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1. Защо да правим мониторинг на при-
общаващото образование (ПО)? 

Макар че вече са положени много усилия за 
преминаване към приобщаваща учебна среда, 
все още има редица бариери, които трябва да 
бъдат преодолени. Мониторирането на проце-
са на приобщаващо образование може да ни 
даде информация за това – какъв е актуалният 
статус на приобщаващото образование по от-
ношение на практики, култура на училищните 
общности, образователни политики и съответ-
но – да ни даде отправни точки за последваща 
работа във всяка една от тези насоки. 

2. Как да правим мониторинг на при-
общаващото образование?

Конвенцията за правата на човека на ООН гла-
си, че ПО не трябва да се фокусира само вър-
ху съдържанието на учебния план (например 
четене и смятане), но да бъде холистично и 

да промотира пълното развитие на ученици-
те с нарушения. Включително развитието на 
техните таланти, интереси, личност и тяхното 
участие като важна част от общността и обще-
ството.

За ефективен мониторинг на ПО, е нужно да 
стигнем от теорията (дискусии за ПО) до реал-
ността (например измерване на ПО). Това може 
да се случи като следваме някои стъпки:  a) де-
финиция на ПО (цели и подходи); б) операцио-
нализиране на ПО; в) избор на научно базиран 
модел за оценка на резултатите; г) дефиниране 
на наблюдаеми и измерими индикатори (ин-
струменти); и д) използване на информацията 
за взимане на решения базирани на реални 
данни. За мониторинг на ПО е нужно да раз-
берем това явление в по-широкия контекст на 
образованието и да го представим като процес 
(напр. Вход, изход, резултати), които се случват 
на микро (напр. ученик), мезо (напр. училище) 
и макро (напр. политики) нива;

дефиниция на ПО 
(цели и подходи)

операционал 
изиране на ПО

избор на научен
модел

дефиниране  
на измерими
показатели

използване на  
данните за  

изработване 
на практики

концептуално 
нинво

приложение
кбм реалността

Моделът за Качеството на живот (QoL) е рефе-
рентен модел, който може да подпомогне мо-
ниторинга за целите на ПО. Той е съгласуван 
както с нашата дефиниция за ПО, така и със 
социално-екологичния подход към умствените 
увреждания и с Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания. Моделът се използва като 
рамка за разработка на валидни и надеждни 
инструменти за оценка на личните желани 
цели



ГЛАВА III   МОНИТОРИНГ И ИНДЕКС НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ –  
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  – РЕЗЮМЕ

2

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.

IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education Agreement Number: 2017-3338/001-001

Сфери на качеството на живот

QoL сфера Описание

Личностно Развитие  (PD)
Възможността за учене на различни неща, достъп до познание 
и възможността за себереализация

Себе-определяне  (SD)
Възможността сами да вземаме решения и да избираме неща 
които считаме за важни, авторство над собствения живот, 
работа, свободно време и хора с които да бъдем

Междуличностни отношения 
(IR)

Взаимоотношения с различни хора, да имаме приятели и да се 
разбираме с околните

Социално включване  (SI)
Участие в различни дейности заедно с другите (в квартала, 
града, на различни места в общността)

Права  (R)
Да ни разглеждат и да се отнасят към нас наравно с другите, да 
бъдем уважавани 

Емоционално благополучие (EW) Да се чувстваме безопасно, без притеснения, спокойни

Физическо благополучие (PW)
Да бъдем здрави, в добра физическа форма и да имаме добри 
хранителни навици

Материално благополучие 
(MW)

Да имаме достатъчно финансови възможности, за да купим 
каквото ни е нужно, да имаме приличен дом и работа

Индекс на качеството на живота – приобща-
ващо обучение (QoLI-IE) е инструмент (въпрос-
ник), базиран на QoL модела. Той се използва 
за оценка на личните желани цели като начин 
за мониторинг на резултатите от ПО. Има три 
версии според възрастовата група към която 
са насочени – за предучилищна, начална учи-
лищна възраст и за ученици в средно-образо-
вателна степен на обучение. Те се състоят от 
около 80 въпроса всяка. Информацията се съ-
бира чрез полуструктурирано интервю, в което 
участват квалифициран специалист - интервю-
иращ и един или двама наблюдатели, запозна-
ти с детето. 

3. Използване на QoLI-IE в мониторинга 
на ПО

Информацията, събрана чрез QoLI-IE може да се 
използва при вземането на решения относно 
практики и политики в училищната общност. 

В микро системата информацията може да се 
използва за разработка на добри практики. 

В мезо системата, информацията може да се 
използва за промяна на училищните култура и 
управление.

В макро системата, информацията може да се 
използва за генериране на систематичен на-
чин за разработка и оценка на публични поли-
тики базирани на индикатори.

Генерално, QoLI-IE може да помогне за моди-
фициране на начините на мислене в образова-
нието, помагайки да се въведе подход „отдясно 
- наляво“, което означава, когато се планират 
действия, да се започва от осмисляне на резул-
татите, които искаме да постигнем вместо от 
политиките или други променливи. 


