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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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Приобщаващо училище или класна стая може 
да бъде успешно само когато всички ученици 
почувстват, че наистина са част от училищна-
та общност. Това може да се случи само чрез 
открита, честна дискусия за различията и раз-
бирането и уважаването на хората от всички 
способности и произход. Приобщаваща среда 
е тази, в която всички се чувстват ценени.

Ползи за всички ученици

Всички ученици, без значение дали са с ув-
реждане извличат облага от приобщаващото 
образование. За тези с увреждане плюсовете 
са пълното упражняване на техните човешки 
права; личностно развитие, развитие на техни-
те таланти, творчество, развитие на социални 
умения и общуване и повече приятелства.

Децата без увреждания се научават на толе-
рантност към различията, подобрени социал-
ни умения, самочувствие, чувство на принад-
лежност, морално и етично развитие. Също 
така когато помагат на децата с увреждания, 
техните връстници научават по-добре матери-
ала и подобряват своите собствени резултати.

Когато учителя представя учебната информа-
ция по различни начини, това помага на всич-
ки ученици с и без увреждане.

Роли и отношения на връстниците и учи-
телите в приобщаващата класна стая

Учителите трябва непрекъсното да развият 
своите знания и умения.
Приобщаващото образование изисква учите-
лите да преразгледат преподавателската си 
практика, но много учители не се чувстват ком-
петентни да го правят, така че професионал-
ното развитие трябва да подкрепя учителите, 
като предоставя добри практики (вж. Глава V).
Много учители отдават колебанието си да 
включат ученици с увреждания на липсата на 
подходящо обучение.

Допълнителната подкрепа от учители / помощ-
ници за ученици с интелектуални затруднения 
включва:
	■ Съвместно преподаване – работа в екип на 

всички специалисти и учители, работещи с 
детето. Те трябва да споделят обща визия и 
структура на работа.

	■ Помощник на учителя – предлага допълни-
телни указания на детето по време на урок, 
лична грижа, наблюдени на групата, сътруд-
ничи си с учителя.

Подкрепата от връстниците може да се извър-
ши посредством:
	■ Съвместно обучение  - дава се време на де-

цата за съвместна практика и анализ на ма-
териала.

	■ Подкрепа между ученици от различни въз-
расти 

	■ Даване на пример от връстници – използва-
не на някои ученици за модел за подража-
ние.
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Роля и нагласи на семействата

Ще разгледаме участието на семейството в из-
граждането на приобщаваща класна стая. Ще 
обсъдим също възможните модели за тяхното 
участие в екипа за подкрепа на детето.

Семействата и общността могат да помогнат на 
училищните власти при създаването или оси-
гуряването на необходимите условия и поме-
щения за обучение на деца със СОП.

Членовете на семейството могат да предоста-
вят важна информация за силните и слабите 
страни на детето си. Родителите могат да по-
могнат за популяризирането на ПО.Когато се 
родителите взимат активно участие в обра-
зованието на детето както в училище, така и 
вкъщи, то постигат по-високи резултати. Само-
чувствието и характера му се развиват.

Има различни модели за сътрудничество на 
родители и специалисти в училище.  Модел 
може да бъде избран според характеристиките 
на детето, семейството, училището и техните 
културни характеристики. Ще обсъдим мулти-
дисциплинарен, трансдисциплинарен и интер-
дисциплинарен екип. Моделите се различават 
в зависимост от активността на участие на ро-
дителите и това кой участва в планирането и 
изпълнението на плана за подкрепа.

Създаване на приобщаваща класна стая

Физическо пространство и Дейности за из-
граждане на емоционални връзки в класната 
стая

Препоръчва се чиновете в класната стая да се 
наредят в П-образна форма. Това спомага раз-
витието на социални умения и изграждане на 
връзки между децата. Така се засилва чувство-

то за принадлежност и в следствие на това се 
създават благоприятни условия за учене. Тази 
подредба помага на децата и да се концентри-
рат над съученика си, който говори в момента.

Също е добре да се обособи зона за отдих в 
класната стая където детето може да отиде да 
си почине ако се чувства натоварено и също да 
се социализира с другите деца.

Когато мислим за физическото пространство в 
класната стая е важно също така да обърнем 
внимание на сетивата. Особено при хиперсен-
зитивни деца, каквито са много от тези с ув-
реждания трябва да се намалят неприятните 
и разконцентрирани звуци, силните миризми.

Визуалните подсказки също са много добър 
метод. Може да се използват карти за визуали-
зиране на материала за деня, на различните 
кабинети където класа трябва да бъде. Карти с 
имената на другите деца и мястото им в класа 
също помагат на социализацията и запомняне-
то на имената им. Важно е все пак да не се пре-
калява с подсказките, защото една претрупана 
с карти и картинки класна стая също може да 
бъде объркваща и претоварваща.

Процесът на обучение 

Педагогическия стил на преподаване, обо-
рудването и учебните материали трябва да се 
адаптират в сходство с принципите на Универ-
салният Дизайн за Учене (виж глава II). Важно е 
да се наблегне на достъпността, възможността 
за колаборация между учениците и възмож-
ностите за изразяване. 


