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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение 
на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 
Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
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Образованието е основно човешко право. Това 
се посочва в много Европейски и международ-
ни документи за правата на човека. Те могат да 
бъдат разделени на две категории: законово 
обвързващи и такива с доброволен характер.

Защитаването на това право еволюира през 
годините и се появява идеята за приобщава-
щото образование като най-добрия начин да 
се реализира това право. Mеждународните до-
кументи гарантират, че приобщаващото обра-
зование е много повече от събирането на деца 
със и без увреждания в една класна стая. В нея 
потребностите на различните деца са посрещ-
нати.

През 1948 ООН признава правото на обра-
зование като общочовешко право в Всеоб-
щата Декларация за Правата на Човека. С 
приемането на Конвенция за борба срещу 
дискриминацията в областта на образова-
нието (1960) правото на образование на всеки 
човек за пръв път е признато в договор. Там 
обаче не се споменават хората с увреждания 
или приобщаващото образование.

Член 28 от Конвенцията на ООН за правата 
на детето (1989) също е посветен на правото 
на образование. Въпреки че споделя ценно-
стите на приобщаващото образование, кон-

венцията не споменава образованието като 
приобщаващо.

	■ През 2006 Общ коментар 9 за правата 
на деца с увреждания поставя акцент 
върху приобщаващото образование 
като се отбелязва, че   „в същността си, 
приобщаващото образование е набор от 
ценности, принципи и практики, които 
търсят смислено, ефективно и качествено 
образование за всички учещи, което отговаря 
на разнообразието на обучителни нужди не 
само на децата с увреждания, но и за всички 
учещи.“

В обща дискусия на Комитета по правата 
на детето през 1997 се изяснява разликата 
между приобщаване и интеграция в училище: 
“Политиките за интеграция имаха тенденция-
та да променят детето за да се напасне към 
училището. Приобщаването, от друга страна, 
се стреми да промени учебната среда за да от-
говори на нуждите на детето с нарушение“.

Декларацията от Саламанка (1994) призо-
вава всички деца да бъдат записвани в общо-
образователни училища, освен ако няма сери-
озна причина за противното. Децата трябва, 
по възможност, да учат заедно. Учебната ин-
ституция трябва да адаптира средата, учебните 
планове, организацията и оползотворяването 
на ресурси, вземайки предвид различните сти-
лове и скорости на учене на различните уче-
ници.

Във финалния доклад от световния иконо-
мически форум (2000) се споменава концеп-
цията за приобщаващо образование: „ (то) се 
появи в отговор на растящото съгласие, че 
всички деца имат право на образование в своя-
та общност независимо от произхода, пости-
женията или уврежданията си”
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Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания (2006) е първият и най-важен 
договор за правата на хората с увреждания в 
историята, както и първият правно обвързващ 
инструмент който съдържа концепцията за 
качествено приобщаващо образование. Въз-
приема се социалният модел на уврежданията.  
Цитира се правото на приобщаващо образова-
ние. 

	■ Общ коментар номер 4 за правото на 
приобщаващо образование подчертава 
правото на всички, независимо от 
наличието на увреждане да имат достъп 
до качествено образование. Също се 
посочват предизвикателствата пред 
реализацията на това право. Фокусира 
се над пълното и ефективно участие, 
достъпност, посещаемост и постижения 
на всички ученици, особено тези, които по 
различни причини са изключени или в риск 
да бъдат маргинализирни. Приобщаващото 
образование трябва да бъде разбрано като 
основно човешко право на всички учащи 
се, и в случая на децата , право на родителя 
или настойника.

	■ Общ коментар 6 за равноправието и не-
дискриминацията, от гореспоменатия 
комитет е също важен за дискусията. Казва 
се, че „неуспеха на някои страни членки 
да предоставят на учениците с видими 
и невидими увреждания, и тези, които 
преживяват различни видове дискриминация, 
равен достъп до общообразователните 
училища с приобщаващо и качествено 
образование е дискриминиращ”

Една от целите за устойчиво развитие на ООН 
гласи: „да осигурим приобщаващо и качествено 
образование и промотираме възможности за 
пожизнено учене за всеки, както и равен достъп 
за всички хора независимо от пол, местоживее-
не възраст и т.н.“ 

В Европейския Съюз всички действия се 
вземат на база на договори, подписани от 
всички страни членки. Един от главните дого-
вори свързани с човешките права е Харта на 
основните права на Европейския съюз. В 
нея се засягат въпроси отнасящи се до хората 
с увреждания, дискриминацията, човешкото 
достойнство и образованието. Страните от ЕС 
са отговорни за своите образователни и обучи-
телни системи. ЕС ги подкрепя като помага да 
се поставят общи цели и да се споделят добри 
практики. 

През 2017 Съвета на ЕС приема Заключени-
ята относно приобщаване в условията на 
многообразие с цел постигане на високо-
качествено образование за всички. Там се 
подчертава, че осигуряването на високока-
чествено приобщаващо образование трябва 
да се приеме като цел за цял живот, покрива-
ща всички аспекти на образованието. Трябва 
да бъде налична и достъпна за учащи се от 
всички възрасти, включително тези изправени 
пред предизвикателства - тези със специални 
нужди, които имат увреждане, неравностойно 
социално потекло, мигранти или от слабо раз-
вити региони или такива разрушени от войни, 
независимо от пола, расата, етническата при-
надлежност, вероизповеданието, увреждания-
та, възрастта или сексуалната ориентация”

В България ключови документи са Закон за 
хората с увреждания (2019), Закона за преду-
чилищното и училищното образование (2016) 
и Наредба за приобщаващото образование 
(2017), които пренасят идеите за приобщаване 
в Българския културен контекст.


