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Негативните  нагласи са пречка за изграждане 
на приобщаваща образователна среда. Пости-
гането 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 и хората търпят своята промя-
на. Резултатите от научно-базираните практи-
ки в сферата на образованието ни дават въз-
можност за разбиране и превъзмогване на 
някои от често срещаните страхове и митове 
свързани с приобщаващото образование.

1. Социално-екологичен подход към интелектуалните затруднения

Социално-екологичният модел за разбиране 
на интелектуалните затруднения започва от 
идеята, че човека и заобикалящата го среда 
не съществуват независимо един от друг. Тази  

идея вдъхновява Американската Асоциация на 
Нарушенията в Интелекта и Развитието да  въ-
веде мултиизмерен модел на човешкото функ-
циониране, показан в фиг. 1 (AAIDD, 2010)

Фиг. 1 Мултиизмерен модел на човешкото функциониране

Тази рамка за разбиране на човешкото функ-
циониране разпознава интелектуалните за-
труднения като феномен, който включва ди-
намично, реципрочно взаимодействие между 
интелектуалния капацитет, адаптивното по-
ведение, здравето, участието, контекста и ин-
дивидуализираната подкрепа,  която е пре-
доставена. Мислейки в тази рамка, откриваме 
възможности за промяна на подхода ни спря-
мо децата и възрастните със затруднения в 
развитието, а именно, преминаване от гледна 

точка на интелектуалното затруднение като 
лична характеристика (дефект в човека) към 
интелектуалното затруднение като /не/пасва-
не между способностите на човека и контекста, 
в който той функционира. Това разбиране от 
своя страна въвежда модел, който ни предиз-
виква да използваме въображението си, за 
да разберем не само как да увеличим личния 
капацитет на човека, но и да модифицираме 
средата и контекста и да въведем опори, кои-
то ще му позволят да функционира успешно в 
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дадена среда.  Социално-екологичният модел 
представя подкрепата като мост между човека, 
неговите таланти и  изискванията на средата. 
Този модел предлага възможности да се уловят 
най-основните характеристики на личността.

2. Качество на живот

Рамката за качеството на живот (QoL) се ръ-
ководи от три основни предпоставки. Първо, 
качеството на живот е изключително право на 
всички хора и трябва да се разглежда по схо-
ден начин при всеки, независимо дали даден 
човек има специфично увреждане/затрудне-
ние или не. Второ, измерването на качеството 
на живот е важно, за да се установи възприе-
тото благополучие на всеки отделен индивид. 
Трето, измерването на качеството на живот 
отразява две страни на този конструкт - това, 
което е общоприето и това, което хората су-
бективно му придават, живейки в своите уни-
кални среди.

3. Универсален дизайн за учене (UDL)

Универсалният дизайн за обучение (UDL) попу-
ляризира набор от принципи за проектиране и 
предоставяне на гъвкави подходи за препода-
ване и учене, които се отнасят до разнообрази-
ето на учениците в контекста на класната стая. 
Насоките на UDL подчертават необходимостта 
от разнообразни възможности за обучение, 
множество средства за представяне, действие, 
изразяване и ангажираност. Накратко според 
принципите на UDL има: Много начини за 
представяне на информацията. Много начини 
учениците да покажат разбирането си. Много 
начини да се включат учениците.

4. Научно доказани практики за приоб-
щаващо образование

Научно доказаните практики предоставят стра-
тегии, базирани на данни от последните проуч-
вания в сферата на приобщаващото образова-
ние. Някои от метаанализите на изследванията 
в тази сфера показват:

	■ Приобщаващото образование дава пове-
че възможности за общуване с връстници 
и създаване на близки приятелства между 
ученици със и без нарушения (European 
Agency for Special Needs and Inclusive 
Education, 2018).

	■ Ученици с нарушения, обучавани в приоб-
щаваща среда могат да постигнат по-до-
бри резултати – академично и социално 
(European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education, 2018; Hehir, T., Grindal, T. 
Et. al. 2016, Dyssegaard & Larsen, 2013). 

	■ Учениците, които нямат значителни за-
труднения, също имат полза от обучение-
то в приобщаваща учебна среда (Hehir, T., 
Grindal, T. Et. al., 2016).

	■ Участието и подкрепата в приобщаваща 
учебна среда повишава шансовете за про-
дължаване на обучението във висше учеб-
но заведение (European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, 2018).  


