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Въведение 
Образованието е фундаментално човешко право, което е заложено в много международни  
документи, защитаващи човешките права, включително Конвенцията на ООН за правата на детето 
(UNCRC, ООН, 1989 г.) и Декларацията от Саламанка за осъществяване на образованието за децата 

със специални образователни потребности (UNESCO, 1994 г.). Един от най-забележителните от тези 
инструменти е Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD, ООН, 2006 г.). 

 

Член 24 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се отнася до правото на 
приобщаващо образование за учащи с увреждания, подчертавайки, че държавите – страни по 
конвенцията, трябва да осигурят приобщаваща образователна система на всички нива и обучение 
през целия живот, насочени към (ООН, 2006 г.): 

 
 

пълното развитие на човешкия потенциал;  

личностното развитие и развитието на талантите и творческите заложби в пълния им потенциал;  
ефективното участие в свободно общество. 

 

В Конвенцията на ООН за правата на детето се подчертава, че приобщаващото образование би 
следвало не само да се фокусира върху съдържанието на учебната програма (например смятане 
или четене) - то следва да бъде холистично и да насърчава най-пълното развитие на учениците с 

увреждания от всякакъв вид и тяхното участие като ценени членове в общността и обществото 
(Amor, Verdugo, Calvo, Navas, & Aguayo, 2018 г.). Чрез този подход приобщаващото образование 
насърчава подобряването на качеството на живот на хората с увреждания и подкрепя тяхното общо 
лично благополучие. 

 
Независимо от залагането на това право в редица международни договори, касаещи човешките 
права и ползите, които приобщаващото образование носи на всички в обществото, достъпът до 

общо образователното училище все още далеч не е реалност за много ученици с увреждания, 
включително учениците с интелектуални увреждания. 

 

Проект „Разпространение на позитивни нагласи и базирана на доказателства политика за 
приобщаващо образование” (IE+) има за цел да подпомогне реализацията на приобщаващи 
образователни системи за ученици с интелектуални увреждания в Европа, като осигурява на 
взимащите решения информация, обучение и инструменти, позволяващи изработването на 
базирана на доказателствa политика. 
 
Настоящият документ и предложените препоръки са резултат от изследователската работа и опита 
по проект IE+ за състоянието на приобщаващото образование,осъществени в 5 различни европейски 
страни. Те са разработени в партньорство с ключови участници, работещи в областта на 
образованието. 

 

Какво е приобщаваща образователна 
система? 
В сектора на образованието терминът „приобщаване” се определя като възможност на всеки човек 
да се възползва от висококачествено образование, без да бъде подложен на сегрегация. В една 
приобщаваща образователна система рамката се променя, като се адаптира към индивидуалните 

потребности на ученика с прилагането на нагласи, подходи и стратегии, които включват всички 
учащи се във всички дейности, независимо от нуждите им от помощ и при зачитане на 
индивидуалното им ниво на обучение. 
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Приобщаващото образование се отнася до образованието на всички нива, от предучилищното до 
университетското образование, включително неформално и следдипломно обучение.  

Пречки пред приобщаващото 
образование  
Независимо от ползите от приобщаващото образование за всички учащи се и задължението, което 
всяка страна членка на ЕС е поела за неговата реализация чрез ратификацията на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания, пълното преминаване към приобщаващо образование на 

всички нива все още предстои да стане реалност. Все още съществуват фундаментални пречки в 
законодателството пред реализацията и мониторинга на приобщаващото образование; 
понастоящем страните членки на ЕС страдат от липсата на устойчиви действия и на трите етапа от 
този процес. В резултат от това, при все че е постигнат напредък, все още не е възможно да се 

говори за истинско включване на децата с увреждания в европейските образователни системи. 
 

Пречките пред приобщаващото образование могат да бъдат открити във всички аспекти на 

училището, в общностите, но и в местните и националните политики. Някои от тези пречки възникват 
при взаимодействието между учащите и това какво и как им се преподава. 

 

Изследователската работа по проект IE+ имаше за цел да постигне разбиране за развитието на 
децата с увреждания в училище и проблемите при осъществяването на политиките за приобщаващо 
образование. Обществата ни се характеризират с разнообразие, ето защо е важно да се обръща 
внимание на историята и контекста на образователните системи, политики и практики във всяка 

отделна страна. И докато трябва да внимаваме да не се стигне до прекомерно опростяване на 
културата и контекста на всяка страна, или до директно сравняване на развитието, през което е 
преминала всяка една държава по пътя си към приобщаващо образование, изследователската 
работа по проект IE+ е набелязала няколко общи пречки, които възпрепятстват напредъка на 

различните страни членки на ЕС по пътя им към приобщаващо образование. Те се явяват на всички 
нива на образователната система и в най-честия случай се открояват най-много при преминаването 
на ученика от едно образователно ниво към друго. В резултат е необходимо насочено действие на 
всяко ниво от образователната система, като едновременно се обърне специално внимание на 

моментите, в които учащите преминават към следващия етап от образователната си кариера.  

Обществени нагласи към уврежданията и 
приобщаването 
Необходимо е да се осъществи устойчива и систематична промяна в нагласите и подхода, както към 

уврежданията, така и към приобщаването, за да се постигне приобщаващо образование в цяла 
Европа. Изследванията по проект IE+ (2019 г.) констатираха, че медицинският модел, при който 
увреждането се разглежда като нарушение или различие, което трябва да бъде поправено, 
продължава да бъде в сила. Това идва от необходимостта да се постави диагноза и етикет на 

увреждането на ученика преди да се предвидят целесъобразни помощни средства или подпомагащи 
мерки, които ще му дадат възможност да се развива и обучава в пълния си потенциал. 

 
Тази тенденция - на учениците да се поставя етикет на базата на увреждането им, носи риск от 

възпроизвеждане на увреждането по-скоро като индивидуален проблем, вместо да се работи за 
отстраняване на бариерите, за повишаване на достъпността на образователните системи и 
възможността за включване в тях на всички ученици. Тези негативни Нагласи могат също да се 
проявят в лошото отношение, което учениците имат към собствените си способности и към мястото 

си като ценени членове на училищната общност. 
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Липсата на увереност на ученика в собствените му способности и стойност може да навреди тежко 
на личностното му развитие и бъдещото му участие в социалния живот. В резултат на това, от 

решаващо значение е самите деца да бъдат подпомогнати да превъзмогнат негативното 
възприемане на собствените си способности, каквото може да бъде развито у тях. 

 
Не само негативни нагласи към увреждането и приобщаването пречат на напредъка на 

приобщаващото образование. Много участници, в т.ч. учители, родители, училищни ръководители 
и местни власти често проявяват негативно отношение или поддържат погрешни схващания един 
за друг, което не им позволява да работят заедно в помощ на пълното включване на учениците с 
увреждания в обществото. В моментите на преход в образователния път на учениците, когато 

преминават от един етап на обучение към друг, те често влизат в контакт с нови хора, с нови 
погрешни разбирания, които трябва да бъдат преодолявани. Времето, изразходвано за справяне с 
такива нагласи, може да затрудни преминаването на ученика към новата му среда и това да се 

отрази негативно върху личното му развитие и пълноценно участие в училищния живот.  
 

За успешното преминаване към приобщаващо образование позитивните нагласи към увреждането 

и включването и към един успешен модел на подкрепа, основан на човешките права, трябва да 
бъдат широко насърчавани и възприети на всички нива в обществото. Важно е също така да се 
отдели време за това, ключовите участници, които могат да спомогнат за реализацията на 
приобщаващото образование, да преодолеят нагласите и непълното си разбиране един към друг, 

за постигането на конструктивно сътрудничество между тях. Само чрез съвместна работа, 
основана на равнопоставеност, участниците могат да преодолеят много от ежедневните 
препятствия, които могат да затруднят интегрирането на ученика в класната стая и училищната 

общност и да се напредне към дългосрочна промяна. 

Липса на практически план за действие за постигането 
на приобщаващо образование 
Много европейски страни са развили изчерпателно законодателството си, утвърждавайки правата 
на децата с интелектуални увреждания на достъп до приобщаващо образование в 
общообразователно училище по техен избор, но изглежда е трудно това законодателство да бъде 
реализирано на практическо ниво.  

 

За да стане националното или регионалното законодателство реалност, трябва да се обърне по-
голямо внимание на разгръщането на изчерпателен план, даващ възможност както на училищната 
система да се справи със сложния живот на децата и младежите с увреждания и техните семейства, 
така и на семействата и учащите да разберат и участват пълноценно в училищната система.  

 
От решаващо значение за успешната реализация на приобщаващото образование е устойчивото 
действие на всичките три етапа в процеса на преход: законодателство, осъществяване, и 

мониторинг. Ефективният план за действие трябва да обхваща всеки един от тези етапи за 
осигуряване на прехода към приобщаването. Тези етапи не би следвало да бъдат осъществявани в 
строго линеен процес, а по-скоро всеки от етапите може да допринася с информация за 
непрекъснатото развитие и актуализиране на останалите, за да се даде възможност по този начин 

на тези, които създават политиките и на участниците за гъвкаво адаптиране към реалността и 
съществуващите пред приобщаването пречки. 
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Необходимост от потвърдени научни данни (hard data) 

Изследванията по проект IE+ констатираха липсата на потвърдени данни (hard data) или 
статистика за децата, особено за тези с интелектуални увреждания и реалността на 

приобщаващото образование в различните страни. Такава липса на данни осуетява възможността 
за по-задълбочен анализ на състоянието на приобщаващото образование и не дава възможност за 
по-задълбочено разбиране на резултатите на децата, свързани с развитието им в училище 

 

Следва да се отбележи, че съществува потребност от създаването и събирането на данни по 
структурни индикатори, индикатори за напредък и резултати, които биха улеснили възприемането 
на един по-изчерпателен и интегриращ подход и биха дали възможност на създателите на политики 
и на участниците за пълно разбиране на процеса на преход и неговото въздействие. Събирането и 

мониторингът на такива данни са също необходими за предоставянето на работещите в 
приобщаващото образование на критично важна информация за това как могат да коригират 
политиките за постигане на целите, свързани с приобщаващото образование.  

 
Конкретно, един от подходите, които изглеждат подходящи за мониторинг на степента, в която е 
постигнат напредък по пътя към приобщаващо образование на учениците с увреждания, е Моделът 
на качеството на живот (Schalock & Verdugo, 2002, 2007, 2012). Възприемането на подход към 

образованието, свързан с качеството на живот, означава възприемане на цялостен подход към 
ученика, който свързва образованието с глобалното развитие на учениците със и без увреждания, 
както и с развитието им в пълния им потенциал, съгласно концепциите, заложени в Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания. Този подход излиза извън традиционния възглед за 

образованието като учебно/академично постижение. От тази гледна точка, качеството на живот се 
разбира като състояние на благополучие, което включва както субективни елементи (например 
удовлетворението, което ученикът получава от начина на задоволяване на потребностите му), така 
и обективни елементи (например във връзка с условията на живот, които средата му предлага ) и 

което се влияе от лични фактори и фактори на околната среда, както и от взаимодействията между 
тях. 

 

Моделът на качеството на живот (Schalock and Verdugo, 2002, 2007, 2012) определя осем основни 
области, които съставляват качеството на живот на индивида, а именно: лично развитие, 
самоопоределяне, междуличностни отношения, социално включване, права, както и емоционално, 

физическо и материално благополучие. Тези области важат за всички хора; така мониторингът на 
личните резултати на учениците с интелектуални увреждания в тези области дава представа за 
степента, в която образованието дава възможности за включването им. 

 

Използвайки Модела на качеството на живот като основа, проект IE+ е подпомогнал развитието на 
Индекс на качеството на живот за приобщаващото образование (QoLI-IE). Индексът има потенциала 
да информира доставчиците на образователни услуги, властите и родителите за мониторинга и 

оценката на успеха на приобщаващото образование; това е един по-холистичен подход, който 
отчита лично желаните резултати на учащите, а не просто академичното постижение. Индексът 
обаче все още е в начално развитие; с цел събирането на данни за валидността на инстумента 
страните членки на ЕС трябва да съдействат за неговото развитие на национално ниво, за 

създаването на валиден и надежден инструмент за оценка на резултатите, свързани с личното 
желание на учащите. 
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Продължаващото сегрегирано специално образование 
Сериозна пречка пред успеха на приобщаващото образование в Европа е съществуващата 
организация на приобщаващото образование във връзка със системата на специалното 
образование на всички нива на образователната система. За някои страни това е запазването на 
цялата система от специални училища, която работи паралелно с основната система, в други случаи 

това е организация на специални звена в редовен училищен кампус.  
 

Вместо да се реализира като „парарелен подход”, като стратегия, при която се задоволяват 

индивидуалните потребности и се осъществява помощ за децата с увреждания, като се елиминират 
едновременно препятствията, свързани с околната среда и икономическите бариери пред 
образованието, този „паралелен модел” на поддържане както на общообразователните, така и на 
специалните училища, не успява да постигне реално включване. 

 
Вместо това паралелният модел продължава да финансира специалното образование заедно с 
общообразователните училища, създавайки конкуренция за ресурсите и резултатите от обучението 

между общообразователните училища, които се опитват да станат по-приобщаващи, и специалните 
училища. Продължаващото финансиране на отделни образователни системи (както 
общообразователни, така и специални) е много по-скъпо за властите в сравнение със системите на 
приобщаващото образование (Съвет на Европа, Комисия за човешките права, 2017 г.). 

 
Първоначалният преход към приобщаващи образователни системи може да доведе до по-високи 
разходи - настаняването на високи концентрации от учащи с увреждания в същите училища и класни 

стаи задължава публичните власти да предоставят съществени материални и човешки ресурси за 
посрещане на нуждите на високия брой учащи, които може да се нуждаят от допълнителна помощ 
при обучението си (Съвет на Европа, Комисия за човешките права, 2017 г.). Проучванията 
констатират обаче, че в дългосрочен план разходите могат да бъдат значително намалени с 

приемането на приобщаващи образователни системи (Съвет на Европа, Комисия за човешките 
права, 2017 г.). 

 

Въздействието от продължаващото преобладаване на сегрегираната училищна система може да 
бъде твърде значително при преминаването на учащия се към по-високо образователно ниво. За 
някои деца сегрегираната училищна система може да означава, че след като детето е могло да се 
радва на приобщаващо образование в общообразователното начално училище, то отново постъпва 

в специално училище в слведващата образователна степен. За други деца преминаването към 
следващото ниво на образование носи нови предизвикателства – те трябва да се справят с нови 
отрицателни нагласи към включването в училищните среди, да се справят с недостъпна 
инфраструктура,или да работят с персонал, който не притежава инструментите или познанията, за 

да направи класната стая по-приобщаваща. В резултат на това, от жизнено важно значение е да се 
предприемат действия за прекратяване на сегрерацията на образователната система на всички 
нива, с което ще се помогне на учащите се за гладкия им напредък в образованието и за 
възползването им от висококачествено, приобщаващо образование на всички етапи на обучение.  

 
За успешното и пълно преминаване към приобщаващо образование властите и националните 

правителства трябва да отделят достатъчно финансова помощ за средата в общообразователното 
училище, която следва да осигури приобщаващо образование. Конкретно, усилията трябва да бъдат 
насочени към подпомагане в моментите на промяна за учениците, за гарантиране възможността им 
да продължат да се развиват и учат в приобщаваща среда. 
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Работа поотделно и сътрудничество между 
участниците 
Осъществяването на приобщаващо образование изисква сътрудничеството на много участници, 
включително учители, терапевти, асистенти, медицински специалисти и местните власти. Много от 

проблемите възникват, тъй като системите за социални грижи, планираните интервенции, 
медицинското обслужване и училищната система работят традиционно поотделно и не са в 
състояние да преминат границите между различните дисциплини.  

 

Традицията да се работи поотделно често се засилва при метода, при който има разпределен 
бюджет за дадена страна или публичен орган. Работата поотделно често води към все по-голямо 
доминиране на подпомагаща система, базирана на етикет или диагноза. Започвайки от началото на 

развитието на ученика, страните, които традиционно работят по „система на ранна интервенция” , 
често се сблъскват с реалността, че след като веднъж детето влезе в училищната система на 3 или 
4-годишна възраст, то вече има поставен етикет и диагноза, базирани на медицинския модел.  

 

Ако излезем извън този модел на работа поотделно, важна стъпка е да се работи съвместно и 
продуктивно в посока на приобщаването. Съвместната продуктивна работа означава работа за 
приобщаване между експерти с опит (потребители), помощни организации, публични органи и, ако 

е приложимо, семействата и други участници. Крайната цел на съвместната продуктивна работа е 
предоставянето на услуга, политика или дейност, отговарящи на нуждите и предпочитанията на 
потребителя или ученика в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания. Важно е да се отбележи, че от ключово значение е професионалистите не просто да 

работят в равнопоставено партньорство един с друг, но и в процеса да бъдат равнопоставено 
привлечени и учениците и техните родители. 

 

Съвместната продуктивна работа е ключова практика за дългосрочния успех на приобщаващото 
образование, при което всички участници биват овластени за непрекъснатото си участие при 
планирането, разработването и предоставянето на услугата, политиката или дейността. За да могат 

участниците да се адаптират към предизвикателствата, които може да донесе преходът към 
приобщаващо образование, всички заинтересувани трани трябва да се съберат заедно (край масата) 
и да работят конструктивно в групи, излизайки извън традиционните дисциплинарни рамки. 

Заключения  
Достъпът до образователните програми и програмите за учене през целия живот в 
общообразователните училища и другите образователни институции все още далеч не е реалност 
за много ученици и студенти с интелектуални увреждания. Съществуват много пречки, които са 

възпрепятствали реализацията му. Тук се включват преобладаването на негативните нагласи към 
уврежданията и приобщаването, устойчивото налагане на медицинския модел за уврежданията, 
продължаващата практика на съществуването на две образователни системи (както в 
общообразователните, така и в специалните училища), както и липсата на потвърдени данни за 

мониторинг на напредъка на приобщаването. 
 

Независимо от предизвикателствата, партньорите по проект IE+ вярват, че целта на приобщаващото 

образование е реална и достижима.  
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За постигането ѝ е необходима ангажираност на всички участници. Учителите, директорите, 
членовете на училищната администрация, учениците (както със, така и без увреждания), 

родителите/ наставниците, семейството и неформалните асистенти, психолозите, техническият 
персонал от социалното обслужване, трудовите терапевти, психотерапевтите, психиатрите и 
местните общности трябва да работят заедно за създаването на по-приобщаваща учебна среда 
за децата с увреждания. Партньорствата с многостранно участие могат да постигнат по-

задълбочено разбиране за конкретните нужди на децата с увреждания и да планират съобразени 
с индивидуалните потребности дейности, включително формално образование, неформално 
образование и овластяване на семейството. 

 
Тези участници би следвало да разработят нови методологии с персонализиран педагогически 
подход, поставящи в центъра потребностите на ученика и имащи за цел разработването на 
индивидуални планове за обучение, които следва да бъдат реализирани в структурно 

партньорство със семействата и услугите, при непрекъснато и взаимно обучение, чиято цел е 
най-добрият интерес на детето. Междувременно, от фундаментално значение е да се осигури 
достъпност на процеса на преподаване/учене и на неговото оценяване. Адаптациите на 
учебните планове, гъвкавостта и алтернативните методологии, организационните адаптации са 

необходимост. От съществено значение е да се подсигурят помощни учители и техническите 
помощни ресурси, от които се нуждае всеки ученик. Важно е също така да се обърне специално 
внимание при смяната на образователното ниво, от основно към средно образование, от средно 
към висше и пр., тъй като това са критично важни моменти, при които може да се получи 

отпадане от учебния процес.  

 
Едно силно ръководство, излъчено от страните членки и европейските институции, трябва да 

предостави рамката за насърчаване на местните и общинските власти към промяна в нагласата 
и подхода им към приобщаващата среда. Това ръководство трябва да бъде подкрепено от 
устойчиви усилия, на всеки етап от образователната система, чрез план за действие, който ще 
отчита законодателството, реализацията и мониторинга на приобщаващото образование. 

 
По-долу представяме препоръките си към европейските национални и регионални политици, 
доставчици на образователни услуги, помощни услуги и училища относно действията, които 

могат да предприемат, за да допринесат за реализацията на приобщаващото образование в 
Европа. 

Препоръки към създаващите политики в Европа  
 

 

Да се разработи ясна и кохерентна политическа рамка и законодателство, насърчаващи 
приобщаващото образование, в сътрудничество с учениците, семействата, доставчиците на 
образователни услуги и други участници.  

 
Да се създаде възможност за събирането на изчерпателни данни за приобщаващото 

образование в редица целеви групи, включително ученици с увреждания, чрез залагането на 
механизъм за събиране на допълнителни данни в процеса на Европейския семестър.  
 

Да се проправи пътят за приобщаващо образование и европейски училища без сегрерация 
понастоящем и в бъдеще; всички учащи се да се включат в обучение в класната стая. 
 
Да се съдейства на процеса за обмяна на политики и практики между страните и участниците, с 

цел подпомагане на прехода към приобщаващо образование. 
 
Да се допринесе за постигането на приобщаващи образователни системи чрез програмите, 

финансирани от ЕС, включително Erasmus+, ESF+ и InvestEU.  
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Препоръки към националните и регионалните 

политици 
 

Да се премине от сегрегирани структури към приобщаващи системи. 

Да се работи с училищата, родителите и учениците за предефиниране на училищните 
постижения и методите на оценка, за една по-гъвкава система.  
Да се осигури достъпност на всички публични образователни материали и платформи за всички 

учащи се, независимо от техните увреждания, и да се финансира незабавното адаптиране на 
съществуващите недостъпни платформи и съдържания, като се работи в сътрудничество със 
служители за защита на данните и застъпници 
Да се съберат надеждни данни за честотата, ефективността и сравнителните икономически и 

социални разходи и ползи на приобщаващото и сегрегиращото образование. 
Да се спомогне за разработването на изчерпателна, надеждна и валидна рамка за измерване 
на свързаните с качеството на живот резултати в образованието на учащите. 

Да се отдели достатъчно финансова помощ за образованието в общообразователните училища, 
за да осигурят приобщаваща среда и целесъобразно настаняване, съобразно нуждите на 
учащите се, живеещи в общността. 
Да се осигури обучението в приобщаващо образование да бъде задължителен компонент на 

обучението на учителите и училищния персонал.  

 

Препоръки към доставчиците на образователни 

услуги, учителите и училищния персонал 
 

Да се осигури наличие и достъпност на всички образователни материали и образователни 
платформи за всички деца, нуждаещи се от помощ, започвайки от живеещите в общността. 
Да се засили съзнанието на действащите лица от местната общност за значението на 
приобщаващото обучение. 

Да се адаптират образователните планове/програми, за осигуряване на достъпност на 
образованието. Адаптациите, гъвкавостта и алтернативните методологии, организационните 
адаптации, са необходимост. 
Да се назначат помощни учители и да се закупят технически помощни ресурси, от каквито се 

нуждаят учениците с увреждания. 
Да се подпомогнат учениците, нуждаещи се от подкрепа, при преход в образователното ниво 
от основно към средно, от средно към висше образование.  
Да се достигне до ясна концепция за приобщаващото образование с всички участници на 

базата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да се гарантира 
споделянето ѝ от училищния персонал на всички нива. 
Да се осигури съвместна и продуктивна работа с всички участници, и конкретно с родителите и 

учениците, при разработването и предоставянето на приобщаваща училищна среда. 
Да се споделят добрите практики между учителите, образователните специалисти и другите 
експерти в сферата на обучението.  

Да се обменят знания и експертен опит между доставчиците на специални образователни 
услуги чрез партньорства и достигането до общи разбирания/ становища. 
Да се инвестира в адекватно образование и обучение на учителите и училищния персонал, за 
осигуряване на разбиране за приобщаващото образование и специалните образователни 
нужди.  

Да се насърчи сътрудничеството между децата и равнопоставеността в 
учебния процес между учениците. Да се работи за въвеждане на цялостен 
училищен подход за приобщаваща училищна култура. 
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Препоръки към доставчиците на помощни услуги в 
областта на образованието  

Да се работи с училищата, семействата и другите участници за предоставянето на базирана на 
общността помощ за учениците с увреждания. 
Да се насърчава сътрудничеството между семействата, учителите и учениците за съвместно 
реализиране на приобщаваща учебна среда и образователни материали, достъпни за всички 

учащи.  
Да се създадат отворени ресурсни центрове и да се споделят вашите познания и експертен опит 
на доставчици на специални образователни услуги с доставчиците на образователни услуги в 
общообразователните училища. 

Да се насърчи споделянето на добри практики между учителите, образователните 
специалисти, семействата и други експерти в сферата на образованието.  
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За проект IE+  
„Разпространение на позитивни нагласи и базирана на доказателства политика за приобщаващо 

образование” (IE+) е проект, финансиран по програмата Erasmus +, чиято цел е да 
предостави на взимащите решения (изработващите политики и доставчиците на 
образователни услуги) информация, обучение и инструменти, позволяващи 

реализирането на политика, базирана на доказателства. Чрез тези дейности проектът ще 
насърчи не само създаването на адекватни политически рамки, но и реалната им 
реализация, поставяйки специален фокус върху прехода от сегрегирана към включваща 
образователна среда. 

 

Партньори по проекта са следните организации:  
 
 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) е 
широка европейска мрежа, която представлява около 17.000 доставчици на услуги в 
Европа и за лица с различни увреждания. 

 
Европейската асоциация на лицата с интелектуални увреждания и техните семейства, 
Inclusion Europe, представлява гласа на хората с интелектуални увреждания и техните 
семейства в Европа. 
 

 
 

В Университета на Гент, Катедрата за обучение на хора със специални потребности, 
акцентира в работата си върху приобщаващото образование в преподаването, 
изследователската работа и предоставянето на услуги на общността.  
 

 
В първия Институт по комунална интеграция към Университета на Саламанка (INICO) 
работят професионалисти от интердисциплинарни области, които реализират  
дейности, свързани с обучението, изследователската работа и консултациите в 
областта на уврежданията и специалните образователни нужди, с цел улесняване и 
подобряване на качеството на живот и самоопределянето на хора в неравностойно 
социално положение в различенконтекст и през целия им живот. 

ESTIA –Център за помощ и социални грижи за хора с интелектуални увреждания. 
Центърът е специализиран в предоставянето на помощ и грижи за хора с 
интелектуални увреждания, навършили 15 години, с цел подобряване качеството им 
на живота и и включването им в обществото. 

 
 

Националната асоциация на ресурсните учители в България е национална 
неправителствена организация на професионалисти, работещи за пълна и качествена 
интеграция, включване и образование на деца с различни увреждания и потребности 
в общото образование.  

 
 

C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. 
(Образователен център за лица с увреждания) е кооператив за социална солидарност, 
организация с идеална цел, и е призната от правителството като организация с 
обществена полза. 

 

 

С подкрепата на:  
 

 

IE+, Разпространение на позитивни нагласи и базирана на доказателства 
политика за приобщаващо образование, Договор № 2017-3338/001-001 

 


