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Училищната среда включва: класни стаи, учи-
лищна подкрепа, политики, практики и дей-
ности.Тези елементи създават атмосферата, в 
която различните участници взаимодействат. 
Всички са важни за едно приобщаващо учили-
ще.

1. Започнете с визия

Училищната визия е ясно изложение на това, 
което едно училище се опитва да постигне. Тя 
трябва да послужи за основа на организацион-
ния живот, училищните политики и ежеднев-
ната работа.  

Визията на училището трябва да отразява уни-
калния контекст на всяко училище. На основа-
та на визията, то дефинира своята мисия. Тя ще 
покаже как визията ще бъде постигната в еже-
дневната работа.

Включването на заинтересованите страни в 
развитието на визията на училището е най-до-
брият начин да се гарантира, че те подкрепят 
развитието на училището и постигането на не-
говата визия.

2. Създаване на култура на приобщаване

Училищната култура, подобно на айсберг, се 
състои от видими и невидими елементи.

Видимите елементи включват неща като:
	■ Физически достъпна инфраструктура
	■ Училищни табла за представяне на работа-

та на всички ученици
	■ Писмено потвърждение на приобщаващите 

ценности и визия на училището в училищ-
ните проспекти и учебни програми.

	■ Възможност за включване на родителите, 
общността и други заинтересовани страни

	■ Подкрепа за учителите в приобщаването 
	■ Гарантиране че учебната програма отгова-

ря на нуждите на различните ученици

Примери за невидими елементи:
	■ Убеденост в ценностите на приобщаването
	■ Разбиране на социалния  и политическия 

характер на приобщаването
	■ Рефлективно отношение към промяната
	■ Липса на толерантност към тормоза

Видимите елементи се подкрепят от невидими-
те и заедно сформират приобщаващата среда.

3. Възможности за включване 
на заинтересовани страни за 
приобщаваща училищна среда

Заинтересованите страни включват персонала 
на училището, родителския съвет, доставчи-
ците на услуги за деца със специални нужди, 
консултантски организации, НПО, държавни 
органи и политици. Заинтересованите лица 
в училището трябва да работят заедно, съз-
давайки по-приобщаваща училищна среда. 
Процесът на съвместнa работа се характеризи-
ра основно с равноправни отношения между 
включените заинтересовани страни. 
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Съвместната работа не е само процес на кон-
султация със заинтересованите страни. Той 
включва активнтото им участие. Съвместната 
работа трябва да е както конструктивна, така и 
ефективна.

4. Възможности за приобщаващо 
обучение

За да могат училищата да бъдат напълно при-
общаващи, на учителите трябва да се предос-
тавят знанията, уменията и инструментите, от 
които се нуждаят, за да могат да подкрепят обу-
чителните потребности на всички ученици в 
класната стая. 

Важно е да се гарантира, че учебните програ-
ми и учебният план са гъвкави за обучител-
ните потребности на всички ученици, като им 
се дава възможност да учат, както и да демон-
стрират придобитите знания и умения. Адапти-
рането на методите за представяне на учебния 
материал може да даде възможност за по-до-
брото му разбиране от всички ученици.

Обучението на учителите трябва да съответ-
ства на основните ценности на приобщаващо-
то образование, за да се гарантира, че персо-
налът притежава знания, умения и нагласи за 
справяне с разнообразието и приобщаването. 
Продължаващото професионално развитие 
може да помогне на учителите да отговорят 
по-добре на новите предизвикателства и да 
придобият нови компетенции и умения в под-
крепа на приобщаващото образование.

5. Роля на училищните пространства в 
процеса на приобщаване

Социалните и обучителни дейности в едно учи-
лище се простират извън рамките на класната 
стая, във всички пространства на училището.

Всеки аспект и пространство на училището 
трябва да подкрепя приобщаването и пълно-
ценното социално участие на всички ученици 
в училищната общност, като им позволява да 
допринасят за училищната култура и социал-
ните активности. Примери за адаптиране на 
училищното пространство са: използването на 
лесни за четене знаци, адаптиране на среда-
та за намаляне на излишни шумове или ярки 
цветове, които може да пре-стимулират някои 
ученици, създаване на тихи пространства и др.  


