могат да осмислят 
всичко, което се очаква от тях, както и 
да инвестират време в изграждането 
на връзка с родителите и други важни 
заинтересовани страни.

 
Първа крачка към съвместната работа

Въпреки ползите от съвместната работа, обе-
диняването на заинтересованите страни да ра-
ботят в посока на общата цел, приобщаването, 
не винаги е лесно. В подкрепа на училищата и 
особено на учителите и родителите да работят 
заедно, проектът IE+ стартира собствена кам-
пания за подпомагане на партньорите да “раз-
чупят леда“ и да направят първата крачка към 
съвместната работа, за да учат по-добре. 

Кампанията формулира 6 съвета за промоти-
ране на сътрудничеството между учителите и 
родителите и насърчава по-интензивната ко-
муникация между партньорите. Тези стъпки 
включват:

1. Уверете се, че всеки един участник в процеса 
се чувства еднакво приет.

2. Бъдете внимателни към чувствата и 
притесненията на другите, за да има взаимно 
разбирателство.

3. Използвайте език, който може да бъде 
напълно разбран от другите, избягвайки 
медицинска или академична терминология, 
и проверявайте за разбиране при 
необходимост.

4. Договорете се за начина на комуникация 
помежду си относно напредъка, постиган 
вкъщи и в класната стая, както и за 
очакванията в бъдеще.

5. Идентифицирайте възможни бъдещи 
проблеми предварително и съгласувайте как 
да ги преодолеете заедно.

6. Помнете, че всички страни са равни 
партньори в процеса, всяка от тях 
притежава експертно познание, нужно за 
осъществяването на по-добра подкрепяща 
система за децата с увреждания.

Освен насоките за това как родителите и учи-
телите да работят съвместно по-добре, кампа-
нията предлага като начало дейност, която да 
улесни започването на разговора между учите-
ли, родители и деца за това как те биха искали 
да изглежда класната стая. Форматът на такъв 
проект трябва да бъде решен от самите заинте-
ресовани страни и те имат пълната свобода да 
развихрят въображението си върху това как да 
създадат тяхната мечтана класна стая, където 
деца със и без увреждания да могат да се обу-
чават и да взаимодействат заедно. Тази дей-
ност може да бъде извършена с учителя, дете-
то и родителя или с участието на целия клас, за 
да насърчи една обща визия за по-приобщава-
ща класна стая.

За повече информация, натиснете тук за Ан-
глийски, Български, Нидерландски, Испански, 
Гръцки, Френски, Италиански.
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Заключение

Както е записано в Конвенцията на Обедине-
ните нации за правата на хората с увреждания, 
всички учащи, включително тези с увреждане, 
имат право на висококачествено приобщава-
що образование. Въпреки това, в много евро-
пейски страни учащите с увреждания все още 
са възпрепятствани да се обучават в класове 
заедно с връстниците си. 

Въпреки, че всяко правителство е задълже-
но да създаде подходящи закони, за да пре-
дотврати правния вакуум в приобщаването, 
който учениците с увреждания изпитват, ос-
новните заинтересовани страни, в това число 
родители, училищен персонал, директори на 
училища и ученици, са ключови партньори 
в успешното прилагане на приобщаващото 
образование в ежедневието. Съвместната ра-
бота е важно средство, което може да бъде из-
ползвано от всички заинтересовани страни в 

прилагането на ефективни промени в тяхната 
училищна общност, за да се отговори на обра-
зователните потребности на всички ученици и 
за улесняване на тяхното пълно приобщаване 
в общообразователните класни стаи. 

Съвременните ни образователни системи вече 
предлагат някои възможности за съвмест-
на работа, но трябва да бъдат положени още 
усилия за създаването на истинска съвместна 
продуктивна работа, която насърчава равната 
отговорност в образователния процес. 

Съвместната работа не винаги е лесна, но парт-
ньорите от IE+ се надяват, че този наръчник ще 
осигури познание и вдъхновение да предпри-
емете първата стъпка към съвместното създа-
ване на по- приобщаваща образователна сре-
да, Успех!
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