
Тази публикация е предназначена за всички, които искат да разберат
повече за приобщаващото образование. Тя ще бъде особено полезна за
хората, работещи в сферата на образованието в страни, в които ико-
номическите ресурси са оскъдни.

Международният интерес към приобщаващото образование става все
по-голям – расте убедеността, че то допринася за постигането на об-
разование за всички. През 2001 г. ЮНЕСКО стартира приоритетна про-
грама за образование в сферата на уврежданията, чиято цел е да “на-
сърчи развитието на приобщаващото образование като основен под-
ход за постигане на образование за всички”. Но въпреки нарасналия ин-
терес към приобщаващото образование и увеличения обем литература
по темата, все още липсва разбиране и съществува значително обърк-
ване относно практическите измерения на тази идея.

Стремейки се да запълни тази празнина, Атлас Алайънс възложи на
Сю Стъбс, координатор на Международния консорциум по увреждания-
та и развитието и бивш съветник по въпросите на уврежданията в
Спасете децата – Обединено кралство, да състави преглед по тема-
та за приобщаващото образование. Тази публикация е резултат от то-
ва усилие – нейната цел е да предизвика по-дълбоко разбиране на идеи-
те, стратегиите и основните въпроси, свързани с приобщаващото
образование. Съдържанието на разработката е изцяло плод на работа-
та на автора. Атлас Алайънс изразява огромното си задоволство от
публикуването на книгата и се надява, че тя ще представлява полезен
ресурс за читателите, които живеят и работят в страните както от
Севера, така и от Юга.

Английското издание е реализирано от
Атлас Алайънс в сътрудничество с

Норвежката асоциация на хората с увреждания.
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Терминологични уточнения

Термините “Север” и “Юг” са използвани вместо “развити” и
“развиващи се” страни, за да означат глобалните различия
в съществуващата икономическа и политическа власт.
“Страните от Севера” са икономически по-богатите дър-
жави (членки на Г-81 и на ОИСР2). Причината да се използват
тези “по-неутрални” термини е, че разграничението между
“развити” и “неразвити” може да се приеме като подценява-
не на културното богатство и развитие в по-бедните
страни. “Югът” означава държавите в Азия, Африка, Сред-
ния Изток, Източна Европа и Централна и Южна Америка,
които са значително по-бедни в икономически смисъл. Но
трябва да признаем, че бедността съществува във всички
държави и нейното наличие не е обвързано единствено с
географското положение на дадена страна. Тези термини
представляват абстрактни обобщения, а действител-
ността предлага огромно разнообразие от култури и си-
туации в глобален план. Въпреки това, трябва да отбеле-
жим, че съществуват значителни неравенства, породени
от разпределението на властта и икономическите ресурси
в света.
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Снимка на корицата:
Еритрея

(фотограф: Ингер Лисе Ског Хансен, НАХУ3)

1Групата на осемте – коалиция на осем от най-
развитите държави в света – Великобритания,

Франция, Германия,
Италия, Япония, САЩ, Канада и Русия. – Б. пр.

2Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие. – Б. пр.

3Норвежка асоциация на хората с увреждания
(Norwegian Association of the Disabled). – Б. пр.



Предговор
Цел, обхват и авторска позиция

Вече има огромно количество литература по темата за приобщаващото обра-
зование, особено по отношение на страните от индустриализирания Запад (За-
падна Европа, Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия). Все по-често се по-
явяват и текстове за приобщаващото образование в икономически по-слабо раз-
витите държави от Юга, но хората, които не разполагат с достатъчно свобод-
но време, могат да се затруднят при ориентирането в наличната информация.
Настоящата публикация има за цел да помогне на тези хора.

Цел: Да се направи преглед на основните въпроси, идеи и стратегии по отно-
шение на приобщаващото образование в ситуации, в които икономическите ре-
сурси и достъпът до информация са ограничени.

Аудитория: Публикацията е насочена към онези хора, които приемат идеята за
приобщаващо образование, но искат да постигнат по-дълбоко разбиране на не-
говия контекст, същност, начини за планиране, евентуалните проблеми / въ-
зможности, свързани с него, и източниците на допълнителна информация. Това
не е наръчник за учители и тук няма да намерите подробна информация за ме-
тодиката на преподаване.

Обхват: Подходът към приобщаващото образование, на който се основава то-
зи текст, приема, че има множество различни групи деца, лишени от възмож-
ност за образование, въпреки че терминът “приобщаващо образование” (ПО) че-
сто се използва само по отношение на децата с увреждания.4

Позиция: Има множество различни мнения за това какво означава “приобщаващо
образование” и как то може да се реализира на практика. За съжаление, не съще-
ствува едно ясно и просто определение и обяснение, с което всички да са съ-
гласни. Тази публикация представя някои разногласия и различни мнения, но в по-
голямата си част отразява заключенията и позицията на автора.

5

4Тук и по-нататък в текста авторът използва
термина “disabled children” (“увредени деца”), който

има различен смисъл от термина “children with disabili-
ties” (“деца с увреждания”), защото подчертава, че

увреждането не се разглежда като лично
притежание или индивидуална характеристика, а

като наложено на детето “отвън”, от изключващата
среда и наличието на бариери пред участието и

приобщаването. В този смисъл, по-точен превод би
бил “увредени деца”, но ние ще отстъпим от

конвенцията и ще използваме придобилото
популярност в българския език съчетание “деца с

увреждания”, за да улесним четенето и да уеднаквим
терминологията с другите текстове на български в

областта. Същите съображения се отнасят и за
“хора с увреждания” (“disabled people”). – Б. пр.



Кратък преглед на съдържанието

Контекст и история на приобщаващото образование (Глава 1 и 2)
Образованието е обявено за право на ВСИЧКИ деца в различни международни доку-
менти – от Всеобщата декларация от 1948 година до днес. Последвалите я тексто-
ве отбелязват, че определени групи – включително и децата с увреждания – са осо-
бено уязвими и изправени пред риск от изключване. Правото на всяко дете да учи
в общообразователната система, без да е подложено на дискриминация, е конкре-
тизирано в по-тясно насочени документи като Декларацията от Джомтиен и Кон-
венцията на ООН за правата на детето. Но правото на образование не води от са-
мосебе си до приобщаване. Правото на приобщаващо образование е най-ясно заяв-
ено в Декларацията от Саламанка и придружаващата я Рамка за действие, които
подчертават, че училищата трябва да се променят и адаптират. Стандартните
правила на ООН отбелязват колко е важно приобщаването да е осигурено с необхо-
димите ресурси. Напоследък документите на ООН са подложени на проверка в прак-
тиката от международни НПО, които твърдят, че “Образованието за всички”
(ОЗВ5) не се е случило и няма да се случи, ако не се насърчи участието на местни-
те организации и реалното осигуряване на ресурси. В момента глобалният приори-
тет на донорите е намаляването на бедността и се приема, че ОЗВ, а следовател-
но и приобщаващото образование (ПО), са невъзможни без едновременно да се ра-
боти и за облекчаване на бедността.

По отношение на образователната практика, ПО може да се разглежда като про-
изхождащо от два “родоначалника”: движението за развитие на училището и подхо-

да на специалните образователни потребности. Движението
за развитие на училището осигурява отлична подготовка за
ПО, но често не успява да осъществи фактическо приобщава-
не на най-маргинализираните групи. Подходът на специалните
образователни потребности е съдействал за натрупването
на практически познания и опит и е привлякъл доста “последо-
ватели” на ПО, превърнали се в убедени застъпници за идеята.
Но тази гледна точка също може да се превърне в пречка, тъй
като философията, залегнала в основата й, не осигурява аде-
кватни предпоставки за устойчиво ПО. И двата подхода се
прилагат по различни начини в страните от Севера и от Юга,
но между отделните проявления има много общи черти.

Влиянието на групите за натиск, съставени от представи-
тели на заинтересованите страни (хора с увреждания, роди-
тели, жени), инициативите в общността и изпитаните в

практиката успешни и неуспешни модели също са изиграли сериозна роля в разви-
тието на ПО.
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5 Световното движение “Образование за всички” е
официално основано на конференцията в Джомтиен,

Тайланд, през 1990 г. Основателите му се ангажират
с амбициозната цел да осигурят условия за

получаване на основно образование от всички деца по
света и драстично да намалят необразоваността

сред  възрастните до края на 20 век. – Б. пр.



Същност на приобщаващото образование (Глава 3)
Прагматиците се отегчават от обсъждане на определения,
но в случая на ПО има много различни разбирания и интер-
претации, които до голяма степен определят успеха или не-
успеха по отношение на резултатите и устойчивостта.
Най-важната особеност на ПО е, че то се основава на под-
хода на човешките права и социалния модел: системата
трябва да се приспособи към детето, а не детето – към си-
стемата. Поуките, извлечени от по-бедните страни от
Юга, сочат, че ПО не се отнася само до училището, а е мно-
го по-обхватно понятие, включващо широк спектър от об-
щностни инициативи и ангажименти. ПО може да се раз-
глежда като подход, който утвърждава фундаментални цен-
ности, вярвания и принципи по отношение на децата, опре-
делено разбиране за същността на образованието, разли-
чията, дискриминацията, процеса на въвличане и ресурсите. Много от тези елемен-
ти проблематизират статуквото, но са необходими, ако искаме обществото и со-
циалното развитие като цяло да станат приобщаващи и всички граждани да се въз-
ползват от това.

Голяма част от неяснотата около ПО се дължи на взаимната замяна при употреба-
та на термини като приобщаване, интеграция, включване, специално образование
и подход на специалните паралелки, без задълбочено разбиране или прецизни опреде-
ления. Но тези термини се основават на твърде различни ценности и вярвания и
имат различни последици. В страните от Севера особено ясно се откроява исто-
рическият преход от специално през интегрирано към приобщаващо образование.
Но тази последователност не е задължителна и където е възможно, директното
преминаване към приобщаване със сигурност ще спести време и ресурси. Практи-
ката на откриване на “специални паралелки” в масовите училища често се опреде-
ля като приобщаване, но всъщност може да доведе до засилване на изключването.
Това е пример за модел, неудачно пренесен от Севера към Юга, често с катастро-
фални резултати.

Практиката на приобщаващото образование (Глава 4)
Често се приема, че практическото реализиране на ПО означава просто въвежда-
не на специфични техники и методи, подпомагащи индивидуалното научаване на де-
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Ут
ринна гим
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ика в приобщ

аващ
а забавачка, Анхуи, Кит

ай6Английският термин “mainstreaming” може да се
срещне на български в най-различни преводи – като

“работа / образование в обща среда”, като
“приобщаване”, дори транскрибиран като

“мейнстрийминг" (например, в Националния план за
действие по заетостта за 2005 г. на МТСП срещаме

термина “джендър мейнстрийминг”). За целите на
настоящия превод ще използваме термина

“включване”, който добре пасва на двата начина, по
които думата се употребява в текста – като

синоним на “приобщаване” или “интеграция”, но и в
смисъл на “включване на проблема в дневния ред" или

“повишаване значимостта на проблема” –
за повече информация виж Глава 3, точка 3.2.3. – Б. пр. 



цата. Тези методи са важни и могат да провокират по-дълбоко осмисляне на ПО, но
те сами по себе си не могат да доведат до адекватни, устойчиви програми за при-
общаващо образование. Счита се, че има три “основни елемента”, които изграж-
дат жизнеспособен, динамичен организъм, способен да се адаптира, развива и оце-
лява в разнообразни контексти. Те са: 1) здравата концептуална рамка – скелетът
(ценности, вярвания, принципи и индикатори за успех); 2) практическото изпълне-
ние, адаптирано към местния контекст и култура – плътта (съобразяване със си-
туацията на място, наличните ресурси и културните особености); 3) постоянното
въвличане и критично осмисляне на постигнатото – кръвта (кой трябва да бъде
въвлечен, по какъв начин, за какво и на какъв етап). В своята съвкупност тези три
елемента могат да изградят надеждна, съобразена с местния контекст, гъвкава и
устойчива образователна система, приобщаваща всички деца.

Работа в дългосрочна перспектива – възможности и предизвикателства 
(Глава 5)
През последното десетилетие сме свидетели на лавинообразно нарастване броя
на практическите модели за приобщаващо образование, използвани в разнообразни
култури и контексти. Тези примери често са най-добрият източник, от който мо-
жем да научим как да правим ПО, защото, въпреки че не дават точни рецепти, те
разкриват множество сходни предизвикателства и възможности, както и творче-
ските начини, по които хората са реагирали на тях. Разглеждането на примери от
Африка, Азия, Средния Изток, Централна Америка и Източна Европа илюстрира
всички аспекти на “основните елементи”, за които става въпрос в предходната
глава. Особено вдъхновяващи са примерите от най-бедните общности и тези, ко-
ито представят резултатите от инициативи в общността и реалното активно
участие на децата, учителите и другите основни заинтересовани страни.

За да се посрещат предизвикателствата и да се преодоляват постоянно възниква-
щите пречки, е необходимо непрекъснатото участие на всички, които са пряко за-
интересовани. Възможно е да се използват прости модели за анализиране на преч-
ките и изработване на решения, подходящи за всеки индивидуален контекст.
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Въведение

Все повече хора приемат, че приобщаващото образование трябва да бъде популя-
ризирано и подкрепяно. Въпреки това, остават открити множество въпроси за
това какво всъщност означава ПО – както на теория, така и на практика.

Някои от най-важните и често задавани въпроси са:
1.   Означава ли ПО включване на всички групи – или се отнася предимно за децата

с увреждания?
2. Важно ли е ПО?
3.   Не е ли ПО изобретение на Севера, изкуствено наложено на останалия свят?
4.   По какъв начин ПО е свързано с основните проблеми на образованието като от-

падането от училище, качеството на преподаване, образованието на момиче-
тата, адаптирането на учебните програми, липсата на ресурси?

5.   Означава ли ПО да се обучават ВСИЧКИ деца от определена общност в една и
съща училищна сграда?

6.   Приобщаващото образование същото ли е като приобщаването в училищното
обучение?

7.   Каква е разликата между приобщаващо образование, интегрирано образование
и специално образование?

8.   Подходящо ли е ПО за децата с тежки увреждания и за тези, които са глухи или
сляпо-глухи?

9.   Има ли “правилен” начин за осъществяване на ПО? Има ли установен план, който
да следваме?

10. Оправдано ли е ПО от прагматична гледна точка, особено в страни с малко ре-
сурси и много проблеми?

Следващите глави ще отговорят на тези въпроси в определе-
на последователност. Глава 1 ще изследва ПО в контекста на
съответните международни документи – така ще зададем об-
щата рамка за по-нататъшното му разглеждане. Глава 2 преми-
нава от теорията към практиката, като описва произхода на
ПО. В частност, тук ще разгледаме “родоначалниците” – движе-
нието “Образование за всички” и подхода на специалните обра-
зователни потребности – от перспективата както на Юга,
така и на Севера. Глава 3 се впуска в по-дълбочинно изследване
на ПО, разглеждайки различни определения и основни концепции
и разграничавайки специалното от интегрираното и от приоб-
щаващото образование. В Глава 4 ще откриете кои са “основни-
те елементи”, необходими за планирането на успешна и устойчива инициатива за
въвеждане на ПО. Глава 5 представя възможностите и предизвикателствата пред
ПО, като описва примери от практиката в страните от Юга. Накрая, Глава 6 се
връща към въпросите, изложени тук. Брошурата приключва с богат списък от из-
точници, които могат да се използват за обогатяване на познанията и развиване
на уменията в сферата на ПО.
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1.1. Образованието като човешко
право
Всеобщата декларация за правата
на човека от 1948 година утвържда-
ва, че

Въпреки това, децата и възрастните
хора с увреждания често са лишени от
това фундаментално право. Причина-
та е в допускането, че те не са пълно-
ценни човешки същества и следова-
телно се явяват нещо като изключе-
ние от рамката на всеобщите права.

Като резултат от лобирането на ак-
тивистите с увреждания, в следващи-
те документи на ООН, посветени на
човешките права, започват изрично да
се споменават и хората с увреждания
и да се подчертава, че ВСИЧКИ те, не-
зависимо от степента на увреждания-
та, имат право на образование.

Конвенцията на ООН за правата на
детето от 1989 година – юридически

ГЛАВА 1Приобщаващото образование в контекста на международната политика. Приобщаващото образование като човешко право
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Приобщаващото
образование в контекста
на международната
политика
Приобщаващото образование
като човешко право
Тази глава съдържа кратък преглед на международните документи в областта на чо-
вешките права, които имат отношение към приобщаващото образование. Ще бъдат
разгледани както силните, така и слабите страни на тези текстове.

Международни документи, които имат отношение към приобщаващото образование:
1. 1948: Всеобща декларация за правата на човека
2. 1989: Конвенция на ООН за правата на детето 
3. 1990: Световна декларация за образование за всички, Джомтиен
4. 1993: Стандартни правила за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания
5. 1994: Декларация от Саламанка, с придружаваща я Рамка за действие в образованието на

хора със специални потребности
6. 1999: Преглед “Саламанка – пет години по-късно”
7. 2000: Рамка за действие на Световния форум по образованието, Дакар
8. 2000: Цели на хилядолетието за развитие, съсредоточени върху ограничаването на бед-

ността и социалното развитие
9. 2001: Приоритетна инициатива “Образование за всички” в сферата на уврежданията

7Цитатът използва превода на Благой Видин от
сборника с документи “Права на човека.

Международноправни актове”
(София, 1993 г., университетско издателство

“Св. Климент Охридски”), стр. 24. – Б. пр.

“Всеки човек има право на образование”.7



обвързващ документ, подписан от
всички страни-членки (с изключение на
две – САЩ и Сомалия) – следва тази
тенденция, заявявайки, че основното
образование трябва да бъде “задължи-
телно и безплатно за всички” (Член
28)8. Конвенцията утвърждава четири
основни принципа, които са залегнали
във всичките й останали членове,
включително тези, отнасящи се до об-
разованието:

I) премахване на дискриминацията
(Член 2), с изрично споменаване на
децата с увреждания;

II) съобразяване с висшите интереси
на детето (Член 3);

III) право на оцеляване и развитие
(Член 6);

IV) зачитане възгледите на детето
(Член 12).

Друг важен принцип, утвърден от Ко-
митета по правата на детето9, е, че
“всички права са неделими и взаимо-
свързани”. Накратко, това означава,
че макар и сегрегираното специално
образование за децата с увреждания
да осигурява тяхното право на обра-
зование, то нарушава правата им на
защита от дискриминация, на зачита-
не на техните възгледи и на живот в
семейството и общността.

Въпреки че Член 23 е специално посве-
тен на децата с увреждания, той съ-
държа известни недостатъци, защо-
то спазването на правата на тези де-
ца е подчинено на “наличните ресурси”
и защото се говори за “специални нуж-
ди”, без да е дадено определение на то-
зи термин. Член 23 трябва да се раз-
глежда в контекста на основните
принципи и към него трябва да се при-

ложат формулировките на Член 28 и
Член 29, които се отнасят към образо-
ванието на ВСИЧКИ деца. За повече
подробности вижте Приложение 1.

1.2. Идеалът „Образование за всички”
В десетилетията след приемането
на Всеобщата декларация се полагат
много усилия за постигането на все-
общо образование. Но скоро става яс-
но, че между идеала и реалността има
огромно разминаване. През 80-те го-
дини опитите за въвеждане на всеоб-
що образование не само намаляват, но
в много страни преминават в своята
противоположност. Хората осъзна-
ват, че “образованието за всички” ня-
ма да се случи просто от самосебе си.

Световната декларация за образова-
ние за всички от Джомтиен, Тай-
ланд, приета през 1990 г., се опитва
да реши някои от тези проблеми. Тя
доразвива Всеобщата декларация в
своя Член III, посветен на “Универсали-
зиране на достъпа и реализиране на
равнопоставеността”. Там се призна-
ва съществуването на неравнопо-
ставеност в образованието и уязви-
мостта на множество различни групи
от дискриминация и изключване. Таки-
ва са групите на момичетата, бедни-
те, децата на улицата и тези, които
работят, жителите на селски и от-
далечени райони, етническите малцин-
ства, както и други групи, като изрич-
но се споменават децата с уврежда-
ния. За повече подробности вижте
Приложение 2.

Въпреки че терминът “приобщаване”
не се използва в Декларацията от
Джомтиен, тя съдържа няколко форму-
лировки, подчертаващи колко е важно
хората от маргинализираните групи
да получат достъп до образование в
общообразователната система.

Да обобщим:
■ Декларацията от Джомтиен отново

утвърждава, че образованието е фун-
даментално право за ВСИЧКИ хора.

ГЛАВА 1
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е да проследява изпълнението на Конвенцията

за правата на детето от страна на държавите-
страни по Конвенцията. – Б. пр.



■ Тя признава, че определени групи са
изключени, и заявява, че “трябва да
се поеме сериозен ангажимент за
премахване на неравнопоставено-
стта в образованието. Групите в
неравностойно положение (...) не
трябва да страдат от дискримина-
ция по отношение на достъпа до об-
разователни възможности” (Член III,
точка 4).

■ Тя заявява, че е необходимо “да се
предприемат стъпки за осигуряване
на равен достъп до образование за
хора с всякакви увреждания, като не-
разделна част от образователната
система” (Член III, точка 5).

■ Но тя не пояснява какво означава
“неразделна част” и не застава кате-
горично зад приобщаващото – като
противопоставено на сегрегиращо-
то – образование.

■ Освен това, Декларацията от Джом-
тиен заявява, че “научаването започ-
ва от раждането” и популяризира об-
разованието в ранна детска въ-
зраст, както и необходимостта да
се използват разнообразни методи
на обучение и да се въвличат семей-
ствата и общностите.

1.3. Приобщаващото образование и
хората с увреждания
Приобщаващото образование не се
отнася САМО за хората с увреждания.
Както подчертава Декларацията от
Джомтиен, има множество уязвими
групи, които са изключени от образо-
ванието, а същността на приобщава-
нето е изграждане на система, госто-
приемна за всички. Въпреки това, по-
ради исторически и други причини (ко-
ито ще разгледаме по-нататък), при-
общаването на хората с увреждания е
разкрило специфични предизвикател-
ства и перспективи пред политиката
и практиката на масовото образова-
ние. Документите в сферата на ув-
режданията, последвали Декларация-
та от Джомтиен, хвърлят още повече
светлина върху въпроса какво означа-
ва на практика правото на образова-
ние за хората с увреждания.

Стандартните правила за равнопо-
ставеност и равни шансове за хора-
та с увреждания от 1993 г. (виж При-
ложение 3) съдържат правила, конкре-
тизиращи всички аспекти на правата
на хората с увреждания. Правило 6 се
отнася до образованието и в съот-
ветствие с Декларацията от Джом-
тиен подчертава, че хората с увреж-
дания трябва да получават образова-
ние в обща среда и че държавите са
отговорни за осигуряване на необхо-
димите условия за това. Твърде често
образованието на хората с уврежда-
ния се осигурява от неправителстве-
ни организации, без правителствата
да поемат някакви ангажименти. Пра-
вило 6 подкрепя приобщаващото обра-
зование (наричано по онова време “ин-
тегрирано образование”).

Основните акценти са:
■ Стандартните правила на ООН под-

чертават, че държавите трябва да
поемат отговорност за образова-
нието на хората с увреждания и:
а) да имат ясно изразена политика;
б) да осигурят гъвкави програми за

обучение;
в) да осигурят качествени учебни ма-

териали и постоянно обучение на
учителите и помощния персонал.

■ Приобщаването трябва да отгова-
ря на някои задължителни условия –
то трябва да бъде осигурено с
необходимите ресурси и да отгова-
ря на високи стандарти за каче-
ство, а не да се разглежда като “ев-
тина алтернатива”.

■ Въвличането на местните общно-
сти се разглежда като важен източ-
ник на подкрепа за приобщаващото
образование.

■ Специалното образование не е от-
хвърлено като възможност в случаи-
те, в които общообразователната
система не е подготвена, както и
за глухи и сляпо-глухи ученици (Прави-
ло 6, точки 8 и 9).

ГЛАВА 1Приобщаващото образование в контекста на международната политика. Приобщаващото образование като човешко право
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1.4. Приобщаващото образование и
специалните потребности
Стандартните правила са продукт на
движението за права на хората с ув-
реждания и отразяват позицията на
различни групи хора с увреждания. Сле-
пите и глухите хора в частност (неза-
висимо че са малко на брой), често се
възползват от образованието в спе-
циални училища, когато алтернатива-
та е или да останат без никакво об-
учение, или без достъп до учебната
програма в масовото училище. Конфе-
ренцията в Саламанка, проведена на
следващата година, отразява позиция-
та на професионалистите, работещи
в училищата, които се опитват да на-
мерят начини всички деца да учат за-
едно. Основната разлика е, че Стан-
дартните правила се отнасят за
определена група хора (тези с увреж-
дания) и техните права, докато фо-
кусът в Декларацията от Саламанка е
върху разнообразието от характери-
стики и образователни потребно-
сти при децата изобщо.

Декларация от Саламанка, с придру-
жаваща Рамка за действие в образо-
ванието за хора със специални по-
требности (1994) и днес все още е
най-важният международен документ,
посветен на принципите и практика-
та на приобщаващото образование. В
нея са формулирани няколко нови и фун-
даментални принципа на приобщаване-
то, отсъстващи от предишните до-
кументи. (За повече подробности виж
Приложение 4.)

Декларацията от Саламанка
Някои от централните идеи на приоб-
щаването са:
■ Децата имат разнообразни характе-

ристики и потребности;
■ Различието е нормално;
■ Училищата трябва да осигурят усло-

вия за включване на ВСИЧКИ деца;
■ Децата с увреждания трябва да по-

сещават своите квартални училища;
■ Участието на общността е осново-

полагащо за приобщаването;
■ Педагогическият подход, ориенти-

ран към детето, има ключово значе-
ние за приобщаването;

■ Учебните програми трябва да бъ-
дат гъвкави и да се приспособяват
към децата, а не обратното;

■ Приобщаването трябва да бъде оси-
гурено с необходимите ресурси и
подкрепа;

■ Приобщаването е съществено от
гледна точка на човешкото до-
стойнство и пълното зачитането
на човешките права;

■ Приобщаващите училища носят пол-
за за ВСИЧКИ деца, защото подпо-
магат изграждането на приобщава-
що общество;

■ Приобщаването подобрява ефикас-
ността и финансовата ефектив-
ност на образователната система.

Член 2 съдържа параграф, който кате-
горично подкрепя приобщаващото об-
разование:

1.5. „Образованието за всички” в
действителност
Световният форум по образование-
то в Дакар, Сенегал (2000 г.) е орга-
низиран с цел да се даде оценка на дви-
жението “Образование за всички”, ини-
циирано десет години по-рано в Джом-
тиен. Още преди събитието всички
са наясно, че целите, поставени в
Джомтиен, не са постигнати – пове-
че от 117 милиона деца все още нямат
достъп до училище. Конференцията в
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„Масовите училища, ориентирани към
приобщаване, са най-ефективното сред-
ство за преодоляване на дискриминацион-
ни нагласи, изграждане на гостоприемни
общности, развиване на приобщаващо об-
щество и постигане на образование за
всички; нещо повече, те предоставят
ефективно образование на по-голямата
част от децата и подобряват ефика-
сността и, в крайна сметка, финансова-
та ефективност на цялата образовател-
на система”.



Дакар е подложена на сериозна крити-
ка от международната общност на
НПО за това, че следва приоритети-
те на донорите и че просто изме-
ства срока за постигане целите на
ОЗВ от 2000 към 2015 г. С други думи,
идеалът на ОЗВ не се е превърнал в
реалност. (За повече подробности
вижте Приложения 5 и 6.)

По отношение на маргинализираните
групи се засилва акцентът върху пре-
махването на неравенството по пол и
осигуряването на достъп на момиче-
тата до училище. Но, за съжаление, не
се отделя специално внимание на де-
цата с увреждания, въпреки че се из-
ползва терминът “приобщаване”.

В Рамката за действие от Дакар, пра-
вителствата и другите институции
се ангажират със “създаване на безо-
пасна, здравословна, приобщаваща и
справедливо осигурена с ресурси об-
разователна среда, предоставяща ка-
чествено образование, с ясно опреде-
лени критерии за постиженията на
всички ученици” (Член 8).

Там се посочва още, че “за да се прив-
лекат и задържат децата от маргина-
лизираните и изключените групи, обра-
зователните системи е необходимо
да бъдат гъвкави (...). Образователни-

те системи трябва да бъдат приоб-
щаващи, активно търсещи децата, ко-
ито не са записани в училище, и гъвка-
во да посрещат особеностите и по-
требностите на всички ученици” (Раз-
ширен коментар, параграф 33).

Липсата на изрично споменаване на
децата с увреждания е сигнал за дей-
ствие към организациите, които за-
щитават приобщаващото образова-
ние – така, в резултат от последвали-
те срещи между ЮНЕСКО и Междуна-
родната работна група по уврежда-
нията и развитието (МРГУР)10, в края
на 2001 г. е стартирана Приоритет-
на програма „Образование за всички”
в сферата на уврежданията. Целта
на програмата е:

ГЛАВА 1Приобщаващото образование в контекста на международната политика. Приобщаващото образование като човешко право
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Приобщаваща детска площадка, бежански лагер, Непал

10 Международната работна група по уврежданията
и развитието е форма на сътрудничество между

водещи публични и частни организации,
международни донори и застъпнически групи,

основана през 1997 г. Групата работи за
увеличаване на участието на хората с увреждания

в програмите за социално развитие
на всички нива. – Б. пр.

“Да включи с приоритет проблемите на увреж-
данията в дневния ред на програмите за разви-
тие (...) и (...) да утвърди приобщаващото об-
разование като основен подход за постигане на
ОЗВ”.

(Интернет-страница на приоритетните
инициативи за ОЗВ на ЮНЕСКО)



Ползата от Дакар е засиленият фокус
върху разработването на подробни
Национални планове за действие
(НПД) и регионални стратегии за из-
пълнение и проследяване, чиято липса
е един от проблемите след Джомти-
ен. В някои от тези документи увреж-
данията се споменават изрично.

1.6. Облекчаването на бедността и
приобщаващото образование
Понастоящем, основният приоритет
на правителствата и международни-
те агенции в глобален план е облекча-
ването на бедността. Целите за ра-
звитие през хилядолетието11 са прие-
ти на Срещата на ООН за развитие
през хилядолетието (септември, 2000
г.) от Световната банка, от държав-
ните глави на 149 страни, както и от
останалите участници в срещата.
Първите две цели са:

1. Преодоляване на крайната бедност
и глада;

2. Постигане на всеобщо основно об-
разование.12

Рамката за действие от Дакар под-
чертава тясната връзка между прео-
доляването на бедността и постига-
нето на образование за всички:

Член 5: (...) Без ускорен напредък по по-
сока осигуряване на образование за
всички, националните и международно
съгласувани цели за облекчаване на
бедността няма да бъдат постигна-
ти, а неравенствата между държави-
те и в обществото ще се задълбо-
чат.

Член 6: Образованието (...) е ключът
към устойчивото развитие (...).

Тези цели няма да бъдат постигнати,
ако не бъдат приобщени децата и въз-
растните хора с увреждания, които са
най-бедни измежду бедните. Постига-
нето на всеобщо основно образование
не означава просто физически да се
настанят децата в училище – за да
има смисъл образованието, то тряб-
ва да се осъществява по подходящ и
ефективен начин.

Приобщаващото образование предла-
га стратегия за въвеждане на ефек-
тивно всеобщо образование, защото
означава изграждане на училища, спо-
собни да посрещнат действителните
разнообразни потребности на децата
и общностите. То означава както до-
стъп, така и качество.
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11“Millenium Development Goals” може да се срещне
на български и преведено като

“Цели на хилядолетието за развитие”. – Б. ред. 
12Тук с българския термин “основно образование”
превеждаме английското “primary education”, а с

“начално образование” - “basic education”. – Б. ред. 



2.1. Фактори, повлияли развитието
на приобщаващото образование
Прегледът на международните доку-
менти представлява теоретично ос-
мисляне на тенденциите в образова-
нието и приобщаването през послед-
ните няколко десетилетия. Тази глава
ще разгледа начина, по който практи-
ческият опит в сферата на образова-
нието е оказал съществено влияние
върху развитието на приобщаващото
образование.

Приобщаващото образование е до го-
ляма степен продукт от срещата на
две влиятелни движения в образова-
нието, всяко от които е оказало раз-
лични въздействия – виж Фигура 1.
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Къде са корените
на приобщаващото
образование?

Условията в
страните от

Юга и бедните
общности в

страните от
Севера

ПРИОБЩАВАЩО
ОБРАЗОВАНИЕ

II) Образование за хора със
специални потребности

Движение за правата на
хората с увреждания

Специалните училища не
успяват да отговорят на

потребностите/да
гарантират правата

Родителски организации

Програми в общността
(рехабилитация в

общността)

ПО носи ползи за децата с
увреждания – успешни случаи

Движение “Образование
за всички”

Проблеми в
общообразователните
училища – отпадащи и

повтарящи ученици

Посрещане на различията

Фигура 1

Фактори,
повлияли
върху раз-
витието
на приоб-
щаващото
образова-
ние

ПО носи ползи за всички
деца – успешни случаи

Неформални програми –
например, за

ограмотяване

I) Развитие на
училището

Въпроси, свързани с пола
– достъп на момичетата

до образование



Свързани с тези две движения са и
други фактори, които засилват тех-
ния ефект. Те включват:
■ лобиране от страна на активисти-

те – организации на хора с уврежда-
ния, родителски групи и обединения,
защитаващи достъпа на момичета
до образование;

■ провал както на общообразователни-
те, така и на специалните училища;

■ нови предизвикателства пред учили-
щата да се справят с различията,
породени от огромното увеличава-
не на разселените хора и бежанци-
те, разпространението на ХИВ/
СПИН, ръста на населението, труд-
ностите при преодоляването на
бедността и ситуациите на кон-
фликт;

■ нови програми в общността – като
неформалното ограмотяване и ре-
хабилитацията в общността;

■ нараснал брой успешни случаи на при-
общаващи практики в различни кул-
тури и контексти.

2.2. Развитие на училището в стра-
ните от Юга
Единият от аспектите в постигане-
то на “основно образование за всички”
е настаняването на децата в училище
– увеличаването на достъпа. Но на-
станяването само по себе си е пълна
загуба на време, енергия и ресурси, ос-
вен ако случващото се в училище не е
от полза, не съответства на об-
щностните специфики и не е ефек-
тивно и подходящо. С други думи, ако
липсва качествено образование. Защо-
то, ако е така, децата ще продължа-
ват да отпадат от училище, а роди-
телите и общностите няма да счи-
тат образованието на своите деца
за важно. За съжаление, много училища
предоставят образование с твърде
ниско качество и усилията за “разви-
тие на училището” са насочени към по-
вишаване качеството на образова-
нието за всички деца – виж Фигура 2.

Проблемите, които се отразяват вър-
ху състоянието на училищата, са тяс-

но свързани с бедността и основните
причини за глобалната неравнопо-
ставеност в дългосрочен план – на-
ционалните дългове, последствията
от колониализма13, въздействието на
политиките за преструктуриране, ра-
стящата нестабилност, конфликти-
те и разселените общности, светов-
ното разпространение на ХИВ/СПИН.
Заедно с това, възникват все повече
инициативи, предлагащи творчески
решения на тези проблеми. Подобни
инициативи за развитие на училище-
то водят до това, което Спасете де-
цата – Обединено кралство наричат
„Отворени училищни системи” (“Res-
ponsive School Systems”). Отворените
училищни системи имат следните ха-
рактеристики:

1. Те са приобщаващи и посрещат
потребностите на всички деца
в общността;

2. Те са осигурени с необходимите
ресурси (което означава, че полу-
чават адекватно финансиране
от държавата и по донорски про-
грами);

3. Те предоставят качествено об-
разование, като отчитат осо-
беностите на живота в об-
щността и посрещат потреб-
ностите на децата за тяхното
развитие.

2.3. Развитие на училището в стра-
ните от Севера
В страните от Севера училищата съ-
що са подложени на все по-силен и че-
сто противоречив натиск, който во-
ди до увеличаване броя на изключени-
те ученици, претоварени учебни про-
грами, учители, страдащи от стрес, и
ученици с нисък успех. В допълнение се
увеличават предизвикателствата,
свързани с широкото разнообразие от
потребности на учениците, които са
от различни езикови и етнически мал-
цинства, включително децата-бежан-
ци. Все по-силен е и натискът за при-
общаване на децата с различни увреж-
дания.

ГЛАВА 2
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Въпреки че училищата в страните от
Севера се оплакват от липса на ресур-
си, тяхната ситуация не може да се
сравнява с условията на крайна бед-
ност в страните от Юга, където от-
съствието на ресурси означава липса
на достъп до вода, храна, покрив и учеб-
ни материали. Въпреки това, има голя-

мо сходство между проблемите, свър-
зани с изключването и приобщаването.
В Обединеното кралство хората, зани-
маващи се с развитие на училището, се
опитват да разрешат тези проблеми
през последните няколко десетилетия.

Начело на реформите през последно-
то десетилетие е проект, наречен
“Повишаване качеството на образова-
нието за всички”. Той поставя акцент
върху следните основни принципи:

а. Изграждане на училищна визия
чрез сътрудничество;

б. Разглеждане на външния натиск
като възможност за промяна на
приоритетите;

в. Изграждане на условия за науча-
ване за ВСИЧКИ деца;

г. Развиване на структури за съ-

ГЛАВА 2Къде са корените на приобщаващото образование?
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ПРОБЛЕМИ14

Лошо преподаване – твърде закостеняло,
некачествено или недостатъчно обуче-
ние, което не взема предвид потребно-
стите на децата

Липса на адекватно ограмотяване и раз-
виване на основни умения

Закостенели и неподходящи системи, на-
ложени и наследени от колониалните вре-
мена и вследствие на донорски натиск

Пасивни ученици, които не са насърчавани
да участват активно в процеса на науча-
ване; препълнени класни стаи; много от
учениците са изключени или отпадат от
училище

Училищата нямат връзка с живота в об-
щността – не подготвят учениците за
реалните житейски предизвикателства

Липса на физическа инфраструктура –
сгради, материали, достъп до вода и
условия за поддържане на хигиена

Неспособност да се посрещнат предизви-
кателствата на днешния ден – конфликти,
бежанци, увеличаване на пропастта между
богати и бедни, ХИВ / СПИН

Въвеждане на методология, ориенти-
рана към детето, и на учене чрез
действие; въвличане на децата в на-
мирането на решения

Извличане на поуки от неформалния про-
цес на обучение; изграждане на учебни
програми, отговарящи на общностните
потребности и същевременно предлага-
щи по-широки възможности

Изграждане на стабилни връзки между
училището, семейството и общността
чрез използване на методи, основани на
участието; оказване на подкрепа за
граждански групи

Изграждане на гъвкави системи, спо-
собни да се адаптират към промяната
и да я управляват, с широки мрежи за
подкрепа; приспособяване на система-
та към детето, а не на детето към си-
стемата

Въвличане на общността, местните НПО
и местната власт в усилията за изгражда-
не на необходимата инфраструктурата
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Оказване на подкрепа за учителите да ос-
мислят своята практика и да станат по-
активни – чрез програми в общността,
при педагогическото обучение и чрез под-
ходящи обучения в училище, организирани
на място

13 В началото на 19 век в Индия е имало “училища
във всяко село” в Бенгал, Бихар, около Бомбай и

Мадрас. По онова време образованието на “про-
столюдието” е било по-разпространено в Индия,

отколкото във Великобритания. “Тази широко раз-
пространена и работеща система била поддържа-
на чрез предоставяне на освободена от наем земя

на учителите... Англичаните разрушили система-
та, заграбвайки земята.” Нивото на

неграмотност значително се увеличило по време
на британското господство

(Pereira and Seabrook, 1990, p.19f). – Б. а.
14Анализът се основава на изследването на Отдела
за международно развитие на британското прави-

телство (DfID) “Към отворени училища” (“Towards
Responsive Schools”), 2000 г., което разглежда някол-

ко случая, илюстриращи различни начини
за адресиране на тези проблеми. – Б. а. 
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Развитие
на учили-
щето в
страните
от Юга



трудничество и за овластяване
както на индивида, така и на гру-
пата като цяло;

е. Поемане на колективна отговор-
ност за дейностите по просле-
дяване и оценка. 

2.4. Значение на движението за ра-
звитие на училището по отношение
на приобщаващото образование
Решенията, описани в точка 2.2., и ос-
новните принципи, изредени по-горе,
създават необходимата среда и усло-
вия за успешно приобщаване. Това е
така, защото всъщност училище, ко-
ето не е подходящо за ВСИЧКИ деца,
неминуемо е неподходящо и за децата
с увреждания и другите маргинализи-
рани деца. Затова приобщаването не
означава просто “вкарване” на децата
с увреждания в съществуващата зако-
стеняла система – то не се състои в
адаптиране на детето към система-
та, а в приспособяване на системата
към ВСИЧКИ деца. Превръщането на
училищната система в действително
отворена към децата – такива, какви-
то те са в своите общности – по
необходимост я прави по-подготвена
да приеме децата с увреждания.

И обратното, когато училището или
общността полагат искрени усилия да
приобщят успешно децата с уврежда-
ния, този процес често ускорява рабо-
тата за развитие на училището – учи-
телите трябва да поставят детето
в центъра, учебната програма тряб-
ва да стане гъвкава, общността и ро-
дители трябва да бъдат въвлечени.

2.5. Образованието за хора със спе-
циални потребности в страните от
Севера
Термините “специални потребности”
и “специални образователни потреб-
ности” често се използват, без да са
ясно дефинирани. В страните от Се-
вера употребата на тези термини за-
честява през 70-те години на 20 век.
Докладът “Уорнок”15 от 1978 г. подчер-
тава, че 20% от децата в общообра-

зователните училища демонстри-
рат някакъв вид специални потребно-
сти в определен момент от своето
училищно обучение. Освен това, той
акцентира върху важността да се го-
вори за “деца със специални образова-
телни потребности”, вместо да се из-
ползват термини като “деца инвали-
ди” или други подобни. В началото то-
ва има положителен ефект, защото
измества вниманието от физически-
те характеристики на детето към
неговите образователни потребно-
сти. За съжаление, впоследствие пър-
воначалното значение се изгубва и
терминът “специален” започва да се
използва като етикет за отделни де-
ца. Дори Мери Уорнок, автор на докла-
да, по-късно изразява съжаление за на-
чина, по който се употребява тер-
минът:

Първоначално ЮНЕСКО дефинира спе-
циалното образование като насочено
към хора, страдащи от “инвалидност”.
В Декларацията от Саламанка упо-
требата на термина се доближава по-
вече до смисъла, заложен в доклада
“Уорнок”, като включва не само децата
с увреждания, а и всички деца, чиито
потребности възникват вследствие
на “проблеми в научаването”.

Когато се използва за деца с уврежда-
ния, терминът “специални потребно-
сти” предизвиква объркване. Много от
тях нямат никакви специални образо-
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15Докладът “Уорнок” (Warnock Report) е публикуван
от правителствената комисията “Уорнок” (Warnock

Committee). Значимостта на доклада е преди всич-
ко в настояването децата да се разглеждат като
личности и техните потребности да се оценяват
комплексно, а не да се извеждат от медицинската

им диагноза. Препоръките, залегнали в доклада,
стават основа за британския Закон за образова-

нието, приет през 1981 г. – Б. пр.
16Warnock, цитирано по Ainskow, 1991, p. 45. – Б. а.

“Концепцията за „специалните потребно-
сти” носи в себе си лъжлива обектив-
ност. Защото една от основните – и всъ-
щност почти непреодолими – трудности
е да се прецени чии потребности са спе-
циални или какво означава „специален”.16



вателни потребности – децата може
да се нуждаят от някакви помощни
средства и достъпна среда, или от ня-
какви инструменти или апаратура,
която да им осигури достъп до общата
учебна програма, но те не изпитват за-
труднения със самото научаване. От
друга страна, има много деца без
недъзи, които не спадат към групата
на децата с увреждания, но имат
проблеми с научаването – всъщност
всеки от нас в някакъв момент се е
сблъсквал с подобни проблеми в опре-
делени области.

В Русия и страните от Източна Ев-
ропа се развива различен подход, осно-
ван на медицинския модел и довел до
теорията и практиката на „дефек-
тологията”17. Този подход, свързан с
медицинската професия, все още има
силно влияние в бившите комунисти-
чески страни в преход.

2.6. Специалните образователни по-
требности в страните от Юга
Литературата, публикувана по въпро-
сите на образованието на децата с
увреждания в страните от Юга, е
сравнително малко и може да бъде до-
ста подвеждаща:

Политиката и практиката на специал-
ното образование е била или внесена
отвън и наложена от донорите, или

въведена от образованите елити в
страните, избрали да имитират прак-
тиките на Севера:

Въпреки че намеренията може и да са
били добри, на практика резултатите
често са катастрофални:
■ отделяне на децата с увреждания

от масовите училища и техните
местни общности;

■ поставяне на етикети чрез разра-
ботени на запад психологични те-
стове (които не са приложими за
съответната култура);

■ изграждане на специални училища, ко-
ито често осигуряват само подслон
за децата, без да разполагат с ресур-
си и специално обучени учители;

■ изграждане на ресурсно осигурени
елитни специални училища, обслужва-
щи силно ограничен кръг деца, в си-
туация, при която липсва основна
образователна инфраструктура;

■ заличаване на традиционните си-
стеми за оказване на подкрепа и за-
мяната им с неустойчиви системи
на “професионална” подкрепа.

Автори и изследователи като Джоу-
зеф Кисанджи и Майк Майлс обръщат
специално внимание на практики от
рода на “традиционното образование”
и “обичайната интеграция”, които че-
сто не просто се пренебрегват, а се
заличават от налагането на политики
и практики, внесени от Севера. В рам-
ките на тези местни традиции се по-
сочват примери за:
■ деца с увреждания, които посеща-

ват местните училища;
■ съдействие на връстниците в про-

цеса на обучение;
■ достъпно обучение на местно ниво;
■ гъвкави структури и подходящи

учебни програми.
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17Daunt, в Mittler et al., 1993, p. 101. – Б. а.
18Stubbs, 1994, p. 24. – Б. а.

19Kisanji, в Mittler et al., 1993, p. 161. – Б. а.

“Африканските държави, независимо от
заявените политики в сферата на образо-
ванието, в повечето случаи са оставили
специалното образование да се „носи по
течението” на установените от местни-
те пионери схеми”.19

“Като цяло, в литературата има пропуски
по отношение на: надеждността и валид-
ността на статистическата информа-
ция; използването на необосновани идеи,
които не са критикувани; и зависимостта
от културния контекст. Липсват тексто-
ве, посветени на участието, местните
познания и умения, източниците на въ-
здействие и оценката. Общо взето, произ-
водството на специализирана литерату-
ра е доминирано от едни ограничен
елит.”18



В допълнение, в множество култури и
контексти откриваме богата исто-
рия на предоставяне на образование
за деца с определени увреждания, в
частност за слепи деца.

2.7. Влияние на образованието за хо-
ра със специални потребности вър-
ху приобщаването
Много от пионерите и защитниците
на идеята за приобщаване първоначал-
но са били пламенни поддръжници на
специалното образование. Те посте-
пенно започват да осъзнават ограни-
ченията и потенциалните вреди, кои-
то може да нанесе философията и
практиката на специалните потреб-
ности. Въпреки това, тези, които са в
досег с качествено образование за хо-
ра със специални потребности, придо-
биват ценен опит и умения:
■ творчески и ориентиран към детето

обучителен подход, който отчита ин-
дивидуалните стилове на научаване;

■ цялостен подход към детето, включ-
ващ всички области на функциониране;

■ поддържане на тесни връзки между
семейството и училището и изклю-
чително активно въвличане на роди-
телите;

■ разработване на технологии, по-
мощни средства и оборудване, под-
помагащи достъпа до образование и
преодоляването на бариерите пред
научаването.

Много от тези постижения съвпадат
с “решенията” на проблемите, предло-
жени от движението за развитие на
училището. Освен това, специфич-
ният опит, придобит при осигуряване-
то на достъп за децата с увреждания
до учебната програма или в усилията
за изграждане на основни умения за на-
учаване, е основополагащ за развитие-
то на приобщаващо образование за
ВСИЧКИ. В контекста на приобщава-
щото образование, ролята на професи-
оналистите в сферата на специално-
то образование се променя – от учи-
тели те се превръщат в ресурсни хо-
ра, които се стремят да премахнат

ограниченията в системата, а не да
“поправят” самото дете.

2.8. Застъпническите групи и за-
щитниците за човешки права
Движението за права на хората с ув-
реждания е относително младо в
сравнение с други подобни движения.
Но особено в страните от Юга – на-
пример, в Южна Африка – организации-
те на хора с увреждания стават все
по-силни и влиятелни през последните
няколко десетилетия. Много от вода-
чите на това движение или са придо-
били своите увреждания в по-късен
етап от живота си, или са се възпол-
звали от елитното специално образо-
вание, споменато по-горе. В редица
случаи движението на хората с увреж-
дания като цяло демонстрира проти-
воречиво отношение към приобщава-
щото образование. Все още има мно-
го хора с увреждания и техни организа-
ции, които всъщност не одобряват
приобщаващите училища и продължа-
ват да подкрепят специалното обра-
зование, особено в страните от Севе-
ра. Организациите на глухите и сляпо-
глухите имат специфични възражения
срещу приобщаването.

Много от тези възражения са разбира-
еми, защото се основават на ограни-
чено тълкуване, според което децата
се поставят в съществуващата риги-
дна система, без да се осигури равен
достъп до научаването или подходящи
ресурси и подкрепа. Организациите на
хора с увреждания, особено в страни-
те от Юга, често са подпомагали въ-
веждането на приобщаващо образова-
ние чрез лобиране за своите права:

В Лесото (южната част на Африка),
Федерацията на организациите на
хора с увреждания (ФОХУ) е силен и
влиятелен застъпник за правата на
хората с увреждания и е важен фак-
тор за въвеждане на ПО като поли-
тика чрез лобиране на правителство-
то. В пилотната фаза на програмата
ФОХУ съдейства при разработване-
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то на плана за обучение на учители,
освен това предоставя вътрешни
обучения за училищата и работи за
повишаване на обществената чув-
ствителност по тези въпроси.

Родителските организации също са
упражнили силно влияние върху разви-
тието на приобщаващото образова-
ние. В страните от Севера родители-
те често са били най-радикалните
пионери:

В Лондон родител на дете със син-
дрома на Даун става председател
на местната комисия по образова-
нието и успява чрез своята кампа-
ния да затвори всички специални
училища в района20, които тя счита
за “форма на апартейд”. Въпросният
район в момента е един от най-на-
предничавите по отношение на ПО
в Обединеното кралство.

В страните от Юга, родителите че-
сто са хванати в омагьосания кръг на
бедността, изолацията и грижите за
детето, който им оставя много мал-
ко време за самоорганизиране. Въпре-
ки това, през последните години се
наблюдава увеличаване на влиятелни-
те родителски организации, които се
борят за правото на децата да учат в
общообразователни училища.

Обобщено може да се каже, че както ор-
ганизациите на хора с увреждания, така
и родителските организации са повлияли
развитието на ПО по следните начини:

■ настоявайки приобщаването да бъде
осигурено с необходимите ресурси;

■ застъпвайки се за активното уча-
стие на хората с увреждания и роди-
телите в изграждането на образо-
вателната политика и практика;

■ борейки се за правото на децата с
увреждания да учат заедно със свои-
те връстници, без да бъдат подлага-
ни на дискриминация;

■ изграждайки позитивни модели на
поведение за възрастните.

Застъпници за правата на децата:
след приемането на Конвенцията за
правата на детето от повечето
страни в света, движението за права
на децата става още по-силно. То под-
крепя приобщаването и защитата от
дискриминация в образователната си-
стема. Активистите за правата на
децата срещат убедени съмишленици
в движенията на хората с увреждания
и на родителите.

2.9. Влияние на общностните подходи
Програмите за рехабилитация в об-
щността се разпространяват из целия
свят – и особено в икономически по-
бедните страни – от началото на 80-
те години на 20 век. Първоначално фо-
кусът е изключително върху различни-
те терапевтични подходи и медицин-
ското третиране. Впоследствие
идеята за рехабилитация в общност-
та все повече се обвързва с човешки-
те права, защитата на равните въ-
зможности и пълното приобщаване на
хората с увреждания. Така, оказването
на подкрепа на децата с увреждания
за достъп до образование става есте-
ствена част от този подход.

Предимствата в реализирането на
ПО от перспективата на рехабили-
тацията в общността са:
■ осъществяване на тесни връзки

между семейството, общността и
училището;

■ оказване на цялостна подкрепа на
детето по отношение на помощни-
те средства / оборудване и нужна-
та терапия за подобряване на функ-
ционирането;

■ наличие на непрекъснато съдей-
ствие от страна на специалист в
областта на рехабилитацията в об-
щността.

Недостатъците в реализирането на
ПО единствено от перспективата
на рехабилитацията в общността
включват:
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на 32 района (boroughs). – Б. пр.



■ съсредоточаване върху отделното де-
те, вместо върху системата, което
ограничава обхвата на въздействие;

■ зависимост от добрата воля на от-
делни учители – при смяна на персо-
нала приобщаването спира;

■ възприемане на децата с по-тежки
увреждания като “неподготвени” за
приобщаване – тук отново срещаме
възгледа, че детето трябва да се
адаптира към системата, а не си-
стемата – към детето;

■ не е задължително учителите да
усвоят методология, ориентирана
към детето.

Освен това, съществуват множе-
ство неформални и неофициални об-
учителни методологии, които са из-
ключително успешни в осигуряването
на ефективно и съобразено с контек-
ста научаване. Те включват метода
“деца обучават деца”, курсовете за
ограмотяване на възрастни, програ-
мите за деца на улицата и групите за
женска взаимопомощ. Тези подходи мо-
гат да имат силно въздействие върху
популяризирането на приобщаването
на маргинализирани групи и използва-
нето на методологии, които действи-
телно подкрепят приобщаването.

2.10. Провали и успехи
Исторически погледнато, както риги-
дните общообразователни, така и се-
грегиращите специални училища не ус-
пяват да осигурят правата на децата
и да предоставят подходящо и каче-
ствено образование за всички деца.
Прегледът на дейностите на ЮНЕСКО
“Саламанка – пет години по-късно”, пуб-
ликуван през 1999 г., предупреждава, че
специалното образование често води
до изключване:

В по-бедните държави сегрегираните
специални училища са били преценени
като икономически неизгоден начин за
посрещане на потребностите на де-
цата с увреждания и в началото приоб-
щаването често се е считало за “ев-
тина алтернатива”, но впоследствие
е било разпознавано като “по-добрата
алтернатива”. Все още изграждането
на специални паралелки в общообразо-
вателните училища се разглежда като
форма на “приобщаване”, но този под-
ход има много недостатъци и често
води до изключване – по-нататък ще
го обсъдим в повече подробности.

Ще постъпим по-позитивно, ако, вме-
сто да се съсредоточаваме върху про-
вала на старата система, разгледаме
успешните случаи, чийто брой се уве-
личава ежедневно, в различни култури
и контексти. Това са примери, които
нагледно показват как липсата на ре-
сурси, негативните нагласи и инсти-
туционалните бариери пред приобща-
ването могат да бъдат преодолени.
Някои от тях описват:
■ деца с умствени увреждания, приоб-

щени в обща среда в детски градини
и основни, средни и висши училища
(Обединено кралство);

■ деца с увреждания, приобщени в учи-
лища, където паралелките са с пове-
че от 100 ученици (Лесото);

■ деца с увреждания, приобщени в учи-
лища в най-бедните общности в све-
та (област Дуенца, Мали);

■ превръщане на ригидните системи
в ориентирана към детето гъвкава
методология (Китай);

■ развитие на училището, водещо до
ПО на ниво обучение на учители (Лаос).
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ференцираният подход се превръща във
форма на дискриминация, оставяйки дете-
то със специални потребности извън об-
щата среда на училищния живот, а по-къс-
но, когато порасне – извън социалния и ку-
лтурен живот на общността като цяло”
(стр. 10).

„Въпреки най-добрите намерения, се счи-
та, че твърде често резултатът (от про-
грамите за специално образование, спе-
циализираните институции, усилията на
специалните педагози) е изключване; ди-



2.11. Обобщение на факторите,
оказващи влияние върху развитието
на приобщаващото образование
Всички фактори, описани по-горе,
съвместно са оказвали влияние върху

развитието на ПО. Те допринасят със
своите силни страни и водят със себе
си специфични проблеми, представени
в таблицата:

ГЛАВА 2Къде са корените на приобщаващото образование?
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Влияние

Движение за
развитие на
училището

Специално
образование

Организации на
хора с увреждания и
родители

Общностни
подходи

Примери за
успешно
приобщаване

Силни страни

■ Насоченост към промя-
на на системата, за да
се посрещнат разли-
чията

■ Специфични умения и
методологии, които
осигурят на децата с
увреждания достъп до
образование

■ Настояване приобща-
ването да носи дей-
ствителна полза за де-
тето и да бъде осигу-
рено с необходимите
ресурси

■ Подкрепа за участието
на основните заинте-
ресовани страни

■ Осъществяване и под-
държане на тесни връз-
ки между семейство-
то, общността и учи-
лището

■ Демонстриране, че ПО
може да се случи в раз-
лични култури и контек-
сти и че пречките мо-
гат да бъдат преодоле-
ни

Проблеми /
предизвикателства

■ Децата с увреждания и
техните специфични по-
требности, свързани с до-
стъпа, все още се прене-
брегват 

■ Множество специалисти
в сферата на специално-
то образование все още
защитават сегрегацията
и разглеждат приобщава-
нето като заплаха

■ Различните групи защита-
ват своите индивидуални
права в качеството си на
носители на определено
увреждане, без да се фоку-
сират върху дългосрочна
системна промяна

■ Отхвърляне на приобща-
ването от общността на
глухите

■ Подходът не променя са-
мата система, но е важен
за въвеждане на системна
промяна отгоре надолу

■ ПО е твърде зависимо от
контекста и е необходи-
ма още работа, за да се
извлекат поуките / насо-
ките за бъдещето от те-
зи отделни случаи



Предните две глави проследиха разви-
тието на приобщаващото образова-
ние в сферата на международната по-
литика и във връзка с въздействието
на различни движения от практиката.
Но, докато подкрепата за ПО става
все по-силна, все още има някои разли-
чия в мненията и разбирането за ПО и
подходите към него. Много от възра-
женията и привидните пречки изчез-
ват, когато идеите, лежащи в основа-
та на ПО, бъдат разбрани в дълбочина.

3.1. Определения за приобщаващо об-
разование
Значение на определенията. Яснота-
та в разбирането за ПО е важна, за-
щото резултатите зависят от лежа-
щите в основата му принципи и ценно-
сти. Ако се приеме ограничено опре-
деление на ПО или ако в основата му е
залегнало допускането, че “проблемът
е в детето” и това разбиране се из-
ползва за въвеждане и проследяване на
определена практика, ПО ще се прова-
ли или ще бъде неустойчиво.

Освен това, определенията на ПО по-
стоянно се развиват в резултат от
все по-задълбоченото осмисляне на
практическия опит и от непрекъсна-
тото разширяване на обхванатите
от този опит контексти и култури.
Определенията на ПО трябва да
продължат да се развиват, ако искаме
ПО да остане реален и смислен отго-
вор на предизвикателствата в обра-
зованието и на необходимостта от
защита на човешките права.
И накрая, определението на ПО е важ-

но, защото много хора все още прие-
мат, че ПО е просто поредното изда-
ние на специалното образование. Но
най-важните идеи и допускания, залегна-
ли в основата на ПО, са в много случаи
противоположни на основополагащите
за “специалното образование” идеи.

Идеите на ПО са много по-близки до
идеите, на които се основават движе-
нията “Образование за всички” и “Разви-
тие на училището”.

ПО представлява промяна във фокуса
– от вглеждане само в една определе-
на група, към търсене на начини за
преодоляване на бариерите пред нау-
чаването и участието.

Някои определения на приобщаващо-
то образование
На семинара в Агра2 през 1998 г. е из-
работено определение на приобщава-
щото образование, с което се съгла-
сяват 55 участници от 23 страни
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Основни идеи
Същност на приобщаващото
образование

1Препратката е към първото английско издание
на “Индекс за приобщаване” от 2000 г. – Б. пр.

“Приобщаването или приобщаващото об-
разование не е друго име за „образование-
то на хора със специални потребности”.
Приобщаването включва различен подход
към откриването и опитите за разреша-
ване на трудностите в училище (...). Об-
разованието на хора със специални по-
требности може да бъде бариера пред ра-
звитието на приобщаващи практики в
училищата.”1

(„Индекс за приобщаване”,
стр. 13; виж и стр. 22)



(предимно от Юга). По-късно това
определение се използва – практиче-
ски без промяна – в “Бялата книга за
приобщаващо образование” на ЮАР.

Определението на семинара в Агра,
прието и в Южна Африка
Приобщаващото образование:
■ обхваща повече дейности от фор-

малното училищно обучение – то
включва дейности в дома, общност-
та, неформалните и неофициални си-
стеми;

■ утвърждава, че всички деца са обуча-
еми;

■ подпомага образователните струк-
тури, системи и методологии да по-
срещат потребностите на всички
деца;

■ признава и зачита различията между
децата, свързани с възрастта, пола,
етническата принадлежност, езика,
уврежданията, наличието на ХИВ /
СПИН и т.н.;

■ е динамичен процес, който постоян-
но се развива в зависимост от ку-
лтурата и контекста;

■ е част от по-обхватната страте-
гия за изграждане на приобщаващо
общество.

Индексът за приобщаване е резул-
тат от 3-годишен изследователски
проект, основан на участието и реа-
лизиран в Обединеното кралство с цел
да се изработят материали в подкре-
па на приобщаването. Този инстру-
мент вече е  преведен на много езици
и се използва като ръководство за

действие в различни култури и кон-
тексти. Но, за разлика от определе-
нието от Агра, той се съсредоточа-
ва върху училищата, а не върху образо-
ванието като цяло:

Индекс за приобщаване

Приобщаването включва и:
■ преструктуриране на културите, по-

литиките и практиките, с цел да се
посрещнат различията на ученици-
те от местната общност;

■ обучаване и участие на ВСИЧКИ уче-
ници, подложени на изключващ на-
тиск (а не само на учениците с ув-
реждания);

■ подобряване на работната среда
както за персонала, така и за учени-
ците;

■ преодоляване на бариерите пред до-
стъпа и участието;

■ признаване правото на учениците
да се обучават в своите местни об-
щности;

■ разглеждане на различията като це-
нен ресурс, а не като проблем;

■ двустранно поддържане на връзките
между училищата и общностите;

■ разглеждане на ПО като част от
приобщаващото общество.

Понятията приобщаване и изключва-
не са взаимосвързани, “защото про-
цесът, чрез който се повишава уча-
стието на учениците, води до намаля-
ване на натиска за изключване”.3

ЮНЕСКО, в прегледа на своите дейно-
сти пет години след конференцията в
Саламанка, описва приобщаването ка-
то социално движение и го свързва
пряко с развитието на училището.
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2 Семинарът по приобщаващо образование на Мре-
жата за подпомагане на образованието – МПО (En-

abling Education Network – EENET)/Международния
консорциум по уврежданията и развитието (Inter-

national Disability and Development Consortium –
IDDC), проведен в Агра, Индия, през 1998 г., е пър-
вият международен семинар в историята, който

се съсредоточава върху ПО в контекста на иконо-
мически по-бедните страни от Юга. Целта му е да

се извлекат поуки от опита на практиците в по-
бедните държави и да се обсъдят на местно ниво
актуални предизвикателства и решения в област-

та на ПО. За достъп до доклада от семинара
в Агра и наличния видеоматериал

можете да се свържете с МПО. – Б. а.
3 Ainskow and Booth, “From Them to Us”, p. 2. - Б. а.

Преподаватели учат Брайл, програма за ПО, Лесото

“Приобщаването в образованието включ-
ва процесите на увеличаване на участие-
то на учениците и ограничаване на из-
ключването им от културите, учебната
програма и общностите на местните
училища”.



ЮНЕСКО: „Саламанка – пет години
по-късно”

Други съвременни определения също
подчертават, че ПО се отнася до
ВСИЧКИ деца.

Цитираните по-горе определения
представят модел на приобщаващо-
то образование, който се опира на ре-
дица основни идеи за системата, заин-
тересованите страни, процесите и
ресурсите.

Основни идеи, свързани с приобща-
ващото образование

а) Идеи, свързани с децата
•Всички деца имат право на образо-
вание в своите собствени общно-
сти

•Всички деца са обучаеми и всяко де-
те може да срещне трудности при
научаването

•Всички деца имат нужда от подкре-
па за своето научаване

•Ориентираното към детето препо-
даване е от полза за ВСИЧКИ деца

б) Идеи, свързани с образователна-
та система и училищата

•Образованието обхваща повече
дейности от формалното училищ-
но обучение

•Гъвкави и отворени образователни
системи

•Подпомагаща и гостоприемна об-
разователна среда

•Развитие на училището – ефектив-
ни училища

•Подход, обхващащ цялото училище,
и сътрудничество между партньо-
ри

в) Идеи, свързани с различията и ди-
скриминацията

•Премахване на дискриминацията и
изключващия натиск

•Отношение към / приемане на раз-
личията като ресурс, а не като
проблем

•ПО подготвя учениците за живот в
общество, зачитащо и ценящо раз-
личията

г) Идеи, свързани с процесите за въ-
веждане на приобщаването

•Откриване и премахване на барие-
рите пред приобщаването

•Увеличаване на действителното
участие на всички

•Сътрудничество, партньорство
•Методология, основана на участие-
то; изследвания, насочени към дей-
ствие; проучвания чрез сътрудни-
чество

д) Идеи, свързани с ресурсите
•Активизиране на местните ресур-
си

•Преразпределяне на наличните ре-
сурси

•Възприемане на хората (децата,
родителите, учителите, членове-
те на маргинализираните групи и
т.н.) като основен ресурс

•Различните деца се нуждаят от
подходящи ресурси в училище и на
местно ниво, например Брайл, по-
мощни средства и др.

3.2. Специално образование, инте-
грация, включване, специални пара-
лелки и приобщаващо образование –
каква е разликата?

ГЛАВА 3

28

„Приобщаващото образование се е пре-
върнало в движение за проблематизиране
на изключващите политики и практики
(...).”

„Приобщаването се занимава с развитие
на училищното обучение.”

(Точка 3, ЮНЕСКО, 1999,
стр. 9 / Para 3, UNESCO, 1999, p. 9)

„Приобщаващото училище е такова учили-
ще, в което преподаването и научаването,
постиженията, нагласите и благополучие-
то на всеки един млад човек са важни.”

„Ефективните училища са приобщаващи.”
(Ofsted, цитиран в Ainskow, 2001)



Вече разгледахме влиянието на спе-
циалното образование върху развитие-
то на ПО. В известен смисъл, тези раз-
лични термини отразяват историче-
ското развитие на ПО, особено в стра-
ните от Севера или в държавите, кои-
то са били силно повлияни от северна-
та политика и практики. Но, от друга
страна, всички те се използват и попу-
ляризират и в днешно време, а разли-
чията между тях рядко се осъзнават.
Донорите и хората, които участват в
изграждането на политики, трябва да
разбират разликите, защото дългос-
рочните ефекти са много различни.

Като начало е важно да отбележим, че
тези термини споделят множество
позитивни идеи, например:
■ правото на всички деца, включител-

но децата с увреждания, на образо-
вание;

■ стремежът да се открият методи,
чрез които да се помогне на децата,
функциониращи по различни начини и
с различно темпо, да постигнат ус-
пех в своето научаване;

■ цялостна грижа за развитието на
потенциала на отделното дете –
във физически, езиков, социален, поз-
навателен и сензорен план;

■ използване на различни методи за
общуване с хората с различни увреж-
дания – жестомимичен език, Брайл,
знакови дъски, компютърно синтези-
рана реч, Макатон4 и т.н.).

Тук ще изследваме различията за все-
ки от термините поотделно.

3.2.1. Специално образование (включ-
ва специалните училища, специални-
те образователни потребности,
специалните потребности)
Специалното образование допуска,
че съществува отделна група деца
със “специални образователни потреб-
ности”, наричани често “деца със спе-
циални потребности”.

ТОВА ДОПУСКАНЕ НЕ Е ВЯРНО, защо-
то:
■ всяко дете може да изпита затруд-

нения в научаването;
■ много деца с увреждания нямат про-

блеми с научаването, а само с до-
стъпа, но въпреки това им се слага
етикета “деца със специални по-
требности”;

■ децата с умствени увреждания че-
сто се справят много добре с учене-
то в определени области или в даде-
ни периоди от своя живот.

Специалното образование не дава
определение на термина “специален”.
На практика, това, което се нарича
“специално”, всъщност е обикновена
обучителна потребност – например,
да можеш да разбереш какво казва учи-
телят, да можеш да ползваш учебници-
те, да можеш да влезеш в сградата.

Специалното образование вярва, че
за обучението на „специалните де-
ца” са необходими „специални мето-
ди”, “специални учители”, “специална
среда” и “специално оборудване”. ГРЕШ-
КА – тези методи и т.н. често не са
нищо повече от качествена, ориенти-
рана към детето педагогика. Всяко
дете се нуждае от подкрепа и благо-
приятна среда за своето научаване.

Специалното образование приема,
че проблемът е в детето, а не в си-
стемата или в учителя. ГРЕШКА – ако
средата е благоприятна и детето бъ-
де насърчавано, то ще се стреми към
научаване. Когато детето не научава,
учителят или средата са причина за
неговия провал.

Специалното образование описва де-
тето единствено на основата на не-
говото увреждане и използвайки това,
го сегрегира. ГРЕШКА – в действител-
ност увреждането е само част от де-
тето. Повечето качества и характе-
ристики на децата с увреждания са съ-
щите като на всички останали деца –
те имат нужда от приятели, приобща-
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4Символен език, разработен в Англия в началото на
70-те и предназначен за общуване с деца и

възрастни със затруднения в научаването. – Б. пр.



ване, обич и участие в живот на ме-
стната общност.

Специалното образование иска да на-
прави детето „нормално”, вместо да
зачете специфичните му силни страни
и характеристики. Това може да дове-
де до неуместни опити да се накара
детето да говори или да ходи, въпреки
че тези усилия са нереалистични и му
причиняват неоправдана болка.

3.2.2. Интегрирано образование
Този термин най-често се употребя-
ва, за да означи процеса на настанява-
не на деца с увреждания в общообразо-
вателни училища (наричан също
“включване”, особено в САЩ). Той се
различава от приобщаващото образо-
вание по следните особености:

■ Фокусът и тук е върху отделното
дете, а не върху системата. Дете-
то се разглежда като носител на
проблема и то трябва да бъде “под-
готвено” за интеграцията, вместо
да се подготви училището;

■ Често става дума за чисто “гео-
графски” процес – физическо преме-
стване на детето в общообразова-
телното училище. Въпросите дали
детето наистина се учи, дали дей-
ствително е прието или приобщено,
се пренебрегват;

■ По-голямата част от ресурсите и
методите са насочени към детето,
а не към професионалното развитие
на учителите или към системата;

■ “Интегрираното” дете или е оста-
вено да се справя без подкрепа със
закостенялата общообразователна
система, или му се отделя специал-
но внимание, което го разграничава
от неговите връстници;

■ Ако детето отпадне от училище,
повтаря класа многократно или е
изключено, вината е негова: “те не
можеха да се справят с учебната
програма”, “те не можеха да сти-
гат до училище”, “те не можеха да
търпят коментарите на другите
деца”;

■ Интеграцията често се съсредото-
чава върху определена група ученици,
например такива с леки увреждания,
и не приема, че всички деца могат
да бъдат интегрирани;

■ Въпреки че се основава на идеи, сход-
ни с предпоставките на сегрегира-
щото специално образование, инте-
грираното образование на практика
често подготвя почвата за приоб-
щаването и може да предизвика про-
мени в системата.

3.2.3. Включване5

Терминът често се използва като си-
ноним на “приобщаване” или “интегра-
ция”. Но неговата употреба е много
разпространена и във връзка с други
въпроси, например по отношение на
половото неравенство и правата на
децата в контекста на политиката за
социално развитие изобщо. Използва-
но по този начин, включването може
да означава политически процес на
изместване на даден въпрос от пе-
риферията към центъра на внима-
нието, тоест на повишаване на него-
вата обществена значимост. То може
да означава да се вкара въпросът в
дневния ред и да се промени обще-
ствената нагласа от възприемането
му като незначителен проблем към
превръщането му в основна тема на
публичния дебат. В този смисъл,
включването на въпросите на увреж-
данията в дебатите относно “Обра-
зованието за всички” и “Развитието
на училището” е важна цел.

3.2.4. Специални звена: групи или па-
ралелки
Този термин се употребява за спе-
циални класни стаи или цели построй-
ки, прикрепени към общообразовател-
ното училище. Обикновено те се об-
служват от специален учител и в тях
се настаняват деца със “специални об-
разователни потребности”. Този ме-
тод често се нарича “интеграция” или
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Краткия преглед на съдържанието. – Б. пр.



дори “приобщаващо образование”, за-
щото отделението е физически при-
крепено към училището, но в повече-
то случаи това е просто сегрегация
отблизо. Той се основава на същата
философия, както специалното обра-
зование, и има много недостатъци;
често може да засили сегрегацията и
изключването и затова е добре да се
избягва. Някои от проблемите са:

■ Общообразователните учители прие-
мат, че отговорността за всяко де-
те със затруднения в научаването
се носи от специалния учител в от-
делението. Те негодуват срещу голе-
мия брой на учениците и ниското за-
плащане и затова се стремят да се
освободят от “проблемните” деца,
като им слагат етикет “със спе-
циални потребности”;

■ На практика, децата в тези специал-
ните паралелки са сложени в един кюп
на основата на някакви несъществе-
ни характеристики, вместо според
техните обучителни потребности –
например, деца с различни уврежда-
ния са събрани заедно (от образова-
телна гледа точка няма никаква пол-
за от събирането на деца със слухо-
ви, зрителни и умствени увреждания
в една група);

■ След като всички деца с “уврежда-
ния” или “специални потребности”
бъдат захвърлени в кюпа на специал-
ната паралелка, те нямат възмож-
ност да се учат от своите връст-
ници, а връстниците им са лишени
от шанса да разберат как да се от-
насят с онези, които са различни от
тях. Стигмата и сегрегацията
триумфират.

■ ВСИЧКИ деца имат нужда от под-
крепа за своето научаване, но в спе-
циалната паралелка на един учител
се падат малък брой ученици, което

е несправедливо спрямо останалите
учители, защото те не ползват та-
кива облекчения.

■ Специалните паралелки не насърча-
ват екипността и цялостния подход
в работата с детето – приема се,
че проблемите на отделните учени-
ци, на които е прикачен етикетът
“специални”, могат да бъдат решени
със “специални техники”, до които
само специалният учител има до-
стъп. Това е погрешно и опасно допу-
скане, което не е било доказано. Всъ-
щност, успешните случаи на ПО по-
казват, че децата, изпитващи за-
труднения в научаването, могат да
бъдат подпомогнати от приобщава-
ща, гъвкава среда и творчески, ори-
ентирани към детето методики. Те-
зи методики в основата си са про-
сто ДОБРИ ОБУЧИТЕЛНИ техники, а
не са “специални”;

■ В по-голямата част от света ресур-
сите са оскъдни и специалните па-
ралелки често не разполагат със съ-
щите тези “специални ресурси”, на
които специалните учители са били
обучени да разчитат. В такива усло-
вия обучението и подкрепата за пер-
сонала също не достигат и това во-
ди до ниска мотивация, изолация и
стрес у специалните учители.

■ Специалните паралелки често се из-
ползват за осигуряване на подслон за
децата с по-тежки увреждания – а те-
зи деца повече от всички останали
имат нужда да овладеят практически
умения в контекста на своя дом и
своята собствена естествена среда,
вместо да бъдат отделяни от нея.
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“Учителят в специалната паралелка беше
наречен от децата в едно основно учили-
ще в Замбия „учител на глупаците”.

(Бюлетин на МПО, бр. 5)

В Тайланд учителите в специалните пара-
лелки, преминали специално обучение, се
възприемат като по-квалифицирани от
общообразователните учители и считат
специалната паралелка за по-нисша форма
на специалното училище. В много случаи
те напускат, за да основат или да започ-
нат работа в специално училище.

(Из доклад на Спасете децата –
Обединено кралство)



В Кения някои специални паралелки
предлагат пансион за децата с увреж-
дания, които могат да останат в не-
го през седмицата, ако живеят далече
от училището. Не е изключение роди-
телите да “забравят” да приберат де-
цата си в края на седмицата, което
на практика означава, че децата би-
ват изоставени (из доклад на Спасете
децата – Обединено кралство).

Много от най-сериозните проблеми, с
които се сблъскват децата с уврежда-
ния в сферата на образованието, ня-
мат нищо общо с отделните обучи-
телни техники.

Диаграмата на Фигура 3 представя
основните различия между представе-
ните понятия.
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Фигура 3

Специално,
интегрирано и
приобщаващо

образование

Специално образование

Интегрирано образование

Приобщаващо образование

Специални деца
Квадратни
елементи,
вкарани в
квадратни отвори
Специални учители
Специални училища

Нормални деца
Овални
елементи,
вкарани в овални
отвори
Нормални учители
Нормални училища

Да променим
детето, за
да пасне на
системата
Да закръ-
глим ква-
дратните
елементи

Системата
остава непроме-
нена
Децата или се
адаптират, или
се провалят

■ Децата са различни
■ Всички деца са обучаеми
■ Различия в способностите,

етноса, ръста, възрастта,
опита, пола

■ Да променим системата, за
да пасне тя на детето

■ Терапия
■ Рехабилитация

Гъвкава система

Специално образование „Нормално” образование



3.3. Приобщаващото образование в
по-широк контекст
Основен проблем, който често се прене-
брегва или подценява, е въпросът за раз-
ликите между приобщаващото образо-
вание, приобщаващото училищно обуче-
ние и по-широкия контекст на приобща-
ващото общество и приобщаващото
развитие.

I) Приобщаващото училищно обуче-
ние заема централно място в образо-
вателната политика и практики в
страните от Севера, тъй като учили-
щата изграждат огромна по обхват и
дълбоко вкоренена в обществото си-
стема, в която децата прекарват зна-
чителна част от своето детство.
От перспективата на Севера, ПО

обикновено се отъждествява с приоб-
щаващото училищно обучение.

II) Приобщаващото образование е по-
обхватно от училищното обучение.
На практика, в две трети от света (в
страните от Юга) съществуват мно-
жество общности без училища, но и
там има образование. То се случва на
различни места и чрез разнообразни
подходи. Приобщаващото образова-
ние включва: неформално, неофициално
образование, образование у дома, зе-
меделско образование на полето, спе-
цифично религиозно образование в
джамиите, храмовете и църквите,
както и всички форми на обичайно и
традиционно образование.
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Пример за приобщаване на дете с
тежки увреждания, дори когато

то не посещава училище

■ Програмата за рехабилитация в об-
щността подкрепя семейството и
детето от момента на неговото
раждане

■ Доброволци и други деца помагат
на детето вкъщи да овладее уме-
ния, необходими в ежедневието

■ Родителите извеждат детето и го
включват в местни дейности, в ре-
лигиозни и социални събития

■ Учител посещава семейството и в
сътрудничество с него и социалния
работник от програмата за рехабили-
тация в общността разработва под-
ходящи обучителни цели за детето

■ Когато достигне подходяща въ-
зраст, детето започва да посеща-
ва занималня

■ Училищните власти включват дете-
то в своите планове, училищните
дейности и  при разпределянето на
ресурсите

■ Родителите са активни членове в
местната група на родителите /
хората с увреждания и умеят да пла-
нират и да защитават своите пла-
нове за бъдещето

Пример за изключване от общество-
то на дете с тежки увреждания,

което не посещава училище

■ Щом детето се роди, семейство-
то бива стигматизирано

■ По-голямата сестра напуска учили-
ще, за да се грижи за детето

■ Съседите и децата от квартала
избягват да посещават семей-
ството и се страхуват от дете-
то

■ Родителите държат детето за-
творено вкъщи, на легло; то посте-
пенно става все по-зависимо и ат-
рофира

■ Семейството харчи пари в търсе-
не на лекове, които не вършат ра-
бота

■ Бащата изпитва срам, обвинява
майката и напуска семейството

■ Майката все повече се претоварва
с работа и не знае как да помогне
на детето

■ Майката започва да пренебрегва /
малтретира детето, което вече е
прекалено тежко за вдигане и още
по-безпомощно

■ Другите деца в семейството не
могат да се сгодят или да си наме-
рят работа заради стигмата



III) Приобщаващо общество: Приоб-
щаващото образование е част от по-
обхватната стратегия за изграждане
на приобщаващо общество. Това е об-
щество, което създава възможности
за всички деца / възрастни, независи-
мо от техния пол, възраст, способно-
сти, увреждания или етнос, да уча-
стват и да допринасят в живота на
обществото.

IV) Приобщаващо развитие: тер-
минът “развитие” се основава на раз-
нообразни допускания и може да бъде
много спорен. Все още упорито се го-
вори за “развиващи се”, “неразвити” и
“развити” страни, а развитието че-
сто се отъждествява с тясното по-
нятие за икономически растеж, при
което се пренебрегва богатото кул-
турно, духовно и човешко наследство,
налично в така наречените “неразви-
ти” страни. От друга страна, на ра-
звитието може да се гледа като на
процес на съзряване, свързан с идеи
като:
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■ Гъвкаво, ориентирано към детето преподаване
■ Признаване на ценността на всички ученици

■ Способност за посрещане на различията
■ Приемане на учители с увреждания

■ Местни ресурсни екипи и центрове
■ Въвличане на родителите

■ Въвличане на организациите на хора с увреждания
■ Групи за изучаване на жестомимичен език,

центрове за изучаване на Брайл
■ Обучение в ранна възраст, неформални програми за обучение
■ Програма за рехабилитация в общността, обучение у дома

■ Различията са ценени: 
пол, възраст, увреждане, етнос, езикова група

■ Активно участие на ВСИЧКИ
■ Отхвърляне на дискриминацията

ПРИОБЩАВАЩО УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ

ПР И ОБ Щ А В А Щ О О БРА З О ВАН И Е

П Р И О Б Щ А В А Щ О О Б Щ Е С Т В О

Фигура 4

Кръгове
на приобща-

ването

Движение към целта на
ПРИОБЩАВАЩОТО РАЗВИТИЕ



■ постигане на всеобщи човешки пра-
ва;

■ устойчиво използване на ресурсите
и опазване на околната среда;

■ социална отговорност и ознамену-
ване на различията.

В този контекст ролята на приобща-
ването е водеща. Приобщаващото ра-
звитие означава, че:
■ ВСИЧКИ хора са приобщени в изис-

кването за спазване на техните
фундаментални човешки права. Фун-
даменталните права на уязвимите
групи, включително на децата с ув-
реждания, са право на прехрана, под-
слон, облекло, обич и привързаност;

■ приемаме, че истинското устойчи-
во развитие е невъзможно без уча-
стието и приобщаването на всички
членове на обществото; резултати-
те от изключващото развитие са
очевидни в днешно време – увелича-
ваща се пропаст между бедни и бо-
гати, ескалиращи конфликти, разми-
рици, липса на толерантност и недо-
стиг на ресурси;

■ практикуваме приобщаване от са-
мото начало – например, ако образо-
ванието се състои просто в събира-
нето на група деца под дървото, то
поне включваме ВСИЧКИ деца в тази
елементарна негова форма.
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Работа в малка група – приобщаваща забавачка, Анхуи, Китай

„Като катализатор на промяната, ПО
стимулира не само развитието на учили-
щето, но и разбирането за човешки права,
което води до ограничаване на дискрими-
нацията. Откривайки местни решения на
сложни проблеми, то овластява общно-
стите и може да доведе до по-интензивно
развитие на общността.”

(Становище относно
приобщаващото образование,

Спасете децата / 
Statement on Inclusive Education,

Save the Children)



4.1. Основни елементи, изграждащи
успеха и устойчивостта на приоб-
щаващото образование
При планирането на ПО не е достатъ-
чно да сме наясно с понятията.
Необходимо е също така планът да
бъде реалистичен и съобразен с усло-
вията. В тази глава са дадени насоки,
които ще подпомогнат практическо-
то осъществяване на ПО в различни
култури и контексти. Опитът от слу-
чаите на успешно приобщаващо обра-
зование показва, че има 3 основни еле-
мента, всеки от които трябва да при-
съства, за да бъде ПО успешно в дъл-
госрочен план:

а) Здрава концептуална рамка – „ске-
летът”
ПО трябва да се основава на ясни цен-
ности, вярвания, принципи и индикато-
ри за успех. Тази рамка ще бъде изгра-
дена и ще се развива успоредно с прак-
тиките и не е необходимо да бъде
“усъвършенствана” предварително. Но
ако хората, които са въвлечени, имат
несъвместими ценности и т.н., и ако
това не стане ясно и не бъде разбра-
но, ПО лесно може да се провали;

б) Практическо изпълнение, адапти-
рано към местния контекст и ку-
лтура – „плътта”
Няма рецепта за ПО. Голяма грешка е
механично да се пренасят решения от
определена култура/контекст към
проблемите в коренно различна ситуа-
ция. И отново, с натрупването на опи-
та става все по-ясно, че решенията
трябва да се търсят на местно ниво,

чрез пълноценното оползотворяване
на всички местни ресурси – в проти-
вен случай те няма да са устойчиви;

в) Постоянно въвличане и критично
осмисляне на постигнатото –
„кръвта”
ПО няма да бъде успешно, ако е про-
сто една мъртва структура. То е ди-
намичен процес и за да “живее”, се нуж-
дае от непрекъснато проследяване,
при което ВСИЧКИ заинтересовани
страни са въвлечени в критично осми-
сляне на постигнатото. Основен
принцип на ПО е, че то трябва да реа-
гира гъвкаво на различията, които по-
стоянно се променят, а техните про-
явления не могат да бъдат предвиде-
ни. ПО трябва да остане живо и про-
менящо се.

Взети заедно, тези основни елементи
– скелетът, плътта и кръвта – из-
граждат здрав, жизнен организъм, спо-
собен да се адаптира и да се развива
в рамките на местата култура и кон-
текст.

4.2. Изграждане на здрава концепту-
ална рамка – скелетът

Първият фактор е изграж-
дането на здрава рамка,
която ще осигури “кости-
те” на програмата. Тази
рамка трябва да се състои
от:
■ основополагащи ценно-

сти и вярвания;
■ основни принципи;
■ индикатори за успех.
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Реализиране
на приобщаващото
образование



Понякога практиките предшестват
изработването на политика1. В други
случаи първо се изгражда политика,
която след това се прилага на практи-
ка. Независимо дали се случва по еди-
ния, или по другия начин, в определен
момент – особено когато се появят
проблеми или предизвикателства –
програмата за ПО ще започне да раз-
крива истинските нагласи, вярвания,
ценности и цели на хората. Здравата
рамка може да бъде осигурена от зна-
чими хора, които играят ролята на
“пазители на принципите”, но ще ста-
не още по-стабилна, когато се задъл-
бочи консенсусът и чувството за соб-
ственост върху елементите на рам-
ката. Тя може да се изгради с помощ-
та на значимите международни доку-
менти, представени в Глава 1, и ще се
основава на човешките права и со-
циалния модел.

Основополагащи ценности (това,
което считаме за важно или значимо)
и вярвания (това, което приемаме за
истина)
Човешките вярвания и ценности са
много дълбоко вкоренени и трудно се
променят. Една от главните пречки
пред приобщаването често се опре-
деля като “негативни нагласи”, а нагла-
сата е съчетание от ценности и вяр-
вания:

В такъв случай, какво може да се на-
прави по въпроса? Често негативни-

те нагласи се променят най-ефектив-
но, когато хората ВИДЯТ позитивни
модели на поведение или как работи
приобщаването на практика. Но освен
това е възможно да се помогне на хора-
та да изследват и проблематизират
своите основополагащи вярвания и
ценности, за да решат дали искат да
продължат да ги поддържат. За да бъ-
де програмата за ПО устойчива, в
определен момент ценностите и вяр-
ванията трябва да се извадят на свет-
ло и да бъдат ясно заявени. Ценности-
те, лежащи в основата на приобщава-
щото образование, могат да бъдат
открити във всички култури, филосо-
фии и религии и са отразени в най-важ-
ните членове на международните доку-
менти в сферата на човешките права,
представени в Глава 1.

Те включват:
■ взаимно уважение;
■ толерантност;
■ принадлежност към общността;
■ възможност за развитие на соб-

ствените умения и таланти;
■ взаимопомощ;
■ взаимно научаване;
■ съдействие на хората да помагат

на себе си и на своите общности.

Някои от тях са по-значими от оста-
налите в определени култури и контек-
сти. Например, в много общности от
Юга принадлежността е по-важна от
развитието на индивидуалните уме-
ния, докато за страните от Севера
често е вярно обратното. Навсякъде
има хора, които се придържат към те-
зи ценности повече от останалите.

За съжаление, дискриминацията и по-
тисничеството също са вътрешно
присъщи за повечето култури и контек-
сти. Често невежеството, страхът и
липсата на подкрепа и образование са
факторите, които пречат на хората
да повярват в тези ценности или да се
придържат към тях в своите дей-
ствия. Понякога пречката е в дълбоко
вкорененото традиционно поведение,
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1 В английския се прави важно разграничение между
“policy” и “politics”, което е трудно да се предаде на
български, защото у нас и двата термина се пре-

веждат като “политика”. Терминът “policy” се отна-
ся до концептуалните основания на действията -

ценности, вярвания, принципи, визия, – докато “poli-
tics” означава борбата за власт и влияние, която

съпровожда действията, особено в публичната
сфера. В настоящия текст използваният термин е
“policy” и с направените уговорки тук и по-нататък

ще го превеждаме като “политика”. – Б. пр.

„Нагласите създават толкова голяма
пречка пред приобщаването, че наличието
или липсата на ресурси не е от значение.” 

(Сузи Майлс, “Преодоляване на
ресурсните бариери”, 2000 / Susie Miles,

“Overcoming Resource Barriers”, 2000)



както в случая с потисничеството спря-
мо жените. Освен това, в ситуации на
крайна бедност и несигурност по-висши-
те ценности отстъпват пред прими-
тивните стратегии за оцеляване и
“естественият подбор” надделява. За да
се премахнат невежеството и страхът,
образованието, сигурността, свобода-
та от потисничество и подкрепата мо-
гат да помогнат на хората да приемат

тези “по-висши” ценности и да ги прило-
жат на практика. Ето как приобщаване-
то, в крайна сметка, трябва да се раз-
глежда в този по-широк контекст. Изяв-
ленията в международните документи
(особено в Декларацията от Саламанка)
и различните определения на приобщава-
щото образование (Глава 3) могат да се
използват за стимулиране на обсъждане-
то по тези въпроси.
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Какви са нашите
ценности

и вярвания за...

...образованието?

...научаването?

...затрудненията в
научаването?

...подкрепата за
научаване?

...отговорността за
научаването на детето?

...различията?

...дискриминацията?

...подкрепата за
учителите?

...това кога започва и
кога свършва
образованието?

Добавете теми, които
са важни за вас...

Ценности / вярвания, присъщи на ПО –
съгласни ли сте с тях?

Ние вярваме, че всеки има право на образование.

Ние вярваме, че всички деца са обучаеми.

Ние вярваме, че всеки може да изпита затруднения
в научаването в определени области или в дадени
моменти.

Ние вярваме, че всеки се нуждае от подкрепа за
своето научаване.

Училището, учителите, семейството и общност-
та носят основната отговорност за подпомагане
на научаването – отговорността не е само на де-
тето.

Ние ценим различията, те са нормални и обогатя-
ват обществото.

Дискриминиращите нагласи и поведение трябва да
бъдат проблематизирани, за да подготвим децата
за живот в приобщаващо общество. Ние ценим то-
лерантното общество, което зачита различията.

Учителите не трябва да бъдат изолирани, те се
нуждаят от постоянна подкрепа.

Образованието започва с раждането, у дома. Обра-
зованието през ранното детство е изключително
важно, а научаването не свършва със съзряването
– то може да продължи през целия живот.



Основни принципи (основни правила
за поведение)
Принципите се коренят в ценности-
те и вярванията, но се отнасят за
действията – какво трябва да се на-
прави, за да успее приобщаването. По-
долу са представени няколко примера,
които могат да послужат за обсъжда-
не – правилата трябва да се израбо-
тят в процес на сътрудничество спо-
ред специфичния контекст.
■ Всички деца имат право да посеща-

ват училището в своята общност –
това не зависи от характеристики-
те на детето или от предпочита-
нията на учителя.

■ Трябва да променим системата, за
да пасне на детето, а не обратното.

■ Необходимо е да се оказва подходя-
ща подкрепа на детето за неговото
научаване (например, Брайл, аудиоза-
писи, жестомимичен превод).

■ Учебната среда трябва да бъде фи-
зически достъпна и гостоприемна
към деца от различни групи.

■ Малтретирането, подигравките и
дискриминацията по отношение на
децата с увреждания няма да бъдат
толерирани (детето не трябва да
бъде обвинявано, че “не се справя”).

■ Трябва да се възприеме цялостен под-
ход към училището, за да се отрабо-
тят всички аспекти на приобщаване-
то.

■ На разрешаването на проблемите
трябва да се гледа като на съвмест-
на отговорност, споделена между
училището, семейството, детето и
общността, която трябва да следва
социалния модел (тоест, училището
има затруднения с преподаването,
не детето – с научаването).

Индикатори за успех (как разбираме,
че нашите ценности, вярвания и прин-
ципи работят на практика)
Тези индикатори или измерители на ус-
пеха трябва да се разработят, след-
вайки принципа на участието в рамки-
те на местната култура и контекст.
Индексът за приобщаване съдържа
такива индикатори, изградени в опре-

делен контекст на нивото на училище-
то (виж Приложение 8). Един възмо-
жен подход за разработване на индика-
тори може да изглежда така:
■ изграждане на координационен екип

на принципа на участието;
■ подготовка на материали за стиму-

лиране на обсъждане, които се осно-
вават на изявления за приобщаване-
то от международни документи,
описания на случаи и определения на
приобщаващото образование;

■ използване на подходи, основани на
участието (виж по-долу) за израбо-
тване на списък с основните ценно-
сти, вярвания и принципи по отноше-
ние на приобщаващото образование;

■ допитване до мнението на най-мар-
гинализираните и изключени групи –
жените, децата, хората с уврежда-
ния и възрастните хора;

■ обобщаване на събраните идеи в ка-
тегории, например политика, учебна
програма, обучение, училищни сгради
и т.н; по-късно категориите може
да се променят или адаптират;

■ описване на поведения, умения, поз-
нания и конкретни промени за всяка
категория, които ще покажат, че
определена ценност, вярване или
принцип се случват на практика.

4.3. Практическо изпълнение, адап-
тирано към местната култура и
контекст – плътта

За да облечете в плът скелета на
концептуалната рамка на приобщава-
щото образование, трябва да поми-

слите върху:
■ ситуацията, в която

се намирате;
■ наличните ресурси

(човешки, финансови,
материални);

■ културните фактори.
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„Сърцето на дейностите по осигуряване
на образование за всички се намира на на-
ционално равнище.”

(Рамка за действие от Дакар, т. 16)



а) Ситуацията, в която се намира-
те. Ясно е, че картината, изградена
тук, ще бъде специфична за всяка кул-
тура и контекст. Примерните въпро-
си, които следват, могат да ви помог-
нат да си дадете сметка за реалната
ситуация:
■ На какво ниво работите – национал-

но, регионално, училищно, общност-
но?

■ Каква е ситуацията към момента по
отношение на образованието на хо-
рата с увреждания и други маргина-
лизирани групи във вашата страна
на национално, регионално и местно
ниво?

■ Какво е настоящото законодател-
ство и политика на национално / ре-
гионално / местно ниво по отноше-
ние на приобщаването?

■ Какви са настоящите бариери пред
приобщаването във вашия кон-
текст?

В Приложение 9 ще откриете резюме
на основните въпроси, които трябва
да се имат предвид при реализиране-
то на ПО. Те се опират на опита, на-
трупан в Азия и Африка, и са обсъдени
на семинар за ПО, основан на участие-
то и организиран от Спасете децата
в Лаос през 1995 г. Структурата е
адаптирана на основата на Рамката
за действие от Саламанка.

б) Наличните ресурси. Темата за ре-
сурсите е силно емоционално зареде-
на, когато се обсъжда приобщаване-
то. Много хора твърдят, че “не можем
да правим приобщаващо образование,
защото не разполагаме с необходими-
те ресурси”. Въпреки това, примери-
те от Юга показват, че ограничените
ресурси НЕ са пречка пред приобщава-
нето. Преди време Мрежата за подпо-
магане на образование (МПО) органи-
зира симпозиум на тема “Преодолява-
не на ресурсните бариери”2. Ето някои
акценти от срещата:

■ Какви са ресурсните бариери пред
приобщаването? Те включват:

Хора – техните нагласи, липса на
знания, страх, предразсъдъци, пре-
калена специализация, конкуренция,
липса на опит с различието, сте-
реотипно мислене;
Пари и материали – липса на по-
мощни средства и оборудване, ни-
ски заплати, неравномерно разпре-
деление на ресурсите, недостъпни
сгради;
Знания и информация – неграмот-
ност, лоша политика или липса на
такава, липса на умения за споделя-
не и съвместно решаване на про-
блемите.

■ Какви са наличните ресурси, които
откриваме в себе си и своите об-
щности?

В по-богатите страни от Севера се
наблюдава тенденция към съсредото-
чаване върху придобивките и необхо-
димостта от тяхното увеличаване,
за да може да се предизвика промяна.

Вниманието е насочено към желание-
то “да имаш”, вместо към стремежа
“да бъдеш”. На семинара на МПО
участниците от Юга проблематизи-
раха тази позиция, заявявайки:

Ако като хора и общности открием
ресурсите в себе си, можем да преодо-
леем много ресурсни бариери.
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2“Преодоляване на ресурсните бариери” – доклад
от симпозиума на МПО, представен на

Международния конгрес по специално
образование, 2000 г. - Б. а.

„Ние нямаме, затова не можем да дей-
стваме...”

„Ние сме, затова действаме...”.

„Вие имате ограничено разбиране за приоб-
щаването, което ви налага и ограничена
представа за ресурсите (...). Ако развиете
по-гъвкаво разбиране за приобщаването,
нагласата ви към ресурсите също ще ста-
не по-гъвкава.”



в) Културните фактори и контекст.
При планирането на ПО е жизненоваж-
но да се обърне специално внимание на
културните фактори.

Фактори, които могат да улеснят
приобщаването:
■ Силният акцент върху общностна-

та солидарност и социалната отго-
ворност;

■ Традицията на пълноценно използва-
не на местните ресурси – често
провокирано от бедността – може
да подпомогне приобщаването, за-
щото хората ще са свикнали да от-
криват находчиви решения на свои-
те проблеми, без да пилеят ресурси.

Фактори, които могат да възпре-
пятстват приобщаването:
■ Прекаленото фиксиране върху акаде-

мичните постижения и изпити, вме-
сто да се работи за цялостното раз-
витие на детето. Тази нагласа е ши-
роко разпространена в определени
култури, както и сред градската
средна класа, и може да бъде сериоз-
на пречка пред изграждането на на-
пълно приобщаваща среда;

■ Наличието на отделна специална об-
разователна система. Това често е
сериозна пречка, защото общообразо-
вателните учители не приемат за
“тяхна работа” да обучават “онези де-
ца”. Потенциално това е много поле-
зен ресурс, но нагласите се променят
трудно.

Основни идеи:
■ В процеса на планиране трябва да

бъдат набелязани главните фактори
(свързани с местната култура и кон-
текст), които могат както да под-
помагат, така и да възпрепят-
стват приобщаването;

■ Подпомагащите фактори трябва да
се използват и затвърдят;

■ Възпрепятстващите фактори може
да се нуждаят от директно пробле-
матизиране, но също така е възмож-
но с течение на времето да бъдат
отслабени чрез затвърждаване на
по-позитивните фактори. (Напри-
мер, суеверните негативни вярва-
ния за уврежданията може да бъдат
разклатени по-ефективно, когато
хората виждат успешните резулта-
ти от приобщаването, отколкото
чрез директното им атакуване.)

4.4. Постоянно въвличане и критич-
но осмисляне на постигнатото от
страна на всички засегнати групи –
кръвта

Въпросите за участие-
то и демокрацията зае-
мат централно място
в процеса на приобща-
ване. За да приемем из-
цяло различията, които
откриваме в своите
съвременни общности,
и за да се ангажираме с

тях, трябва да възприемаме гъвка-
востта и сътрудничеството не про-
сто като лукс, а като жизнена необхо-
димост. Поддържането на живеца на
приобщаващото образование и него-
вото развитие изискват да се отго-
вори на следните въпроси:
а) Кой? Кои групи ще бъдат въвлече-

ни?
б) Как? Кои са подходите, системите,

дейностите, които могат да на-
сърчат участието?

в) Кога и в какво? На какъв етап ще
бъдат въвлечени хората и в кои ас-
пекти на приобщаващото образо-
вание?
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В Лесото родителите приемат, че когато
учителят отделя повече време на дете,
нуждаещо се от подкрепа за своето науча-
ване, това допринася за развитието на
чувството за общностна отговорност у
техните собствени деца. Тази нагласа
контрастира с реакциите на родителите
от Севера, които биха сметнали, че дете-
то им не получава вниманието, което му
се полага по право.

(Примерът е взет от Стъбс, 1995 г.,
“Изследване в Лесото” / 

Stubbs, 1995, Research in Lesotho)



а) Кой трябва да бъде въвлечен?
Оценките на ПО често показват, че
когато определени хора “не са били по-
търсени за консултация”, “не се чув-
стват въвлечени”, “не разбират” или
не са знаели нищо за програмата, въ-
зникват проблеми. Основните момен-
ти, на които трябва да се обърне вни-
мание, са:

■ Откриване и въвличане от самото
начало на ВСИЧКИ групи, които
имат някакво отношение към ПО.
Например (без претенции за изчер-
пателност);
•самите деца, с и без увреждания,
момичетата, момчетата и т.н.;

•родителите и другите членовете
на семейството;

•общностните лидери;
•учителите и училищния персонал
(полагащите грижа, чистачите, го-
твачите, секретарките);

•държавни служители;
•НПО, организации на хора с увреж-
дания и международни НПО;

•професионалисти в сферата на об-
разованието, здравеопазването,
социалните услуги и заетостта.

■ Въвличане на групи, които са силно
маргинализирани, изключени или от-
къснати от местната култура и
контекст. (Например, глухите хора,
възрастните хора, децата с увреж-
дания, които имат сериозни затруд-
нения в научаването.)

■ Не трябва да се забравя и въвлича-
нето на служителите от админи-
страцията и на тези, които контро-
лират финансите.

б) Как може да се насърчи участието?
Има много литература, посветена на
методологията на участието, която
понякога се нарича “подход на учене
чрез участие”, а в миналото е била по-
пулярна като “оценка на местната об-
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3 Пол Мумба, учител в основно училище от Замбия,
бюлетин на МПО, бр. 5. – Б. а.

4При подхода на учене чрез участие (Participatory
Learning Approach - PLA), обучаващите се са

активно въвлечени в целия цикъл на научаване, при
което те сами разработват задачите си,

изпълняват ги и се оценяват взаимно. – Б. пр.
5Подходът на оценка на местната общност чрез

участие (Participatory Rural Appraisal - PRA) използва
въвличане на хората от общността в нейното

развитие, при което участниците използват
рисунки, за да представят важни аспекти от своя
живот и проблемите си - така в работата могат

да се включат и неграмотните членове на
общността. – Б. пр.

6Най-общо, подходът на рефлексивния практик
(Reflective Practitioner Approach) изисква от

учителите непрекъснато да осмислят своите
действия и последиците от тях и по този начин

да развиват своята професионална
компетентност. – Б. пр.

„...Въвличане и участие на гражданското
общество в изработването, изпълнение-
то и проследяването на стратегиите за
развитие на образованието.”

„...Развитие на отворени, основани на
участието и отчетността системи за
стратегическо и оперативно управление
на образованието.”

„Тези планове трябва да бъдат (…) разра-
ботвани чрез по-прозрачен и демократи-
чен процес, въвличащ заинтересованите
страни, особено гражданските предста-
вители, общностните лидери, родители-
те, учащите се, неправителствените ор-
ганизации (НПО) и гражданското обще-
ство.”

(Изявления от Рамката от Дакар, отнася-
щи се до националните планове за дей-

ствие, Член 8 и 9)

„Родителските групи и организациите на
хора с увреждания трябва да бъдат при-
влечени на всички нива в образователния
процес.”

(Стандартни правила, Правило 6, точка 3)

„Когато завърших колежа, открих, че тео-
риите, които съм научил, не вършат рабо-
та. Нито аз се справях добре, нито деца-
та… Затова опитах с други методи…
Стигнах до извода, че работата в клас
трябва да се демократизира, така че
всички да могат да учат един от друг…
Започнах да насърчавам децата да споде-
лят възгледите си… Те имаха толкова
много отлични идеи, че бях удивен…! Де-
цата правеха предложения и намираха ре-
шения на различни проблеми.”3



щност чрез участие”. В някои страни
материалите в подкрепа на учители-
те също се фокусират върху участие-
то, подхода на “рефлексивния практик”
и методологиите, улесняващи тези
процеси. Тези текстове могат да ви
дадат много идеи. Но, в крайна смет-
ка, участието е неразделно свързано с
основните ценности, принципи и
местния контекст и култура, което
означава, че е по-добре методите за
неговото насърчаване да бъдат раз-
работени творчески, в сътрудниче-
ство и с отчитане на местната си-
туация.

Ето и някои важни поуки, извлечени от
практическото приложение на подхо-
дите, основани на участието:
■ За да има реално участие, а не про-

сто имитация, е необходимо сериоз-
но ангажиране с основополагащите
принципи и стремеж към тяхната
практическа реализация. Това изис-
ква дълбоко себепознаване и осъзна-
ване на основанията за собствено-
то поведение;

■ Необходимо е желание да чуеш чуж-
дото мнение, самокритика, “научава-
не от грешките”;

■ Властовите аспекти на отношения-
та трябва да бъдат разпознавани и
адресирани;

■ Родителите често чувстват, че
имат по-малко власт от учителите.
Ето защо е необходимо да се поло-
жат специални усилия, за да се почув-
стват те добре дошли в училище,
или да бъдат посетени у дома и тях-
ното мнение да бъде зачетено;

■ Познанието и възгледите на мест-
ните хора трябва безрезервно да се
зачитат и оползотворяват. Напри-
мер, знанието на майката за поведе-
нието, силните страни и проблеми-
те на собственото й дете;

■ Знанията и уменията за насърчаване
на участието трябва да се разви-
ват – някои хора по начало се спра-
вят много добре в тази област, но
повечето от нас имат нужда от из-
вестно обучение и практически
опит. Например, за повечето хора е
много трудно внимателно да слу-
шат някого, особено когато той се
затруднява в своето изразяване или
използва преводач;

■ Използвайте колкото е възможно по-
вече обучителни подходи. Например,
използвайте изслушване, рисуване,
разказване на истории, диаграми, ри-
сунки, ролеви игри, моделиране, ку-
кли, театър и т.н.

в) Къде и в какво? Въвличането тряб-
ва да се използва на всички етапи от
процеса на осъществяване на приоб-
щаващо образование, например при:
■ проектирането на системи, проце-

си и индикатори за оценка на само-
то приобщаване;

■ набирането на първоначална инфор-
мация, предварителното проучване
на приложимостта;

■ разработването на политика;
■ постигането на съгласие за ценно-

стите, вярванията и принципите;
■ откриването на бариерите пред

приобщаването;
■ изработването на индикатори за ус-

пех;
■ изпълнението на всички нива;
■ изграждането на системи за просле-

дяване и оценка.
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„Техниките за интервюиране на родители-
те също бяха полезни. Преди, когато ги
питахме нещо, те не ни казваха истина-
та. Хареса ми методът на насочващите
въпроси, както и разказването на исто-
рии. Преди не знаехме как да задаваме въ-
проси...”

(Учител, участващ в изследване, насочено
към действие и основано на участието, в

Лесото)
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Фигура 5

Обобщено
представяне

на основните
елементи,

необходими за
изграждането

на стабилна,
съобразена с
условията и
гъвкава про-

грама за при-
общаващо об-

разование

С К Е Л Е Т Ъ Т
Здрава концептуална рамка

■ Ценности и вярвания
■ Принципи

■ Индикатори за успех

П Л Ъ Т Т А
Практическо изпълнение,

адаптирано към местната
култура и контекст

■ Ситуацията, в която се
намирате

■ Наличните ресурси
■ Културните фактори

К Р Ъ В Т А
Осигуряване на активно,

постоянно и ефективно участие
на всички засегнати групи

■ Кой трябва да бъде въвлечен?
■ Как може да се насърчи

участието?
■ Кога и в какво?



5.1. Поуки от добрите практики в
страните от Юга
Примерите за добри практики в сфе-
рата на ПО в различни култури и кон-
тексти стават все повече. Въпреки
че няма рецепта за ПО, която може
механично да бъде пренесена от една
култура към друга, има множество по-
уки, които могат да бъдат използва-
ни, особено когато пречките и налич-
ните ресурси са много сходни. Семи-
нарът в Агра събира повече от 40
практици в сферата на ПО, които ра-
ботят в различни бедни в икономиче-
ско отношение страни от Юга. Те от-
криват, че могат да научат много по-
вече един от друг, отколкото от спе-
циалистите и практиците от Севера,
разполагащи с много различни ресурси
и работещи в други системи. В много
аспекти техният опит е полезен не
само за другите икономически по-бед-
ни държави, но ценните поуки от него
могат да се използват и за развитие-
то на ПО в страните от Севера.

Семинарът в Агра води до следните
изводи за практическата реализация
на ПО:
■ ПО не трябва да се ограничава от

големия обем на класовете;
■ липсата на материални ресурси не

може да бъде пречка пред ПО;
■ бариерите пред приобщаването,

дължащи се на негативни нагласи, са

много по-големи от икономическите
спънки;

■ специалната подкрепа не трябва да
се локализира в училището;

■ ПО може да подпомогне развитието
на училището;

■ бившите ученици с увреждания и ро-
дителите могат да допринесат
много за ПО;

■ приобщаващото образование е
част от по-обхватното движение за
социално приобщаване.

Примерите, които следват, показват
как здравата концептуална рамка, ре-
ализацията, съобразена с местната
култура и условия, и постоянното ак-
тивно въвличане на всички основни за-
интересовани страни допринасят за
осъществяването на динамични, под-
ходящи и устойчиви програми за ПО.
Това не означава, че няма слабости и
проблеми, но наличието на стабилни
основи подпомага справянето с тях. 

5.2. Приобщаващото образование и
развитието на училището
Изграждане на здрава концептуална
рамка

ЮЖНА АФРИКА
В Южна Африка (бюлетин на МПО, бр.
2), основното предизвикателство
пред образованието е да се разпоз-
наят и посрещнат разнообразните
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Възможности и
предизвикателства
пред приобщаващото
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случаи от практиката



потребности на всички ученици, за да
се реализира ефективно образование
за всички. Приложеният подход е да се
анализират бариерите пред научава-
нето, с които се сблъскват множе-
ство различни групи деца. Стига се до
извода, че е необходимо да се промени
цялата култура, етос и структура на
образователната система, за да може
тя да посрещне потребностите на
всички учащи се. Този подход на “пре-
махване на бариерите пред научаване-
то” подкрепя от самосебе си и приоб-
щаването.

Установени са следните бариери пред
научаването:
■ пречки, съдържащи се в учебната

програма;
■ образователните центрове;
■ образователната система в цялост;
■ по-широкият социален контекст;
■ пречки, произхождащи от потребно-

стите на учениците.

Основните подходи за преодоляване
на тези бариери са:
■ Във всеки образователен център да

се изградят подкрепящи структури,
съставени от учители, но използващи
и общностни ресурси, както и услуги-
те на специалисти. Така центровете
ще намерят основа в общността;

■ Районните центрове за подкрепа да
предоставят обучение и подкрепа
на учителите и само по изключение
– на учениците;

■ Родителите, учителите и ученици-
те (или застъпниците) – с други ду-
ми, основните заинтересовани
страни – да бъдат въвлечени в упра-
влението, разработването на учеб-
ната програма, изграждането на
подкрепящи системи, както и в про-
цеса на преподаване и научаване;

■ Финансовият, лидерският и упра-
вленският капацитет да се разви-
ват по устойчив начин.

АНХУИ, КИТАЙ
Приобщаващи детски градини
Провинция Анхуи, Китай, е друг добър

пример за начина, по който ясната
държавна политика може да подпомо-
гне приобщаването. Анхуи е много
бедна провинция с над 56 милиона жи-
тели, в която властите стигат до из-
вода, че постигането на образование
за всички изисква да се приобщят и де-
цата с увреждания. По това време об-
разованието в ранна детска възраст
вече е приоритетно и е изградена бо-
гата система от детски градини, а в
много от училищата децата са над
1000. Пилотната програма се съсредо-
точава върху реформирането на една
много формализирана система – едва
3-годишни, децата започват обучение-
то си, подредени в редици по чинове и
често с продължителни уроци.

Пилотната програма за ПО подпомага
следните промени:
■ учене чрез действие – работа в мал-

ки групи, използване на игри;
■ тясно сътрудничество със семей-

ствата;
■ цялостен подход към училището и

взаимопомощ между учителите;
■ подкрепа от страна на администра-

цията и местната общност чрез ос-
новаване на комитети;

■ непрекъснато обучение на учители-
те, базирано в училище;

■ постъпкова интеграция на децата с
умствени увреждания.

ЛАОС
Реформа в обучението на учители-
те и ПО

В началото на 90-те години на XX век,
образователната система в Лаос пре-
търпява реформа по посока утвържда-
ване на преподаването чрез действие
и налагане на методология, ориенти-
рана към детето. Целта е да се пови-
ши качеството, без да се увеличават
разходите в усилията да се образоват
всички деца. Осигуряването на образо-
вание за децата с увреждания е част
от националната цел за постигане на
образование за всички и пилотната
програма за ПО постига успех, защо-
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то е тясно свързана с реформиране-
то на системата.

НИКАРАГУА
Подпомагане на учителите в осмис-
лянето на техните действия

Комплектът ресурсни материали на
ЮНЕСКО, посветен на специалните
потребности в класната стая, се из-
ползва за развитието на приобщава-
щи практики в Никарагуа. Материали-
те помагат на учителите:
■ да осмислят своята практика;
■ да осъществят собствено изследва-

не, насочено към действие;
■ да определят проблемите, които ги

тревожат, да ги проучат и анализи-
рат и да си изработят свои соб-
ствени решения.

МОЗАМБИК
Мотивиране на учителите
Организирано е състезание по приоб-
щаващо образование за учителите. Те
трябва да покажат как откриват де-
цата, които изпитват затруднения в
научаването, и как им съдействат.
Учителите, представили се най-добре,
печелят велосипеди, радиоприемници
и книги за приобщаващо образование.
Самите учители споделят:

ЛЕСОТО
Как ПО повдига духа на учителите

Проучването за приложимост на про-
грамата за ПО в Лесото показва, че
17% от децата, които вече посеща-
ват основно училище, изпитват за-
труднения в научаването. Затова про-
грамата се насочва към подпомагане
на учителите да посрещат индивиду-
алните образователни потребности,
което включва и намирането на начи-
ни да се направи учебната програма
достъпна за децата с увреждания.
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Приобщаваща забавачка, Анхуи, Китай

„Реформата в методологията на препода-
ване и обучението на учителите, заедно с
изработването на по-адекватна учебна
програма (...) проправя пътя на интегра-
цията.”

„В Лаос няма специални училища за деца с
увреждания, което е огромно предимство
за Министерството на образованието в
работата му по изграждане на система,
обхващаща всички деца.”

„Опитът от програмата за ПО в Лаос по-
казва, че с внимателно планиране, реализа-
ция, проследяване и подкрепа и чрез изпол-
зване на всички налични ресурси двойната
цел на повишаване качеството на образо-
ванието за всички и интегриране на деца-
та с увреждания може да бъде постигна-
та.”

(Джанет Холдзуърт,
бюлетин на МПО, бр. 2)

„Ясно е, че имаме нужда от обучение и не-
прекъсната подкрепа. Важно е идеите да
се обсъждат с колеги от други училища
(...). Учителите в голяма степен заме-
стват родителите и трябва да приемат
всякакви деца.”

(Елина Летомаки,
бюлетин на МПО, бр. 6)

„Вече изпитвам по-голямо удоволствие
от преподаването. Програмата ни научи
как да използваме различни техники в ра-
ботата си с т. нар. „нормални” ученици.
Сега отделяме повече време за подготов-
ка.”

„Дори и без тази програма (интегриране
на деца с увреждания) пак щеше да ни се
налага да се справяме с индивидуалните
различия (...). Мисля, че знанието как да
оценявам силните страни и слабостите
ми помага да разбирам какви са индивиду-
алните потребности на учениците.”

„Опитът, който сме натрупали до момен-
та, показва, че част от успеха на нашия
проект за ПО се дължи на все по-задълбо-
ченото осмисляне на учителските прак-
тики.” 

(Дезри Роман Стадхегън, 
бюлетин на МПО, бр. 4)



5.3. Научаване чрез действие – уча-
стието на децата
“Деца обучават деца” и ПО

СВАЗИЛЕНД
Деца обучават деца

Методиката “деца обучават деца” се
използва като част от програмата за
рехабилитация в общността на Мини-
стерството на здравеопазването,
която цели да овласти и образова де-
цата по въпросите на уврежданията.
Децата:
■ съчиняват песни и участват в пред-

ставления, повишаващи чувстви-
телността към тези проблеми в
училище и в общността;

■ разглеждат въпроси като безопас-
ност по пътищата, ХИВ / СПИН и
увреждания;

■ помагат в изграждането на рампи,
осигуряването на достъпност за
тоалетните, проектирането на
съоръжения за детските площадки.

ЗАМБИЯ
Насърчаване на научаването чрез
действие
„Всички преподават и всички се
учат един от друг.” Пол Мумба, учи-
тел в основно училище от Замбия, из-
ползва метода “деца обучават деца”,
за да насърчи децата да се учат чрез
действие. Подходът включва:
■ разработване на материали за об-

учители и обучавани, които разглеж-
дат въпроси, свързани с увреждания-
та и приобщаването;

■ проучване на ролята на груповата
работа за подкрепа на приобщаване-
то в клас;

■ изработване на прости въпросници
за оценка, които децата и учители-
те могат да използват у дома и в
своите общности;

■ формиране на партньорски двойки,
състоящи се от дете без уврежда-
не и дете с увреждане, които се под-
крепят взаимно в работата си за
популяризиране на приобщаването в
училище и в общността (Пол Мумба,
бюлетин на МПО, бр. 3).

ЛЕСОТО
Гледната точка на детето

Мамело (момиче, страдащо от остео-
пороза) успява да продължи образова-
нието се в общообразователно учили-
ще благодарение на помощта на прия-
телите си, въпреки че учителите я
бият. За да посещава училище, тя
трябва да бъде превозвана в инвалид-
на количка по много неравен път, като
често се прекатурва и си чупи кости-
те. Общността до такава степен
подкрепя “малката дама”, че хората се
събират, за да оправят пътя до учили-
щето. Така Мамело вече може да сти-
га до училище, без да се наранява.
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„Образованието е за всички. Всички тези
пренебрегвани хора – и то пренебрегвани
от години – имат право на образование!
Особено като се има предвид, че можем да
научим много от тях.”

„Проблемът с учебната програма опира
до нагласата (...). Дори преди въвеждане-
то на ПО много от нас не следваха
стриктно програмата. За кого е предназ-
начена тя? Не можем да пренебрегнем де-
цата си, само и само да изпълним предпи-
санията на някаква си хартия, наречена
„учебна програма”.”

(Изказвания на учители, цитирани
в Сю Стъбс, 1995 г., Проучване на ПО

в Лесото / Sue Stubbs, 1995,
Case Study on IE in Lesotho)

„Най-добрата ми приятелка идваше вкъщи
и ме научи да чета и пиша – с нея често си
играехме заедно. Направихме си хор и мно-
го деца се присъединиха към нас. Учители-
те от основното училище идваха у нас и
ми даваха задачи.”

(Мамело Фосере, бюлетин на МПО, бр. 5)

“Децата са въвлечени в образоването на
общностите относно необходимостта
от приобщаване чрез проблематизиране
на битуващите негативни нагласи към хо-
рата с увреждания.”

(Синди Дюб, бюлетин на МПО, бр. 2)



5.4. Ролята на активистите – хора-
та с увреждания и родителите

Ролята на родителите в ПО

ЛЕСОТО
Взаимодействие между родителите
и училището

Родителите участват пълноценно в
реализацията на програмата за ПО и
откриват, че са “равнопоставени
партньори” на учителите. Техният
принос включва:
■ подпомагане и съветване на учите-

лите за подхода им към децата;
■ участие и споделяне на опит в семи-

нарите на учителите и по време на
тяхното професионално обучение;

■ участие на родителите като обучи-
тели и консултанти в подпомагане-
то на други училища да реализират
ПО;

■ сътрудничество и съвместно плани-
ране с други основни заинтересова-
ни страни, Националната федерация
на организациите на хората с увреж-
дания в Лесото и програмата за ре-
хабилитация в общността.

Освен че допринасят, родителите из-
вличат и полза от програмата за ПО:
■ те започват да разбират по-добре

потребностите на своите деца;
■ познанията, които натрупват от

участието си в учителските семи-
нари повишава увереността им и ги
овластява.

(Палеса Мпхохле и Хилда Паненг,
бюлетин на МПО, бр. 1)

Хората с увреждания изграждат по-
зитивни ролеви модели

ИНДИЯ
Социалното приобщаване води да
приобщаване в образованието

В южна Индия активисти с уврежда-
ния работят с общностите за утвър-
ждаване на социалното приобщаване,
което от своя страна проправя пътя

за приобщаване в образованието. Те
го постигат, като:
■ изграждат позитивни ролеви модели

– обучени за работа в общността
студенти с увреждания предоста-
вят ценна информация по въпроси,
свързани със здравето; местните
хора започват да гледат на тях ка-
то на ценен ресурс за общността;

■ насърчават семействата да пускат
своите увредени деца навън, за да
могат да си играят с другите деца.

НЕПАЛ
Ролеви модел променя нагласи

Слепият Джета Мурму не ходи на учи-
лище. Родителите му много се ядос-
ват, когато социалният работник ги
съветва да изпратят сина си на учили-
ще. Впоследствие, работникът ги
среща със сляпа жена, която може да
чете и пише на Брайл и е активен
член на своето семейство. Това про-
меня нагласата на родителите, които
разрешават на социалния работник да
научи Джета на Брайл. По-нататък,
след тежки преговори, училището в
крайна сметка се съгласява да приеме
момчето. Сега Джета е известен в
родното си село като “единственото
момче в нашия край, което може да че-
те и пише без светлина през нощта”
(Янак Тапа, бюлетин на МПО, бр. 5).

5.5. Приобщаващото образование и
грубата действителност
ПО и бедността

МАЛИ
Приобщаване в условията на крайна
бедност

Областта Дуенца в Мали е един от
най-бедните райони в света. 90% от
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„Тези дейности осигуряват пространство
за среща на децата с и без увреждания и тех-
ните родители, подпомагайки приемането и
приобщаването (...). Познаването на другия
посява семената на приобщаването.”

(Б. Венкатеш, бюлетин на МПО, бр. 4)



населението живее под границата на
бедността. Само 8% от децата посе-
щават училище, а 87% от децата на 7
години имат работни задължения по
около 6 часа на ден. Само 6% от села-
та разполагат с училища, а учителите
са ниско квалифицирани и не дости-
гат. В този контекст е разработена
пилотна образователна програма, в
която един от основните акценти е
приобщаването.
■ Пилотната програма започва с об-

хватно проучване на приложимост-
та, което въвлича ВСИЧКИ заинте-
ресовани страни в общността в спо-
деляне на техните възгледи за обра-
зованието и училищното обучение.

■ Общността обявява образованието
за приоритет. Основани са училищ-
ни комитети, включващи по една же-
на, която да отговаря за записване-
то в училище на момичетата и деца-
та с увреждания.

■ Решението за приобщаване на деца-
та с увреждания рядко се взима по
спонтанен начин от самите бедни
общности, защото те не разполагат
с позитивни ролеви модели, които да
им покажат, че тези деца могат да
учат и да бъдат продуктивни. Често
е необходим външен стимул (в този
случай – една НПО) за включване на
уврежданията в дневния ред.

■ Приобщени са деца с двигателни,
зрителни и слухови увреждания. Едно
от тях се оказва много по-способен
ученик, отколкото много от децата
без увреждания.

ИНДИЯ
Приобщаващото образование тряб-
ва да взема предвид бедността

ПО е по-обхватно от училищното
обучение – общностният контекст

БАНГЛАДЕШ
Научаване чрез неформално образо-
вание

Програмата за неформално основно
образование в Бангладеш се стреми
да намали масовата неграмотност,
да повиши участието на момичетата
и да осигури начално образование за
всички, особено за най-бедните. Тя има
следните особености:
■ гъвкав график – уроци рано сутрин,

смени;
■ учители, получили образованието си

в местната общност;
■ ежемесечни обучения за персонала;
■ въвличане на общността при изра-

ботването на графиците, строежа
на сградите и осигуряването на ма-
териалите;

■ методи на преподаване, ориентира-
ни към ученика;

■ включване на игри и творчески зани-
мания в учебната програма.
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„Бариерите, които изключват децата с
увреждания, в никакъв случай не се отна-
сят само към тази група – но има въпроси,
които са специфични за приобщаването
на децата с увреждания.”

Социален работник пита майката на 8-го-
дишно дете със слухово увреждане: „Защо
не пращате детето си в занималнята към
центъра за самопомощ? Той се намира
много близо до вас”. Майката отговаря:
„Синът ми има много работа. Имам нуж-
да от него, за да извежда козите на паша.
Мога да го пращам в занималнята само ко-
гато не е зает вкъщи”.

(Ръма Банерджи,  
Сева в действие – Бангалор)

„В началото взехме решение да приобщим
децата с увреждания, без истински да вяр-
ваме, че те ще се справят в училище. Се-
га го видяхме с очите си и нашето реше-
ние се превърна в убеждение.”

(Сю Стъбс, бюлетин на МПО, бр. 4)

„Закостенелият подход на формалната
система има много да учи от иноватив-
ните методи на неформалното образова-
ние, което е в по-голяма степен ориенти-
рано към детето и акцентира върху нау-
чаването чрез действие. Това взаимодей-
ствие ще захрани семенцето на приобща-
ващото образование в Бангладеш.”

(Анупам Ахужа, бюлетин на МПО, бр. 4)



ВИЕТНАМ
Ролята на рехабилитацията в об-
щността

Общностни инициативи за приобща-
ване на различни малцинства

УГАНДА
Приобщаване на номадите

Хората от народността карамо-
джонг, които населяват областта Ка-
рамоя в Уганда, се прехранват чрез
животновъдство и са полуномади. Са-
мо 11,5% от тях са грамотни. За-
етостта на децата в домакинство-
то е много важна за оцеляването на
семейството. Програмата АНОК (“Ал-
тернативно начално образование за
Карамоя”) разчита до голяма степен
на общността и утвърждава приоб-
щаването в образованието по следни-
те начини:
■ Програмата е започнала по инициа-

тива на общността и обучителите
се избират измежду членовете на
общността;

■ Обучителните предмети са важни
за общността и нейното оцеляване.
Те включват животновъдство, земе-
делие, спокойствие, сигурност и
здраве;

■ Обучителите провеждат уроци рано
сутрин, преди да отидат на полето,
и вечер, след като работата при-
ключи;

■ Момичетата могат да вземат със

себе си по-малките деца, за които
трябва да се грижат;

■ Момчетата могат да докарат до-
битъка на паша, като заедно с това
участват в уроците по четене и пи-
сане;

■ Родителите и старите хора също
могат да присъстват и участват;

■ Обучението е на родния им език;
■ Обучителните методи са действе-

ни и включват музика и танц;
■ Самите стари хора са специални обу-

чители по предмети като местна
история и знания за оцеляване;

■ Областната служба по образование-
то има водеща роля – тя участва в
администрирането на АНОК и осигу-
рява тясно взаимодействие с фор-
малната система;

■ Децата с увреждания също са вклю-
чени. 

(Маргарита Фокас Лихт, 
бюлетин на МПО, бр. 4)

ФИЛИПИНИ
Приобщаването не означава насил-
ствена интеграция

Маноба е малцинствена планинска об-
щност във Филипините, която насил-
ствено е била прогонена от земята на
своите предци и живее в крайна бед-
ност. Хората от маноба не желаят да
се интегрират в общностите на за-
селниците и затова децата им оста-
ват изключени от образователните
програми. Програмата за самопомощ
в областта на образованието, подхо-
дяща за различни култури, финансирана
от Хандикеп Интърнашънъл (Handicap
International), подпомага изграждането
на центрове за обучение в общност-
та. Там работят непрофесионални учи-
тели, подбрани от общността, които
получават съобразено с местната ку-
лтура и основано на общностни прин-
ципи обучение. Към момента около 10%
от децата, участващи в тези програ-
ми, успешно са приобщени в общообра-
зователни училища.

(Евелина Табарес,
бюлетин на МПО, бр. 2)
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„Специалистите от програмата за реха-
билитация в общността работят заедно
с учителите от основното училище, за да
осигурят евтини помощни средства и да
проведат съвместни проучвания на го-
товността на децата да тръгнат на учи-
лище. Когато няма възможност детето
да посещава местното училище, се насър-
чава обучението вкъщи. Възрастта и те-
жестта на увреждането не се считат за
пречки пред научаването в общностен
контекст.”

(Трин Дюк Дюй, бюлетин на МПО, бр. 2)



ЧЕХИЯ
Преодоляване на расизма чрез приоб-
щаване

Чешките общообразователни училища
не са благоприятно настроени към
различията. В тях има силни расистки
настроения спрямо хората от ромска-
та общност, които се считат за нес-
пособни да се справят и затова се из-
пращат в специални училища. Над 50%
от ромските деца посещават спе-
циални училища. Една НПО постига ус-
пехи в усилията си да подпомага приоб-
щаването на тези деца в общообразо-
вателните училища. Те успяват, като:
■ повишават самооценката на ром-

ските деца;
■ проблематизират нагласите в учи-

лище;
■ работят със семействата;
■ въвеждат асистенти от ромската

общност в училище, които да рабо-
тят с ромските деца;

■ акцентират върху ограмотяването
на възрастните роми.
(Алисън Клос, бюлетин на МПО, бр. 3)

Приобщаване в ситуации на кон-
фликт и при бежанци

НЕПАЛ
ПО в бутански бежански лагер

Реализирането на приобщаващо обра-
зование в бежанския лагер Джхапа в
Непал е неразделна част от програма-
та за рехабилитация в общността,
която се стреми да откликне на по-
требностите и проблемите, набеляза-
ни във фокус-групите. Основните еле-
менти включват:
■ Посещения по домовете от социа-

лен работник, в които участват ро-
дителите и съседите и които моби-
лизират родителите да полагат уси-
лия за интеграцията на своите деца
в обща среда;

■ Програмата формира представи-
телни групи, в които участват роди-
тели на деца с увреждания. Те се сре-
щат два пъти месечно с персонала

на Фонд “Спасете децата”, за да на-
правят преглед на напредъка, про-
блемите и отзивите;

■ Осъществява се политика и практи-
ка на активна координация между со-
циалните служби, работещи във вза-
имосвързаните сфери на образова-
нието, здравеопазването и социал-
ното подпомагане;

■ За приобщаване на децата с уврежда-
ния в образованието е необходим ця-
лостен подход на рехабилитация в об-
щността. Например, слепите деца
се нуждаят от обучение по мобил-
ност и Брайл, докато някои деца с фи-
зически увреждания имат нужда от
физиотерапия и помощни средства
като проходилки, патерици, успоред-
ки, тоалетни столове, обезопасени
столове и шини. Учителите и роди-
телите преминават през обучение.

ПАЛЕСТИНА
Конфликтът може да създаде нови
възможности

В контекста на израелската окупация
и непрекъснатите безредици, хората
с увреждания са отчуждени от об-
щността и спрямо тях дълго време се
прилага сегрегиран модел на образова-
ние и рехабилитация. По ирония на съд-
бата, Интифадата (палестинското
въстание) води след себе си внезапен
бум на интереса към уврежданията.
Този бум предизвиква множество пози-
тивни промени, които надхвърлят ре-
хабилитацията в институциите. На-
пример, въведена е рехабилитация в
общността и е отчетена необходи-
мостта хората с увреждания да полу-
чават образование в своите общно-
сти.

ГЛАВА 5
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„До 1997 г. 700 деца бяха интегрирани в
общообразователни училища, в това чи-
сло деца с физически и сензорни уврежда-
ния и с леки умствени затруднения.” 

(Сю Стъбс, “Описание на случаи
от бежанския лагер Джхапа” / Sue Stubbs,

Case Study on Jhapa Refugee Camps)



5.6. За всички ли е приобщаването?
„Дилемата на глухите”1

Какво означава „дилемата на глухи-
те” по отношение на ПО в по-бедни-
те държави?
Слуховите увреждания могат да бъ-
дат леки, умерени или тежки и да влия-
ят по различен начин на отделните хо-
ра. Някои деца с умерено слухово ув-
реждане са способни да учат в обща
среда, стига учителят да знае за ув-
реждането и да се стреми да се обръ-
ща с лице към тях, да говори отчетли-
во и да пише четливо. Но за много де-
ца със слухови увреждания това не е
възможно. Необходимите помощни
средства не само че се намират
трудно и са скъпи, но и се нуждаят от
постоянна поддръжка и контрол, кои-
то обикновено са немислими в отдале-
чените провинциални общности. Ос-
вен това, те не “решават” проблема с
глухотата, защото само усилват зву-
ка, без да обучават в езикови умения.
Работата е там, че едно глухо дете
няма да се научи да говори и общува
от самосебе си в своето собствено
семейство и в общността на чуващи
хора. Такива деца вече са изключени от
раждането си от останалата част на

семейството по простата причина,
че не могат да говорят един и същи
език с останалите. Те трябва да кон-
тактуват с други глухи хора, за да на-
учат жестомимичния език, и затова
много хора от тази група твърдят, че
глухите се нуждаят от специални учи-
лища или паралелки. Освен това, има и
деца, които са сляпо-глухи, а предизви-
кателствата пред тяхното приобща-
ване са още по-големи.

За повечето глухи деца, живеещи в
икономически по-бедни страни, про-
блемът се състои в това, че сегреги-
ращите специални училища, включва-
щи пансион, са нереалистично скъпи,
могат да отговорят на потребно-
стите на малцина, а свързаното с тях
отделяне от семейството и об-
щността може да отучи детето от
основни умения, необходими за оцеля-
ването – например, от земеделските
умения. Нещо повече, много специални
училища за глухи деца все още забраня-
ват употребата на жестомимичен
език и използват устни методи, ко-
ето е в разрез с препоръките на
Стандартните правила на ООН и Де-
кларацията от Саламанка.

Следователно, “дилемата на глухите”
се състои в това, че:
■ жестомимичният език може да се

овладее, само ако глухите хора се
съберат заедно, за да се обучават,
но

■ сегрегираното образование не под-
помага приобщаването в семей-
ството и общността, а от друга
страна

■ без жестомимичнен език за глухите
хора е изключително трудно да бъ-
дат приобщени в своите семейства
и общности.

Решения:
■ Глухите възрастни са най-важният

човешки ресурс, достъпен за образо-
ванието на глухите деца. В някои аф-
рикански държави включването на
глухи възрастни в образованието на
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1 По статия на Сузи Майлс, която можете да
намерите на сайта на МПО. – Б. а.

„Проблемът е, че докато за медицинска
рехабилитация на жертвите на Интифа-
дата са похарчени милиони долари, по-
требностите на мнозинството от хора-
та с увреждания остават в сянка.” 

(Джордж Малки,
бюлетин на МПО, бр. 1)

„Глухите хора имат нужда от сплотената
общност на глухите. Едва след като ста-
нат част от такава общност, глухите хо-
ра могат да се наслаждават пълноценно
на предимствата, свързани с живота в
обществото на чуващите.” 

(Рагав Бир Йоши,
директор на Асоциацията на глухите

в Катманду, бюлетин на МПО, бр. 2)



глухите деца е по-разпространено,
отколкото в много страни от Севе-
ра;

■ Приобщаването трябва да се въз-
приема по-обхватно от училищното
обучение, като се включва и общ-
ността. Могат да се организират
малки групи от глухи деца и възраст-
ни, в които да се изучава жестоми-
мичният език, без тези хора да бъ-
дат изключвани от плановете и ра-
ботата на общообразователната
система и оставайки в своите об-
щности;

■ Ефективността на двуезиковото
обучение трябва да се изпробва на
нивото на семейството, общност-
та и училището.

Децата с тежки и / или множестве-
ни увреждания
Често се приема на доверие, че ПО не
е подходящо за деца с много тежки
физически и умствени увреждания.
Обикновено, това допускане се осно-
вава на закостеняло разбиране за об-
разованието и училището. То се коре-
ни в модела, според който всяко дете
трябва да се адаптира към система-
та, а не системата – към детето. Ос-
вен това, приобщаването на децата с
тежки увреждания се различава в
страните от Севера и Юга.

■ В страните от Севера ПО често се
отъждествява с приобщаващите
училища. Появяват се все повече
примери за  приобщаване на деца с
тежки увреждания на всички нива.

ИСЛАНДИЯ
Доброто планиране преодолява ба-
риерите

Дете с тежки увреждания е напълно
приобщено в 5 клас в кварталното
училище. Той използва система за об-
щуване, наречена “Блис”, за да участва
в клас. Това става с помощта на спе-
циални таблици или чрез фенерче, зак-
репено за очилата му.

В страните от Юга има голяма разли-
ка между приобщено и изключено де-
те, особено когато детето си стои
вкъщи и не ходи на училище – в Глава 2
ще намерите пример. Често страте-
гията, която подпомага приобщаване-
то, съдържа тясно сътрудничество
между програмата за рехабилитация в
общността и ПО.

5.7. Предизвикателствата – преодо-
ляване на бариерите
Непрекъснато въвличане

Примерите, представени дотук, ясно
показват, че “когато има желание, се
намира и начин”. Успехът на ПО не за-
виси от някаква съвършена формула, а
от желанието на хората да работят
заедно за набелязване и преодоляване
на бариерите, щом се появят. Затова
и непрекъснатото въвличане е толко-
ва необходимо. Ако основните заинте-
ресовани страни не участват пълно-
ценно и не чувстват програмата за
ПО като своя, то, когато възникнат
проблеми, свързани с техния специфи-
чен контекст, те няма да бъдат мо-
тивирани да ги преодолеят.

МПО – провокиране на разговор
Една от главните цели на Мрежата за
подпомагане на образованието е да
“провокира разговор” за приобщаване-
то на маргинализирани групи в образо-
ванието. За тази цел МПО участва в
няколко проекта, които се стремят
да помогнат на хората да осмислят
критично собствената си практика.
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“Отличните условия в този клас не се дъл-
жат на късмет, нито са възникнали от са-
мосебе си. Те са ефективни, защото са
планирани, като всяка друга добра прак-
тика в училище. Учителите, в тясно съ-
трудничество с родителите, усъвършен-
стват своите умения, създавайки благо-
приятна атмосфера за научаване и со-
циално развитие.”

(Роза Егъртсдотир,
бюлетин на МПО, бр. 1)



Един от проектите е за подпомагане
на местни специалисти в осмисляне-
то и анализирането на техния опит.
За тази цел се използват три прости
въпроса:
■ Кои са бариерите пред участието и

научаването на децата?
■ Как може да се преодолеят тези ба-

риери?
■ Кой трябва да бъде въвлечен?

Съществуват много видове бариери.
Класификацията, представена по-долу,
е изработена от специалисти от
Юга. Бариерите и възможностите мо-
гат да бъдат отнесени към:

■ хората – деца, учители, родители,
социални работници;

■ парите и материалите – външни
донори, устойчивост, приспособле-
ния, направени на място;

■ знанията и информацията – ниво
на грамотност, политика, местни
механизми за решаване на проблеми,
идеи, внесени от чужбина, междуна-
родни документи.

(За повече информация разгледайте
сайта на МПО и източниците,

дадени в Глава 7.)
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Анализ на бариерите и възможностите

Таблицата по-долу представя примери за това как различни фактори могат да
бъдат както възможности, така и проблеми по отношение на трите “основни
елемента”, разгледани в Глава 4.

Този модел може да бъде изпълнен с различно съдържание в зависимост от мест-
ния контекст и култура. Следващата таблица е пример за практическо приложе-
ние на анализа на бариерите, осъществен по време на междинна оценка с уча-
стието на всички основни заинтересовани страни.
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
НА ПО

1. Здрава
концептуална рамка
(скелетът):

■ ценности, вярвания;

■ основни принципи;

■ индикатори за успех.

2. Практическо
изпълнение,
адаптирано към
местния контекст и
култура (плътта):

■ ситуация;

■ ресурси;

■ културни фактори.

3. Постоянно
въвличане и
проследяване (кръвта):

■ кой;

■ как;

■ какво и кога.

Възможности за
развитието на ПО

■ Инициативи за развитие
на училището

■ Инструменти за защита
на човешките права

■ Съществуващи добри
практики

■ Инициативи в
общността, например
рехабилитация в
общността

■ Нови неформални
програми

■ Култури с акцент върху
общностната
солидарност

■ Активисти; групи на хора
с увреждания и родители

■ Въвличане на децата,
например чрез метода
“деца обучават деца”

■ Използване на методики
за насърчаване на
участието и
творчеството

Проблеми и бариери пред
развитието на ПО

■ Липса на политика или
слаба политика

■ Закостеняла училищна
система

■ Съществуване на
специални училища и
нагласа, поддържаща
“индивидуалния модел”

■ Доминиране на модели,
пренесени от Севера

■ Осигуряване на прекалено
много или на твърде
малко ресурси

■ Култури, не приемащи
различието

■ Канализиране на
ресурсите единствено
към сегрегираната
система

■ Реализиране на ПО
“отгоре надолу”

■ Липса на граждански
организации

■ Липса на сътрудничество

■ Липса на мотивиран
персонал
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Пример
от
Мали за
прилагане
на социал-
ния модел

1. Неадекватни и
неподходящи държавни
програми

2. Образованието на
момичетата не се
възприема като
приоритетно в
културата на Мали

3. Достъпът на децата с
увреждания до
образование не е
приоритет за
правителството, НПО
или общността в Мали

4. Липса на транспорт до
училището за децата с
физически увреждания

5. Родителите отказват
да изведат децата си с
увреждания от къщи

6. Липса на педагогическа
компетентност у хората
от селата

7. Местните общности
са много бедни и нямат
свободно време и ресурси

8. Липса на знания и опит
в осигуряването на
достъп до образование за
глухи деца

■ Проучване на алтернативи, например привличане на подкрепа от об-
щността или от НПО

■ Консултиране с местната общност

■ Сътрудничество между НПО, общността и държавата

■ Взето е решение да се направи всичко възможно 50% от местата в
училище да бъдат заети от момичета

■ Един от членовете на организационния комитет (жена) е натоварен
със специалната задача да отговаря за приемането на момичета в
училище

■ Местни театрални и музикални групи повишават чувствителността
и променят нагласите в местната общност към образованието на
момичетата

■ Работа в сътрудничество с НПО на хора с увреждания, за да бъдат
открити децата с увреждания и да се повиши чувствителността по
проблема

■ Взето е решение приобщаването на децата с увреждания да се на-
прави задължително от самото начало

■ Жената от организационния комитет, отговорна за момичетата, е
натоварена и с отговорността за приемането в училище на децата
с увреждания

■ Местните театрални и музикални групи повишават чувствител-
ността и променят нагласите по въпросите на уврежданията

■ В началото родителите ежедневно носят децата си до училище

■ Сътрудничеството с НПО на хора с увреждания ще доведе до осигу-
ряване на триколки за тези, които имат нужда 

■ Повишаване на чувствителността по проблема и мобилизиране на ро-
дителите в сътрудничество с НПО на хора с увреждания

■ Приема се, че знанията и опитът на местните жители са по-подхо-
дящи за децата, отколкото компетентността на образованите в
градски условия професионални учители

■ Избрани са хора от общността, които са обучени от професионалисти

■ Ако местните жители наистина искат училище, това е добра основа
за осигуряване на подкрепа и поддръжка за начинанието

■ Местните успяват да намерят ресурси, с които да си построят соб-
ствени къщи и да се справят с живота

■ Въвличането на цялата общност още на етапите на анализ и плани-
ране е от основополагащо значение

■ Приносът на местните хора се използва от самото начало и включва
участие в строежа на училището, осигуряване на средства за заплати
на учителите и поемане на отговорност за цялостното управление

■ Непрекъснатото проследяване и оказване на подкрепа от фонд “Спа-
сете децата” също са решаващи

■ Текущо обучение и подкрепа от НПО и реалистична оценка на цялост-
ната жизнена ситуация на глухото дете; безсмислено е едно поотрас-
нало глухо дете просто да се настани физически в училище

■ Работа с родителите и семействата за овладяване на средства за
общуване с глухото дете

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕБАРИЕРИ



6.1. Отговори на основните въпроси
В началото на Глава 2 набелязахме ня-
кои важни въпроси. Следващите глави
се опитаха да им отговорят чрез об-
съждане на различни идеи и примери
от практиката.

1. Означава ли ПО включване на всич-
ки групи, или се отнася предимно за
децата с увреждания?
ПО означава приобщаване на ВСИЧКИ
маргинализирани групи, но политиката
и практиката на приобщаване на деца
с увреждания е основният двигател в
развитието на ефективно ПО, което
е гъвкаво и способно да посрещне
множество разнообразни стилове и
темпове на научаване.

2. Важно ли е ПО?
Ако образоването на всички деца,
облекчаването на бедността и култи-
вирането на толерантност и зачита-
не на различията са от значение, значи
и ПО е важно. Ако това не бъде осъ-
знато от самото начало, след изграж-
дането на сложна инфраструктура въ-
веждането на ПО ще бъде много по-
трудно и скъпо. Ето защо, особено ко-
гато инфраструктурата не е развита
и в ситуациите на възстановяване
след конфликти, ПО трябва да бъде
приоритет. Но общностите рядко
спонтанно разпознават важността
на приобщаването без външна намеса,
видим ролеви модел или наличие на ус-
пешни примери.

3. Не е ли ПО изобретение на Севера,
изкуствено наложено на останалия
свят?
Не, не и в своята същност. Терминоло-
гията може и да се е развила на Север,
но страните от Юга без съмнение са
били “по-приобщаващи” преди колониа-
лизма, а в днешно време често са пио-
нери в истинското, устойчиво приоб-
щаване. Въпреки това, чуждите донори
и агенциите за развитие все още се
опитват да налагат свои собствени
версии на ПО, без консултиране и въвли-
чане. Това не трябва да се допуска. 

4. По какъв начин ПО е свързано с ос-
новните проблеми на образование-
то като отпадането от училище,
качеството на преподаване, образо-
ванието на момичетата, адаптира-
нето на учебните програми, липса-
та на ресурси?
ПО със сигурност има отношение към
тези проблеми и за много от тях пред-
лага конкретни решения. За да бъде
ПО устойчиво, училищата трябва да
се развиват, да стават по-гъвкави и
отворени към различията. При реали-
зирането на ПО в страни, където
броят на отпадащите / повтарящи-
те ученици се проследява, например в
Лесото, се вижда, че тези негативни
явления намаляват.
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5. Означава ли ПО да се обучават
ВСИЧКИ деца от определена общност
в една и съща училищна сграда?
Появяват се все повече примери за
това как едно наистина гъвкаво, ори-
ентирано към детето училище МОЖЕ
да приюти всички деца. Но е много
важно на училището да не се гледа по
ограничен, традиционен начин. То
трябва да бъде много гъвкаво, ориен-
тирано към общността и детето и
да отговаря на изискванията на ме-
стната ситуация по нестандартни
начини.

6. Приобщаващото образование съ-
щото ли е като приобщаването в
училищното обучение?
В страните от Севера училищата са
в центъра на вниманието на ПО, но в
две трети от света (в страните от
Юга) образованието включва много
повече неща от училищното обучение.
В тези държави образованието може
да бъде неформално, неофициално и
приобщаващо по отношение на раз-
лични инициативи в общността. Обра-
зованието започва вкъщи, а приобща-
ващото образование обхваща семей-
ството и дома.

7. Каква е разликата между приоб-
щаващо образование, интегрирано
образование и специално образова-
ние?
ПО се насочва към образователната
система и нейната промяна, докато
интегрираното образование и спе-
циалното образование се съсредото-
чават върху детето и промяната в
него.

8. Подходящо ли е ПО за децата с
тежки увреждания и за тези, които
са глухи или сляпо-глухи?
Да, стига ПО да се възприема като не-
що, което се адаптира към децата,
което е по-обхватно от училищното
обучение и което не е закостеняла си-
стема, изискваща от децата да се
приспособяват към нея. То също така
се нуждае и от съответните ресурси
и материали. Най-важно е съсредото-
чаването върху целта на приобщава-
щото общество, приобщаващото об-
разователно планиране и разпределя-
не на отговорностите и гъвкавост-
та по отношение на формата.

9. Има ли „правилен” начин за осъще-
ствяване на ПО? Има ли установен
план, който да следваме?
Съществуват основополагащи ценно-
сти, вярвания и принципи на ПО, които
се коренят в социалния модел и съот-
ветстват на основните документи в
сферата на човешките права. Но няма
рецепти и готови отговори. Всъ-
щност, най-важното е ПО да се плани-
ра и реализира чрез въвличане, запаз-
вайки водещата роля на местната ку-
лтура и контекст и пълноценно оползо-
творявайки местните ресурси. Необ-
ходими са ангажираност, време и уси-
лия, за да постигне ПО успех и да ста-
не устойчиво.

10. Оправдано ли е ПО от прагма-
тична гледна точка, особено в стра-
ни с малко ресурси и много пробле-
ми?
Да – някои от най-добрите примери за
ПО идват от по-бедните държави от
Юга. ПО е много по-практично от се-
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грегиращото образование. То е много
по-далновидно от простото изключва-
не на определени групи деца, при поло-
жение, че след това ще се наложи да се
преодоляват последствията от висо-
ките равнища на неграмотност и нали-
чието на пасивни, зависими граждани.

6.2. Заключителни коментари
Тази публикация се опита да предста-
ви преглед на състоянието на ПО към
днешна дата, със специален акцент
върху по-голямата част от света –
икономически бедните страни от
Юга. Едно обобщение на основните
послания, които се опитахме да пре-
дадем, би изглеждало така:
■ ПО НЕ е специална стратегия, на-

сочена към образованието на деца-
та с увреждания – то е процес и
стремеж, представящ определен ас-
пект или характеристика на ОЗВ
(“Образование за всички”). ПО трябва
да бъде средство за постигане на
ОЗВ, а ОЗВ трябва да бъде сред-
ство за реализиране на приобщава-
нето;

■ ПО се стреми към промяна на учи-
лищната система, а не към поста-
вяне на етикети и промяна на от-
делни деца или групи. То не изключва
необходимостта да се посрещат
различията, но постига това чрез
набелязване на бариерите през нау-
чаването на отделни деца и групи;

■ ПО е по-обхватно от училищното
обучение. Ние сме склонни да ми-
слим, че образование = училище, а
училище = закостеняла, непроменима
структура. ПО трудно може да се
впише в този модел. В по-бедните
страни липсата на инфраструктура
и на училища може да създаде въз-
можност за развитие на образова-
ние, което е в по-голяма степен ори-
ентирано към детето, съобразено с
условията, подходящо и приобщава-
що. ПО предполага творчески идеи
за приобщаването на всички деца в
система, обхващаща училищата, не-
формалните програми, образование-

то у дома и групите за изучаване на
жестомимичния език или други езико-
ви умения, заедно с една пълноценно
въвлечена общност;

■ ПО е част от по-голямата цел за
изграждане на приобщаващо обще-
ство. То не се отнася просто до ня-
какви методи и системи, а по-скоро
означава приемане на определени ос-
новни ценности и вяра в зачитане-
то и ценността на различието, пре-
махването на дискриминацията и съ-
трудничеството с другите за из-
граждане на по-равнопоставен свят.

Какво НЕ намери място в тази пу-
бликация?
Темата за ПО е много обширна и неми-
нуемо някои важни въпроси останаха
неадресирани или им беше отделено
съвсем малко внимание. Целта на та-
зи публикация не беше да дава практи-
чески насоки за методиката на рабо-
та в клас – това вече е направено на
други места, а съответните ресурси
са описани в следващата глава. Също
така някои важни аспекти на ПО бяха
споменати само накратко – например,
различните етапи и нива в образова-
нието, от учене в детска възраст,
през начално, средно и висше образо-
вание, до професионално обучение. Об-
щите принципи на ПО важат за всеки
от тези етапи, но тук не ги разглеж-
дахме поотделно.

И накрая, ПО е динамичен процес, кой-
то осцилира между теоретичното об-
съждане и практическото приложение.
Последната глава ще ви даде някои на-
соки за по-нататъшно изучаване на въ-
проса, по-подробни практически съве-
ти и информация за някои специфични
аспекти на необозримата, сложна и
оцветена в културно разнообразие те-
ма за ПО.
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7.1. Полезни организации

Мрежа за подпомагане на образование-
то (МПО) / The Enabling Education
Network (EENET)
www.eenet.org.uk
eenet@man.ac.uk
МПО е основният източник на информа-
ция за ПО в икономически по-бедните
страни. Мрежата издава бюлетин веднъж
годишно, поддържа много богат сайт в
интернет, а съдържанието на сайта е до-
стъпно и на компакт-диск.
EENET coordinator,
Centre For Educational Needs,
School of Education,
University of Manchester,
Oxford Rd, Manchester,
M13 9PL, UK
Телефон: 00 44 (0) 161 275 3711
Факс: 00 44 (0) 161 275 3548

Атлас Алайънс / The Atlas-aliance
Атлас Алайънс е обединение на норвежки
организации на хора с увреждания, подпо-
магащи проекти на хора с увреждания и
техни организации от Юга. Обединение-
то е изградило база данни с ресурси и до-
кументация – след като въведете адреса
www.atlas-alliansen.no/server/atlas/ressur-
sbank.jsp, влезте в секция “English”.

Център за изследване на приобщаващо-
то образование (ЦИПО) / Centre for Stu-
dies on Inclusive Education (CSIE)
ЦИПО предоставя информация за приоб-
щаването и свързаните с него въпроси.
Организацията е регистрирана в Обеди-
неното кралство и работата й се осно-
вава на принципите на човешките права.
The Centre for Studies on Inclusive Educa-
tion (CSIE)

Room 25, 203 S Block,
Frenchay Campus,
Coldharbour Lane, Bristol,
BS16 1QU, UK
Телефон: +44 (0) 117 344 4007
Факс: +44 (0) 117 344 4005
inclusion.uwe.ac.uk

Дирекция за приобщаващо образование
на ЮНЕСКО / UNESCO Inclusive Education
Department
Дирекцията на ЮНЕСКО (наречена в нача-
лото “Дирекция за специални потребно-
сти”) e произвела множество ресурси и пу-
бликации за ПО на различни езици. (влезте
в секция “Inclusive Education”)
UNESCO Inclusive Education
Division of Basic Education 7
place de Fontenoy –
75352 PARIS 07 SP – France
Телефон: +33 (0) 1 45 68 11 95
Факс: +33 (0) 1 45 68 56 26/7
Интернет сайт на офиса в Банкок:
www.unescobkk.org/education/appeal/
topic08.htm
Интернет сайт на офиса в Дакар:
www.dakar.unesco.org/education_fr/
base_integr.shtml
Интернет сайт на офиса в Сантиаго:
www.unesco.cl/ing/

„Образование за всички” (ОЗВ) в ЮНЕСКО
/ UNESCO Education for All (EFA)
Този отдел на ЮНЕСКО отговаря за коор-
динацията на инициативите по ОЗВ, вклю-
чително наскоро стартиралата Приори-
тетна програма за включване на въпроси-
те на уврежданията в образованието
(Flagship on Including the Disability Dimension
in Education). Освен това, отделът разпо-
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Следващи стъпки
Източници
на допълнителна информация
Ресурсите, представени тук, в по-голямата си част се съдържат в материали на
МПО. Освен ако не е дадена друга информация, всички те могат да бъдат получени от
МПО. Адресите и т.н. могат да бъдат взети и от издателя (на английското издание
– б. пр.) – Атлас Алайънс, Норвегия.1

1 Адресите на интернет страниците са актуали-
зирани и са валидни към 15 март 2005 г. – Б. пр.



лага с текстовете на основните доклади
от конференциите в Джомтиен и Дакар.
www.unesco.org/education/efa/
index.shtml

Тръст „Деца обучават деца” / Child-to-
Child Trust
Тръстът “Деца обучават деца” координи-
ра световна мрежа от специалисти в
сферата на здравеопазването и образо-
ванието от над 60 страни. Тръстът е не-
правителствена организация със седали-
ще в Лондонския университет, която раз-
работва и разпространява материали за
здравно образование и консултира реали-
зацията на проекти, използващи подхода
“деца обучават деца”.
Child-to-Child Trust,
Institute of Education,
20 Bedford Way,
London WC1H 0AL
Телефон: +44 (0) 207 612 6648/9
Факс: +44 (0) 207 612 6645
Ел. поща: teiecs@ioe.ac.uk

Инклужън Интърнашънъл / Inclusion In-
ternational
Инклужън Интърнашънъл преди се нарича-
ше Международна лига на общностите за
хора с умствени увреждания (International
League of Societies for Persons with Mental
Handicap). Организацията работи в сфе-
рата на човешките права и застъпниче-
ството, в тясно сътрудничество с Об-
единените нации. В нея членуват 173 орга-
низации от 109 страни (за 1998 г.). Орга-
низацията работи в сътрудничество със
своите регионални групи.
Inclusion International,
International Disability Centre,
13D Chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire,
France
Факс: +33 (0) 450 400119
Ел. поща: info@inclusion.international.org
www.inclusion-international.org

Африкански фонд на глухите / Deaf Afri-
ca Fund
Африканският фонд на глухите е създа-
ден, за да посрещне потребностите на
глухите деца и техните семейства в ико-
номически бедните страни. Една от тези
потребности е родителите да имат до-
стъп до актуална информация и възмож-
ност да се срещат с други родители, как-

то от собствената им държава, така и
от други страни.
Deaf Africa Fund,
Chapel Cottage,
7 King Street,
Much Wenlock TF13 6BL, UK

Спасете децата – Швеция / Save the
Children Sweden (SC S) 
Спасете децата – Швеция работи за пра-
вата на децата, като информира за поло-
жението и потребностите на децата,
финансира различни инициативи и програ-
ми, разпространява натрупания опит и
въздейства върху общественото мнение
и политиците.
Rдdda Barnen Sweden,
SE 107 88, Stockholm, Sweden
Факс: +46 (0) 8 698 90 20
Ел. поща: info@rb.se
www.rb.se

Спасете децата – Обединено кралство
/ Save the Children UK (SC UK)
Спасете децата – Обединено кралство е
водеща международна организация по про-
блемите на децата. Тя работи в повече
от 60 страни по кризисни програми и дъл-
госрочни инициативи за развитие. Орга-
низацията разполага с богат архив от не-
публикувани материали за приобщаващо
образование, много от които са достъп-
ни на сайта на МПО или могат да бъдат
получени от Ресурсния център на Спасе-
те децата – Обединено кралство.
Save the Children UK,
17 Grove Lane,
London SE5 8RD, UK
Телефон: +44 (0) 20 7703 5400
Факс: +44 (0) 20 7708 2508
www.savethechildren.org.uk

Информационна мрежа за правата на
детето (ИМПД) / Child Rights Information
Network (CRIN)
ИМПД е огромна мрежа от професионали-
сти и активисти за правата на децата.
Тя разполага с богата база данни и бюле-
тин. Пощенският адрес е същият като
на Спасете децата – Обединено крал-
ство. 
За да се включите в електронната мре-
жа, пишете до:
crinmail_english-subscribe@domeus.co.uk
Адрес за запитвания: info@crin.org
www.crin.org
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7.2. Практически указания

UNESCO Teacher Education Resource Pack: Special Needs in the Classroom (1993)
Тези материали са разработени като част от проект на ЮНЕСКО за подпома-
гане на училищата и учителите да работят с деца със специални потребности.
Те могат да бъдат включени в начален обучителен курс за учители, във вътре-
шен семинар или в програма за развитие на училищния персонал.

UNESCO (2001): Open File on Inclusive Education: Support Materials for Managers
and Administrators
Този комплект от материали се отнася до оценката, професионалното разви-
тие, ролята на семействата и общностите и разработването на приобщава-
ща учебна програма.

UNESCO: Deafness: A guide for community workers, teachers and parents (2001)
Тази публикация на ЮНЕСКО съдържа и видеоматериал. Публикацията е приложи-
ма във всякакви култури и контексти и съдържа отлично разработен раздел за
образованието. Видеоматериалът е заснет в Уганда, но съдържа и кадри от
програмата за приобщаващо образование в Лесото.

UNESCO: Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classro-
oms: A guide for teachers (2001)
Това ръководство може да се използва в допълнение към “Ресурсния комплект за
обучение на учители на ЮНЕСКО” (UNESCO Teacher Education Resource Pack). То
повтаря част от съдържането на “Ресурсния комплект”, но освен това съдържа
и практически съвети към учителите за работа с деца, които изпитват опре-
делени затруднения в научаването.

Holdsworth, J, Sacklokham, K, Phommaboud,C, Inthirath, S. (1997) Management of
Integrated Education Programme: Guidelines, Laos
Практически наръчник, основан на въвеждането на ПО в Лаос

Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools (2000)
Това е сборник материали, предназначени да насочват процеса на развитие на
приобщаващо образование в училището. Той е разработен от ЦИПО в сътрудни-
чество с Центъра за образователни потребности в Манчестър (Centre for Edu-
cational Needs, Manchester) и Центъра за образователни изследвания, Кентърбъ-
ри (Centre for Educational Research, Canterbury), и е резултат от 3 години изслед-
вания. Сборникът е преведен на много езици.
Цена: 24,50 лири, с включени пощенски разходи за територията на Обединеното
кралство.
За поръчки: Център за изследване на приобщаващото образование (ЦИПО) (ад-
ресът е даден по-горе)

Hazel Jones (1999) Including Disabled People in Everyday Life
Тези практически ориентирани видеоматериал и публикация се основават на по-
редица от семинари, организирани от Спасете децата като част от дейности-
те в общността, насочени към уврежданията в град Хо Ши Мин, Виетнам.
Публикация на Спасете децата – Обединено кралство
Цена: 9,95 лири + 1,50 лири за пощенски разходи.
ISBN: 1 841870 08 0
За поръчки: Publications Sales, SCF UK
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Ingrid Lewis (2000) Access for All: Helping to Make Participatory Processes Accessi-
ble for Everyone
Този текст е разработен след Глобалния преглед на рехабилитацията в об-
щността на Спасете децата – Обединено кралство (SC UK’s Global CBR Review).
Той съдържа подробен преглед на въпросите, свързани с достъпността преди,
по време и след семинари. Текстът е достъпен на френски, португалски, испан-
ски и арабски, на аудиокасета (запис на английски) и Брайл.
За поръчки: Development Dialogue Team, SCF UK

Jones, H (2001) Disabled Children’s Rights – a practical guide
Този наръчник, написан на достъпен език, включва опростена версия на Конвен-
цията за правата на детето на ООН и обобщено представяне на Стандартни-
те правила. В него ще намерите и полезен списък с изисквания за включване на
въпросите, свързани с уврежданията, в разработването на програми за права-
та на детето. Наръчникът се разпространява с компактдиск, озаглавен “Права-
та на децата с увреждания – примери за добри практики и нарушения от целия
свят” и може да бъде поръчан от Спасете децата – Швеция – адресът е даден
по-горе.

Parent Mobilisation Resource Group and DICAG, South Africa (2000). Where there is
a Will, There is a Way “Обучителни материали за изграждане на общество за всич-
ки, насочени към родители и професионалисти” Финансирано от Норвежката
асоциация за изследвания в областта на развитието (Norwegian Association for
Development Research – NFU)
Копия от този кратък текст можете да намерите от МПО.

Rieser, R and Mason, M (1992) Disability Equality in the Classroom
Тази много информативна публикация е създадена в отговор на заявките от ро-
дители на деца с увреждания. Текстът е писан от обучители, работещи в сфе-
рата на равните възможности за хората с увреждания, които имат богат опит
в популяризирането на приобщаващото образование. Въпреки че се основава на
британския опит, материалът лесно може да се адаптира към други ситуации.

Rieser, R and Mason, M (1994) Altogether Better: From ‘Special Needs’ to Equality in
Education
Този обучителен комплект, съдържащ видеоматериал, популяризира изграждане-
то на училищни системи, които зачитат различията и по този начин правят
учебната среда по-добра за всички. Комплектът е създаден от Проекти за бла-
готворителност (Charity Projects) и може да бъде поръчан от Disability Equality
in Education, Unit 4Q Leroy House, 436 Essex Road, London N1 3QP, UK.
Факс: +44 (0) 207 354 3372
Ел. поща: info@diseed.org.uk

Parents as Trainers of Families, Professionals and Communities (1999)
Това е обучителен курс, разработен от Обществото на хората с умствени ув-
реждания в Лесото (Lesotho Society of Mentally Handicapped Persons – LSMHP). Кур-
сът е достъпен на английски и испански. 
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Let’s communicate: a handbook for people working with children with communica-
tion difficulties. Co-published by WHO, UNICEF and Ministry of Health in Zimbabwe
(1997)
Това е поредица брошури, посветени на различни въпроси на общуването.
Брошурите са безплатни и могат да бъдат поръчани от Екипа по увреждания и
рехабилитация, СЗО (Disability and Rehabilitation Team, WHO).
Библиографски код: WHO/RHB 971. WHO, CH-1211, Geneve 27, Switzerland

UN Convention on the Rights of the Child Training Kit. International Save the Children
Alliance
Цена: 336 шведски крони.
Този комплект е безценен за всеки, който се занимава с обучения и образование
в сферата на детските права. Може да се поръча от Спасете децата – Швеция
(адресът е даден по-горе).

Gladys Nyaga (1998) Low Vision Guidelines for Itinerant Teachers, Class Teachers,
Rehabilitation, Social Workers and Parents
За поръчки:
Sight Savers International, PO Box 34690, Nairobi, Kenya
Факс: +254 2 505548
Ел. поща: ssiecsa@africaonline.co.ke

Promoting Inclusive Education – Training for Implementors of the Child-to-Child Acti-
vity Sheet
Пилотен проект на Центъра за деца с увреждания в Йерусалим, Палестина (Jeru-
salem Centre for Disabled Children, Palestine). Мейса Хаваш, Наят Собох и Люсиен
Маас разработват обучителен комплект с илюстрации.

Ainscow et al (1999) Creating Conditions for School Improvement
Практическо ръководство за прилагане на подхода, основан на участието, в учи-
лище. Материалът се основава на ситуацията в Англия, но съдържа някои полез-
ни принципни положения, които могат да се използват за провокиране на разми-
съл.
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7.3. Видеоматериали и обучителни комплекти, включващи видео

Ministry of Education, Lesotho (1996) Preparing teachers for inclusive education
Това е обучителен комплект с видеоматериал, предназначен за обучение на учите-
ли на място. Той съдържа 13 програми и е разделен на четири части – основни прин-
ципи, справяне с уврежданията, адаптиране на учебната програма и справяне с раз-
личията. В комплекта влизат и четири брошури. 240 минути. Цена: 30 лири за ор-
ганизации от Севера; безплатен за организации от Юга. Може да бъде поръчан от
МПО.

Community Based Rehabilitation Service (CBRS), Nepal. Building on Ability (2000)
Този филм представя ежедневието на децата с увреждания, които получават
подкрепа от програмата за рехабилитация в общността в Непал. Един от ак-
центите е приобщаването в образованието.

Parents for Inclusion (PI) Including All Children (2001)
Този филм е заснет в Англия, но съдържа общовалидни послания. Той се съсредо-
точава върху приобщаването в образованието и ролята на родителските орга-
низации. Филмът е с продължителност 17 минути и струва 10 лири. Може да бъ-
де поръчан от PI, Unit 2, 70 South Lambeth Road, London SW8 1RL, UK
Ел. поща: info@parentsforinclusion.org
www.parentsforinclusion.org

The Agra Seminar Report and Video. International Disability & Development Consor-
tium (IDDC). Inclusive Education: Towards the Common Goal
Филмът е заснет по време на семинара по приобщаващо образование, организи-
ран от Международния консорциум по уврежданията и развитието (International
Disability and Development Consortium – IDDC) в Агра, Индия през март, 1998 г. Ви-
деото се съпровожда от доклада от семинара. 20 минути, цена: 5,00 лири; без-
платно за организации от Юга.
За поръчки: МПО

The Norwegian Association for Persons with Developmental Disabilities (NFU)
1. My Rights, 1998
Този филм, в комплект с наръчник за обучение, засяга темата за равните възмож-
ности за хората с умствени увреждания. Във филма са използвани кадри от Зам-
бия, Зимбабве, о-в Мавриций, Лесото, Южна Африка, Ямайка. Родителските орга-
низации в тези държави са членки на Ресурсната група за мобилизиране на роди-
телите – работна група към Инклужън Интърнашънъл.
Цена: 30 щатски долара

2. Bridging the Gap: Parents as Trainers, 1997
Филмът показва каква роля могат да играят родителите при повишаването на
чувствителността сред професионалистите по отношение на потребности-
те на техните деца със затруднения в развитието. Сниман е в Лесото.
За поръчки: NFU, Rosenkrantztgate 16, 0160 Oslo, Norway
Факс: +47 22 39 60 50

Save the Children Fund. Children, Disability and Development (1994)
Този филм включва три програми – рехабилитация в общността, интегрирано
образование и овластяване и хора с увреждания. Всяка програма е представена
чрез интервюта и отразява виждането на фонд “Спасете децата” по тези въ-
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проси по времето на Глобалната среща по уврежданията на Спасете децата,
проведена в Обединеното кралство през април, 1994 г. Към филма са приложени
и разяснения по програмите. 72 минути. Цена: 5 лири. За поръчки: Publications
Sales, SCF UK

UNESCO
1. Teacher Education Resource Pack: Special Needs in the Classroom
Обучителен филм – представя обосновката на проекта. 50 минути, на англий-
ски, 1993 г. Цена: 30 щатски долара
Филм за приобщаващите училища – представя опита на различни училища в Ис-
пания, Англия, Португалия, Нова Зеландия и Йордания. 60 минути, непреведен,
1993 г. Цена: 30 щатски долара

2. Special Needs Education: Access and Quality
Въпроси и гледни точки от дебата в Саламанка, 1995.
55 минути, на английски, френски и испански. Цена: 40 щатски долара

3. Working with children with developmental delays
Тези видео-материали са предназначени за социални и здравни работници и роди-
тели.
Malawi: Getting Together, 50 минути
Sri Lanka: One of the Family, 50 минути
Uganda: Learning Together, 60 минути
Цена: 40 щатски долара за филм

Hopeful Steps Community Based Rehabilitation programme: Guyana
1. The challenge of introducing children with disabilities into mainstream schools
Това е обучителен комплект, състоящ се от десет 12-минутни видеофилма.
Включва и илюстриран наръчник за обучение от 60 страници. 120 минути.
Цена: 80 щатски долара или 50 лири

2. Educating Communities about Disability
Този филм се състои от поредица куклени представления, предназначени да по-
вишат чувствителността в общността към потребностите на хората с ув-
реждания. Към филма има и илюстриран наръчник от 62 страници, описващ как
се правят кукли и как се пишат сценарии.

3. When there is no Nursery School
Този филм съдържа седем 10-минутни програми, предлагащи идеи на родителите
и учителите за насърчаване на напредъка и развитието на децата в предучи-
лищна възраст, когато в общността няма детска градина. Филмът е в ком-
плект с илюстриран наръчник за обучение.

4. Introducing Children with Disabilities into Mainstream Schools
Филмът съдържа осем 15-минутни програми на тема “Училище за всички” и “Да
работим заедно в училище” и е в комплект с илюстриран наръчник за обучение
от 56 страници.
За заявки на копия, използващи видеостандарта NTSC: Community Based Rehabi-
litation PO Box 10847, Georgetown, Guyana. Факс: +592 2 62615
За заявки на копия, използващи видеостандарта PAL: Professor Roy McConkey,
School of Health Sciences, University of Ulster, Newton Abbey, Co Antrim, BT 37
0QB, N Ireland, UK. Факс: +44 (0)1232 – 368202; Ел. поща: rmcconkey@ulst.ac.uk
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7.4. Описания на случаи от практиката

В бюлетините на МПО ще откриете множество полезни описания на политика-
та и практиката в сферата на ПО в различни култури и контексти.

UNESCO: Including the excluded: Meeting diversity in education - Uganda & Roma-
nia (2001)
Тези подробни описания на случи, разработени от ЮНЕСКО, съдържат полезни
примери за реализиране на приобщаващо образование.

UNESCO: Welcoming Schools: Students with disabilities in regular schools (1999)
Този кратък текст се съпровожда от видеоматериал. Той разказва как общно-
сти, учители и деца работят заедно, за да намалят бариерите пред научаване-
то и да приобщят всички деца в училище. Учители от 15 училища – всяко в раз-
лична държава, споделят своя опит и подхода си в клас. Комплектът може да се
поръча от ЮНЕСКО (виж по-горе).

Sue Stubbs (1995) The Lesotho National Integrated Education Programme: A Case
Study on Implementation
Магистърска дисертация, която се основава на проучване по метода на сътруд-
ничеството, проведено в Лесото. Дисертацията съдържа поуките от “успешни-
те” и “неуспешните” училища, включени в пилотната програма за ПО. В нея има
и критика в дълбочина на идеята за валидно, съобразено с условията проучване
в контекста на сътрудничеството между Севера и Юга. Работата може да бъ-
де намерена на интернет сайта на МПО или да се поръча от МПО.

EENET (2002) Family Action for Inclusion (в печат)
Сборник с описания на случаи относно ролята на семействата и родителските
групи в осъществяването на приобщаващо образование. Може да се поръча от
МПО.

Farah, F (2000) Co-operation between Families and Schools: Parent Power Experien-
ce in Lebanon
Този кратък текст разказва историята на една инициатива на Ливанската асо-
циация на синдрома на Даун (Lebanese Down’s Syndrome Association) за въвеждане
на приобщаване в образованието. Той подчертава важността на сътрудниче-
ството между родителите и училищния персонал и ползите за всички деца от
приобщаването на децата с увреждания в тяхното местно училище. Текстът
представлява глава от книгата Meeting Special and Diverse Educational Needs: Ma-
king Inclusive Education a Reality. Savolainen, H, Kokkola, H and Alasuutari, H (eds). За
поръчки: Ministry of Foreign Affairs of Finland, The Department of International Deve-
lopment Co-operation, PO Box 176, 00161 Helsinki, Finland

Hastie, R (1997) Disabled Children in a Society at War: A Casebook from Bosnia
Книгата описва прехода от институционална грижа към интеграция в общност-
та в едно посткомунистическо общество.
Oxfam Publishing. BEBC, PO Box 1496, Parkstone, Dorset, BH12 3YD, UK
Ел. поща: publish@oxfam.org.uk
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McConkey, R (2001) A Bundle of Sticks: Family-based organizations in developing
countries (непубликуван ръкопис)
Това е много полезно обобщено представяне на начина, по който се развиват ро-
дителските обединения от Севера и от Юга, с акцент върху затрудненията в
научаването.
School of Health Sciences, University of Ulster, Newtownabbey, BT37 0QB
Northern Ireland

Save the Children UK (1995) In Our Own Words: Disability and Integration in Moroc-
co
История на услугите за хора с увреждания в Мароко от гледна точка на самите
млади хора. В известна степен е засегната и интеграцията в образованието.
Save the Children UK Publications, c/o Plymbridge Distributors Ltd, Estover Road,
Plymouth PL6 7PY, UK
Ел. поща: orders@plymbridge.com

O’Toole, B and McConkey, R (eds) (1995) Innovations in Developing Countries for Pe-
ople with Disabilities. Lisieux Hall Publications in association with AIFO-Italy (Associa-
zione Italiana Amici di Raoul Follereau)
Тази книга беше отпечатана неотдавна и МПО получи разрешение от издателя
да я публикува на своя сайт.

Towards Responsive Schools: supporting better schooling for disadvantaged chil-
dren (2000)
Тази публикация на Спасете децата и Дирекцията за международно развитие на
британското правителство (DfID) изследва връзката между училищното обуче-
ние, бедността и социалната или политическа неравнопоставеност. Описания-
та съдържат примери от общностни училища в Индия, детски градини в Монго-
лия и обучение в бежански лагери в Ливан.
DFID Education Publications Despatch, PO Box 190, Sevenoaks, TN14 5SP, UK
Ел. поща: dfidpubs@echristian.co.uk

Different Voices
Публикацията представя практиката на шестима учители от Тасмания в обра-
зованието на ученици, които се нуждаят от сериозна подкрепа. Материалите
разказват за опита и практиката на учителите в работата им с деца в ранна
детска възраст и в контекста на основно, средно и висше образование. Чрез фо-
тографии са представени различни учителски практики. Историите разказват
как разнообразните потребности на учениците се посрещат в хода на училищ-
ното ежедневие.
За връзка: Julianne Moss – Lecturer in early childhood and primary education.
University of Tasmania. Box 252c-66 Hobart 7001. Australia
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7.5. Публикации от първостепенно значение и допълнителна литература

UNESCO: The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs
Education Подробен преглед на принципите, политиката и практиката, свърза-
ни с ПО. Рамката съдържа насоки за действие на различни нива – от правител-
ствено да общностно. Текстът е от първостепенно значение.

UNESCO: Salamanca - Five Years On (1999)
Това е преглед на международните постижения по пътя към по-приобщаващи об-
разователни системи, както и приноса на ЮНЕСКО към този напредък. Текстът
може да се получи безплатно от ЮНЕСКО.

Holdsworth J and Kay J (ed) (1996) Towards Inclusion: SCF’s Experience in Integra-
ted Education Много полезен преглед на основните въпроси, основан на семинар
на Спасете децата с участието на практици и политици от Азия. Включва опи-
сания на случаи от Лаос, Китай, Виетнам и Лесото.

Sue Stubbs (1997) Towards Inclusive Education: The Global Experience of Save the
Children Изчерпателен обзор на принципите и практиката на ПО от глобална
гледна точка, включващ примери от различни страни и обсъждане на разликите
между подходите на специалното образование, интегрираното образование,
специалните отделения и приобщаващото образование.

Sue Stubbs (1994) A Critical Review of the Literature on the Education of Disabled
Children in Developing Countries Дълбочинно изследване и критика на литерату-
рата по въпроса, включващо и подробна библиография. Този текст поставя мно-
го въпроси, свързани с опасността от налагането на идеи от Севера в страни-
те от Юга, както и с валидността на писмената информация.

The Agra Seminar Report and Video. International Disability & Development Consor-
tium (IDDC). Inclusive Education: Towards the Common Goal
За повече информация виж т. 7.3.

Susie Miles (2000) Overcoming Resource Barriers: the Challenge of Implementing IE
in Rural Areas Отличен и провокативен текст, в който се твърди, че липсата на
ресурси НЕ е пречка пред ПО – бариерата на нагласите е много по-съществена.
Виж също и “Преодоляване на ресурсните бариери” (“Overcoming Resource Barri-
ers”) – доклада на МПО от едноименния симпозиум, представен на Международ-
ния конгрес по специално образование, 2000 г.

Susie Miles (2000) Enabling Inclusive Education: Challenges and Dilemmas
Преглед на поуките, извлечени от подкрепата на ПО в икономически по-бедните
страни. Изследва се ролята на рехабилитацията в общността и се използват
примери от Африка и Азия.

Hannu Savolainen, Heikki Kokkala, Hanna Alasuutari (eds) (2000) Meeting Special
and Diverse Educational Needs: Making Inclusive Education a Reality
Тази книга се основава на доклад, изнесен на срещата за стратегическо плани-
ране в сферата на специалното образование на Световния форум по образова-
нието, организирана от Института “Нило Маки”, Финландия (Niilo Maki Institute,
Finland). Може да се получи безплатно от Министерството на външните рабо-
ти на Финландия (адресът е даден по-горе).
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Emma Stone (ed) (1999) Disability and Development: Learning from Action Research
on Disability in the Majority World
ISBN: 0-952840-3-2
Цена: 15,99 лири + 1,50 лири за пощенски разходи
Книгата разглежда въпросите, които възникват при пренасянето на идеи и
практики от Севера към останалата част от света. В сборника участват 15
автора – активисти с увреждания, практици и изследователи. Темите включ-
ват: приобщаващо образование, рехабилитация в общността, организации на хо-
рата с увреждания и изследвания в областта на уврежданията. Книгата може да
се закупи от: The Disability Press, The Department of Sociology and Social Policy,
The University of Leeds, Leeds LS2 9JT Cheques payable to ‘The University of Le-
eds’. Факс: +44 (0) 113 233 4415

Mel Ainscow (1999) Understanding the Development of Inclusive Schools 
Тук ще намерите насоки за промяна на училището и работата в клас, така че
те да станат достъпни за всички учащи се. ISBN No: 0 7507 0734 8, с меки кори-
ци, цена: 14,95 лири

Simone Aspis (1998) Why exams and tests do not help disabled and non-disabled
children learn in the same school Симон е жена с увреждане, оцеляла след обучение
в специално училище. Системата на оценяване я е определила като страдаща
от затруднения в научаването. Симон е независим застъпник за приобщаващо
образование. Тя провежда семинари като консултант на свободна практика. Si-
mone Aspis, Changing Perspectives, 40 Churchill Road, Willesden, London, UK.
Телефон/Факс: 0181 459 5717
Текстът на Симон може да се получи от МПО или от: Bolton Dat for Inclusion, Bolton
Institute, Chadwick Street, Bolton, Lancashire, BL2 1JW, UK.
Телефон: +44 1204 528851, факс: +44 1204 399074, ел. поща: k.barton@bolton.ac.uk

Inclusive Education on the Agenda (1998)
Полезна брошура, която представя обобщено основните международни инициа-
тиви в подкрепа на приобщаващото образование. Може да се получи от:
UNESCO, Special Education.

From Them To Us: an international study of inclusion in education (1998) Edited by
Tony Booth and Mel Ainscow
Тази публикация разглежда въпроси като “Може ли да има глобално виждане за при-
общаващото образование?” чрез поредица от описания на случаи от осем различ-
ни държави. Книгата е публикувана от Routledge и ISDN номерата са: за издание
с твърди корици: 0-415 18739-7 (47,50 лири); за издание с меки корици:
0-415-13979-1 (15,99 лири).

Mittler, Brouillette and Harris (ed) (1993) Special Needs Education
Сборник статии от целия свят, разглеждащи различни теми относно образова-
нието на децата с увреждания. Някои от статиите са съсредоточени върху
специалното образование, други – върху приобщаващото образование.

A Chance in Life: Principles and Practice in Basic Primary Education for Children
(SCF 1998) Kimberley Ogadhoh & Marion Molteno
ISBN No:1 899120 69 6
Това е практическо помагало, подходящо за всеки, който се стреми да осигури

ГЛАВА 7Следващи стъпки. Източници на допълнителна информация

71



повече възможности за образование на децата. В него се защитават системи-
те на приобщаващото образование и образованието за развитие на личността
(developmental education). За поръчки: SCF’s Publication Sales.

Kisanji, J (1998) Culture and Disability: An analysis of Inclusive Education Based on
African Folklore 
Доклад, представен на Международната експертна среща и симпозиум за мест-
ните идеи и вярвания относно уврежданията в различни култури, Бон, Германия.

Kisanji, J (1999) Models of Inclusive Education: Where do Community Based Sup-
port Programmes Fit In?
Доклад, представен на семинара “Приобщаващото образование в Намибия – пре-
дизвикателствата пред обучението на учителите”, Виндхук, Намибия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Конвенция за правата на детето на ООН –
извадки от Член 2, 23, 28 и 29

Член 2
1. Държавите – страни по Конвенцията, зачитат и осигуряват правата, предвидени в
тази конвенция, на всяко дете в пределите на своята юрисдикция, без каквато и да е
дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, полити-
ческите или други възгледи, националния, етническия и социалния произход, имуществе-
ното състояние, инвалидността, рождението или друг статут на детето или на него-
вите родители или законни настойници.

Член 23
1. Държавите – страни по Конвенцията, признават, че дете с умствени или физически

недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуря-
ват достойнството му, поощряват самостоятелността и улесняват активното му
участие в обществото.

2. ...признават правото на детето с умствени или физически недостатъци на специал-
ни грижи (...) според наличните ресурси (...).

3. Признавайки специалните нужди на детето с умствени или физически недостатъци,
помощта (...) се предоставя безплатно, когато това е възможно, като се вземат пре-
двид финансовите възможности на родителите на детето или на другите лица, гри-
жещи се за него, и е насочена към осигуряване на ефективен достъп до и получаване
на образование, обучение, здравни грижи, рехабилитация, подготовка за трудова дей-
ност и възможности за отдих по начин, позволяващ на детето най-пълната възможна
социална интеграция и индивидуално развитие, включително неговото културно и ду-
ховно развитие.

Член 28
1. Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето на образование
и с оглед на осъществяването на това право във все по-голяма степен и при еднакви
възможности те по-специално трябва:

а) да направят основното образование задължително и безплатно за всички;
b) да насърчават развитието на различни форми на средно образование, включи-
телно общо и професионално образование, като ги направят достъпни и на разпо-
ложение за всяко дете, и да вземат подходящи мерки, като въвеждане на безплат-
но образование и предоставяне на финансова помощ в случай на необходимост;
c) да направят висшето образование достъпно за всички (...);
d) да направят образователната информация и тази за професионално обучение и
ориентация налична и достъпна за всички деца;
e) да вземат мерки за насърчаване на редовното присъствие в училищата и нама-
ляване процента на децата, напуснали училище.

Член 29
1. Държавите – страни по Конвенцията, се споразумяват, че образованието на дете-
то трябва да бъде насочено към:

а) развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и физи-
чески способности до най-пълната им изява;
b) развитието на зачитането на човешките права и основните свободи (...);
c) развитието на чувството на уважение към родителите на детето, към него-
вата собствена културна самоличност, език и ценности, към националните ценно-
сти на страната, в която детето живее, на страната, от която то произхожда,
и на цивилизации, различни от неговата собствена;
d) подготовката на детето за отговорен живот в свободно общество (...);
e) развитието на чувството на уважение към природната среда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Световна конференция за образование за всички,
Джомтиен, 1990 г.
Световна декларация за образование за всички –
удовлетворяване на основните образователни потребности

Член III - Универсализиране на достъпа и реализиране на равнопоставеността
1. Всички деца, младежи и възрастни трябва да имат достъп до основно образование.

За тази цел е необходимо да се разшири обхватът на качествените услуги в сфера-
та на основното образование и да се предприемат целенасочени действия за огра-
ничаване на неравнопоставеността.

2. За да има равнопоставеност по отношение на основното образование, е необходи-
мо всички деца, младежи и възрастни да получат възможност да достигнат и поддър-
жат приемливо ниво на образованост.

3. Най-важният приоритет към момента е да се осигури достъп до образование и да се
подобри неговото качество за момичетата и жените, както и да се премахнат всич-
ки пречки, затрудняващи тяхното активно участие. Необходимо е да се премахнат
всички стереотипи на полова основа в образованието.

4. Необходимо е да се поеме сериозен ангажимент за премахване на неравнопостав-
еността в образованието. Групите в неравностойно положение: бедните, децата на
улицата и тези, които работят, жителите на селски и отдалечени райони, етниче-
ските, расовите и езиковите малцинства, бежанците, търсещите убежище от во-
енни действия и хората, които живеят в окупирани райони, не трябва да страдат
от никаква форма на дискриминация по отношение на достъпа до възможности за об-
учение.

5. Образователните потребности на хората с увреждания изискват специално внима-
ние. Необходима е да се предприемат стъпки за осигуряване на равен достъп до об-
разование за хора с всякакви увреждания, като неразделна част от образователната
система.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Стандартни правила на ООН

Правило 6
■ Държавите трябва да гарантират, че обучението на хората с увреждания е “нераз-

делна част от образователната система”.

■ Точка 1: Държавните институции в сферата на образованието са отговорни за инте-
грираното обучение на хора с увреждания.

■ Точка 2: Интегрираното обучение предполага наличие на преводачески и други подхо-
дящи спомагателни услуги.

■ Точка 6: Държавите трябва: а) да имат ясно изразена политика (...); б) да осигурят гъ-
вкавост (...) на програмите за обучение; в) да осигури качествени материали, както и
постоянно повишаване на квалификацията на учителите и помощния персонал.

■ Точка 7: Интегрираното обучение и програмите за обучение в общностната среда
трябва да се разглеждат като взаимнодопълващи се подходи (...).

■ Точка 8: В случай, че училищната система като цяло все още не е в състояние да от-
говори на нуждите на всички лица с увреждания, може да се създаде специална програ-
ма за обучение. (...) в определени случаи специалното обучение е най-подходящо за ня-
кои групи ученици с увреждания.

■ Точка 9: Предвид специфичните нужди при общуване с глухи и глухи / слепи лица, про-
веждането на тяхното обучение може да се окаже по-подходящо в специализирани учи-
лища или специализирани паралелки в редовните училища.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Декларацията от Саламанка,
с придружаващата я Рамка за действие
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/SALAMA_E.PDF (на английски –
Б. пр.)

Член 2
■ Образователните системи трябва да отчитат широкото разнообразие от харак-

теристики и потребности на децата.
■ Масовите училища, ориентирани към приобщаване, са най-ефективното средство

за преодоляване на дискриминационните нагласи, изграждане на гостоприемни общно-
сти, развиване на приобщаващо общество и постигане на образование за всички; не-
що повече, те предоставят ефективно образование на по-голямата част от децата
и подобряват ефикасността и, в крайна сметка, финансовата ефективност на цяла-
та образователна система.

Член 3
Правителствата трябва “да приемат под формата на закон или политика принципа на
приобщаващото образование (...), освен ако няма сериозни основания за друго решение”.

Рамка за действие

Член 3
Ръководният принцип на Рамката за действие е, че училищата трябва да осигурят
условия за включване на всички деца (...), в това числа децата с увреждания и надаре-
ните деца, децата на улицата и тези, които работят, децата от отдалечени райони и
номадски общности, децата от езикови, етнически или културни малцинства, както и
децата от други ощетени или маргинализирани райони или групи. (...) Приобщаващото
училище е изправено пред предизвикателството да развие педагогика, поставяща де-
тето в центъра, която да обучава всички деца.

Член 4
(...) човешките различия са нормални и обучението трябва да се приспособява към по-
требностите на детето, вместо детето да се напасва към някакви предварително
установени допускания (...). Педагогиката, поставяща детето в центъра, носи полза
за всички ученици и като резултат – за общество като цяло. (...) тя може значително
да ограничи броя на отпадащите от училище и на повтарящите ученици (...), дока-
то в същото време осигурява по-високо средно ниво на постижения. Нещо повече – учи-
лищата, поставящи детето в центъра, полагат основите на общество, ориентирано
към хората, което зачита както различията, така и достойнството на всички човеш-
ки същества.

Член 6
Приобщаването и участието са основополагащи за човешкото достойнство и за
съблюдаването и упражняването на човешките права.

Член 7
Фундаменталният принцип на приобщаващото училище е, че – където е възможно –
всички деца трябва да учат заедно, независимо от каквито и да било трудности или
различия между тях. Приобщаващите училища трябва да разпознават и посрещат раз-
нообразните потребности на своите ученици, като се приспособяват към различни-
те стилове и темпове на научаване.
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Член 10
Опитът показва, че приобщаващите училища, които обслужват всички деца в общност-
та, са изключително успешни в привличането на общностна подкрепа и в откриването
на творчески и иновативни начини за използване на ограничените ресурси, които са
в наличност.

Член 18
Политиките в сферата на образованието на всички нива – от национално до местно –
трябва да предпоставят, че детето с увреждане ще посещава кварталното си учи-
лище, тоест училището, в което то щеше да учи, ако нямаше увреждане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Конференцията в Дакар: През април, 2000 г., повече от 1 100 участници от 164

държави се събират в Дакар, Сенегал, за Световния форум по образованието (World Edu-

cation Forum). Сред присъстващите са както учители, така и министър-председатели,

както академици, така и политици, както представители на неправителствени орга-

низации, така и ръководители на влиятелни международни институции. Те приемат по-

дробната Рамка за действие от Дакар: “Образование за всички – да спазим нашите ко-

лективни ангажименти” (“Education for All: Meeting Our Collective Commitments”).

Образование за всички – да спазим нашите колективни ангажименти
Текст, приет на Световния форум по образованието в Дакар,
Сенегал, 26 – 28 април, 2000 г.

7. С настоящото изявление ние колективно се ангажираме с постигането на следните
цели:
(I) разширяване и подобряване на всестранната грижа и образованието в ранна детска
възраст, особено за най-уязвимите и неравнопоставени деца;

(II) осигуряване на условия до 2015 г. всички деца, особено момичетата, децата, живее-
щи в тежки условия, и тези, които принадлежат към етнически малцинства, да имат
достъп и да получат безплатно и задължително основно образование с добро качество;

(III) осигуряване на условия да бъдат посрещнати образователните потребности на
всички млади и възрастни хора чрез равен достъп до подходящо обучение и програми за
развитие на житейските умения;

(IV) постигане на 50 процента повишение в нивото на грамотност на възрастните до
2015 г., особено на жените, и равен достъп до основно и продължаващо образование за
всички възрастни;

(V) премахване на неравенството по пол в основното и средното образование до 2005
г. и постигане на равнопоставеност между половете в образованието до 2015 г., с ак-
цент върху осигуряването на пълен и равен достъп и възможност за реализация на мо-
мичетата в основно образование с добро качество;

(VI) подобряване на качеството на образованието във всички негови аспекти и осигу-
ряване на условия за високи постижения на всички, така че приетите и измерими обра-
зователни резултати да бъдат достижими за всички, особено по отношение на гра-
мотността, математическите способности и житейските умения.

28 април, 2000 г., Дакар, Сенегал
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Какво се случи на Световния форум по уврежданията?
Instituto Fronesis May 2000 A critique from ‘the South’ from the NGO Campaign
(Dakar, Senegal, 26-28 April, 2000) Rosa Marнa Torres
www.fronesis.org/documentos/whathappendatdakar.pdf

В Дакар не се случи нищо особено. Това беше една огромна и скъпа среща, без живец
и без очаквания, със сложна организация, с малко изненади и с предварително известни
резултати, както обикновено се случва на събития, които са загрижени основно за раз-
глеждането и одобряването на документи, подготвени предварително и вече претър-
пели множество редакции. Това, което все пак подлежи на обсъждане в такива случаи, е
формата, а не съдържанието – подмяна, изтриване или добавяне на думи, разместване
на параграфи или открояване на някоя определена идея сред многото. Често битките
и победите засягат “вмъкването” на изречения и параграфи, които определени хора или
групи считат за важни от тяхна гледна точка или поради различни интереси – образо-
ванието на момичетата, защитата на околната среда, опрощаването на външния дълг,
развитието в ранното детство, децата на улицата, забраната на детския труд, рав-
нопоставеността между половете, превенцията на ХИВ / СПИН, туземните групи, съ-
трудничеството между страните от Юга, професионалното развитие на учителите,
въвличането на общността, борбата с бедността и т.н. В резултат от това се полу-
чават всеядни документи, включващи всички, но без да представляват или удовлетво-
ряват някого в частност. Така се пишат международните документи и декларации и за-
това те в крайна сметка стигат до обобщения, утвърждават известни неща, съдър-
жат неяснота и двусмисленост и създават илюзията за споделени идеали, консенсус и
ангажимент.

Движението „Образование за всички” (1990 – 2000) беше по същността си спуснато
отгоре, планирано, реализирано и оценявано от международни и национални политиче-
ски и технократски елити, без да се дава много информация и да се насърчава участие-
то на гражданите, дори на учителите и изследователите и специалистите в сферата
на образованието. Националните планове за ОЗВ в повечето случаи представляваха
държавни творения, разработвани и обсъждани при закрити врати от национални и
международни чиновници. В глобалните, регионалните и националните срещи за обсъж-
дане на напредъка на ОЗВ участваха ограничен кръг познати лица. Малцина знаеха за ра-
ботата на Форума за ОЗВ – международна структура, проследяваща напредъка на ОЗВ,
чиито секретариат се помещава в офисите на ЮНЕСКО в Париж – или за състава на
неговия организационен комитет и неговите срещи и решения. Оценката на ОЗВ в края
на десетилетието накара много хора да си спомнят, че имаше нещо, наречено “Образо-
вание за всички”, оценявано неизвестно от кого, което явно вече ще приключва.

Следващите 15 години не трябва да повтарят тази история. Не е възможно да се от-
делят мисленето (“горе”) от действието (”долу”) – както в отношенията между между-
народните агенции и националните правителства, така и между правителствата на
централно и местно ниво и националните и местни общности. Да приемем това раз-
граничение означава да се съгласим, че има хора, които планират, и хора, които само из-
пълняват, че проучванията и анализите вече са приключили и всичко, което остава да
се направи, е да се превърнат техните изводи в планове за действие. Да правиш неща-
та добре означава да мислиш и да действаш на всички нива. Обсъждането на диагнози-
те и стратегиите, приети на високо равнище, и даването на предложения за “какво” и
“как” според специфичния контекст, са задачи на Националните форуми за ОЗВ и на
гражданското общество като цяло.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Разликата между интегрирано и приобщаващо образование
(по доклада от семинара в Агра)

И Н Т Е Г Р И РА Н О  О Б РА З О В А Н И Е

Решения: Да се поправи детето – в противен случай то ще се провали. Децата могат
да бъдат образовани, само ако:

■ могат да се справят с другите деца (да издържат на техните подигравки, мал-
третиране);

■ разполагат със специално оборудване;
■ разполагат с индивидуална подкрепа;
■ имат специален учител;
■ могат да се справят с учебната програма;
■ имат осигурена специална среда;
■ при тяхното обучение се използват специални техники, които отговарят на

техните специални потребности;
■ имаме на разположение допълнителни ресурси, с които да удовлетворим техни-

те “специални” потребности;
■ те могат да стигнат до училище и да общуват по общоприетия начин;
■ те са отделени, защото са различни.
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П Р И О Б Щ А В А Щ О  О Б РА З О В А Н И Е

Решения: Развитие на училището чрез внимателно управлявани и основани на участие-
то промени

■ Подход за цялостно развитие на училището – споделени отговорности и съ-
вместно решаване на проблемите;

■ Откриване, активизиране и използване на ресурсите в общността;
■ Изработване на приспособления и оборудване от местни, евтини материали;
■ Ресурсите се разпределят така, че да подкрепят научаването на ВСИЧКИ уче-

ници;
■ Изслушване и оказване на подкрепа на учителите, въвеждане на екипния подход

в преподаването, предоставяне на подходящо практическо обучение;
■ Изграждане на достъпна и гостоприемна среда;
■ Разработване и реализиране на политика, което приема различията и огранича-

ва дискриминацията;
■ Използване на методи като “деца обучават деца” и взаимопомощ между връст-

ници;
■ Изграждане на връзки с организации и програми в общността – организации на

хора с увреждания, родителски организации, програми за рехабилитация в об-
щността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ИНДЕКС за ПРИОБЩАВАНЕ
Ainscow et al. (2000) Bristol: CSIE
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Създаване на приобща-
ващ тип култура

Изграждане на общност
■ взаимопомощ и подкре-

па
■ въвличане на различни

групи
■ гостоприемна среда
■ зачитане

Въвеждане ценностите
на приобщаването
■ очакване ВСИЧКИ учени-

ци да развият потенциа-
ла си

■ споделени ценности
■ всички ученици са еднак-

во ценени
■ цялостен подход към

личността, а не като
към машина за учене

■ подход на премахване на
бариерите (социален мо-
дел)

■ политика и практика за
справяне с дискримина-
ционните поведения, на-
пример малтретиране-
то

Разработване на приоб-
щаващи политики

Развитие на училище за
всички
■ набирането на персонала

се съобразява с различия-
та

■ отношението към персо-
нала е добро и справедли-
во

■ всички местни деца са
приети в училище

■ достъпна среда

Организиране на подкрепа
за различията
■ координиране на подкре-

пата
■ съвместно решаване на

проблемите
■ различни групи получават

подкрепа - персонала, уче-
ниците, родителите

■ оказва се подходяща под-
крепа в отговор на раз-
лични потребности
(Брайл, аудиозаписи, же-
стомимичен превод и
т.н.)

■ процес на откриване и
премахване на бариери-
те пред научаването за
ВСИЧКИ ученици

Въвеждане на приоб-
щаващи практики

Управление на науча-
ването
■ учебната програма е

съобразена с ученици-
те

■ учебните занятия са
дъстъпни за всички

■ учебните занятия
подпомагат разбира-
нето на различията и
приобщаването

■ всички деца се насър-
чават

■ екипен подход в пре-
подаването 

Мобилизиране на ре-
сурси
■ справедливо разпре-

деляне на ресурсите
■ активизиране и из-

ползване на ресурси-
те в общността

■ всички хора (деца,
персонал, родители)
се възприемат като
ресурси

■ устойчивото изпол-
зване на местните
ресурси е приори-
тет
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Ниво

Етап

1. С какво
разполагаме

А. Държавно
законодателство и
политика

Международни,
регионални и национални
политики, договори и
конвенции, свързани с
децата, образованието и
уврежданията – какво
помага и какво пречи?

Кой за какво отговаря?
Кой има влияние върху
политиката,
бюджетирането,
реализацията? Каква е
наличната
компетентност? Какво е
отношението на
правителството към
НПО и гражданските
групи?

Какви са наличните
нагласи, поведения?
Децата с увреждания
посещават ли
училище? Къде са те?
Има ли рехабилитация
в общността?
Родителски групи?
Организации на хора с
увреждания?

Какво е необходимо –
промяна на политиката
или нова политика?

Откриване на
влиятелните хора и
повишаване на тяхната
чувствителност към
проблема – привличане на
подкрепа

Въвличане и
консултиране с
общността от
самото начало –
родители, организации
на хора с увреждания,
лидери, деца обучават
деца

Лобиране за изпълнение на
политиката, осигуряване
на ресурси и контрол
върху бюджетите

Организационни
комитети, включващи
всички основни
заинтересовани страни.
Междусекторно
сътрудничество

Образованието вкъщи,
в общността, в
училище – всички форми
са важни

Въвличане на лобистките
групи – родители и
организации на хора с
увреждания – в просле-
дяването на политиката.
Оползотворяване на
наличните международни
механизми за проследя-
ване – доклади, специални
докладчици

Кой е активно въвлечен?
Кой реално подкрепя
процеса?
Как се разпределят
ресурсите в
действителност?

Колко приобщаваща е
общността на
практика? Кой взима
решенията, кой има
достъп до ресурсите?

Б. Държавна
администрация

В. Общностни
фактори

2. Въвеждане
на ПО

3. Подкрепяне на
реализацията

4. Проследяване
и оценка
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Какви са взаимоотношенията
между училищата и общност-
та, както и между тях и раз-
личните нива на държавното
управление? Какво образование
се предоставя? Детски гради-
ни? Специални училища / отде-
ления? Кои деца ходят на учили-
ще? Кои отпадат? Как се упра-
вляват училищата? Учебна про-
грама? Методология?  

Какви са наличните обуче-
ния и кой ги предоставя?
Има ли “специални” обуче-
ния? Използва ли се же-
стомимичен език? С каква
информация за уврежда-
нията разполагат хора-
та? Има ли работилници
за производство на по-
мощни средства?

Хора: родители, организа-
ции на хора с увреждания,
членове на общността,
НПО, донори, международ-
ни НПО – какво би подпо-
могнало и какво би възпре-
пятствало приобщаване-
то?
Материали: условия за пол-
зване на Брайл, помощни
средства за придвижване

Изборът на пилотни учебни за-
ведения зависи от много фак-
тори. За предпочитане са по-
малките деца, но е важно резул-
татите да могат да бъдат
възпроизведени и при други гру-
пи. Поставете си постижими
цели

Повишаването на чув-
ствителността към про-
блемите трябва да бъде
насочено към различни ни-
ва и да включи всички, кои-
то имат някакво влияние.
Устойчиво предоставяне
на гъвкави обучения в реа-
лен контекст, основани на
социалния модел

Как може наличните ре-
сурси да бъдат “активизи-
рани” и оползотворени?
Започнете с хората и то-
ва, с което разполагате в
действителност, вместо
с това, за което “мечтае-
те”. 
Сътрудничество

Образователни методи,
ориентирани към детето,
гъвкави учебни програми и
адаптивна среда, екипен
подход в обучението,
подходящи помощни
средства. Развитието на
училището трябва да носи
полза за ВСИЧКИ деца

Редуване на теория и
практика – управление на
промяната, въвеждане на
подходящо темпо,
изграждане на култура на
колективно научаване и
сътрудничество

Използвайте
специалистите като
ресурс, но твърдо
поддържайте тезата, че
отговорността се носи
от
общообразователните
учители и по-широката
общност

Фокусиране върху
системата, а не върху
детето – какви бариери
пред приобщаването са
били премахнати? Нива на
участие? Сътрудничество?
Реакции към различията?

Въвличане на
участниците в
оценката на обученията
– какво работи? Какво
трябва да се промени?

Какво се е променило в
начина на употреба на
ресурсите? Увеличило ли
се е сътрудничеството?
Оползотворени ли са
предоставените
ресурси?

Г. Училищни фактори Д. Знания, умения,
информация

Е. Ресурси
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Тази публикация е предназначена за всички, които искат да разберат
повече за приобщаващото образование. Тя ще бъде особено полезна за
хората, работещи в сферата на образованието в страни, в които ико-
номическите ресурси са оскъдни.

Международният интерес към приобщаващото образование става все
по-голям – расте убедеността, че то допринася за постигането на об-
разование за всички. През 2001 г. ЮНЕСКО стартира приоритетна про-
грама за образование в сферата на уврежданията, чиято цел е да “на-
сърчи развитието на приобщаващото образование като основен под-
ход за постигане на образование за всички”. Но въпреки нарасналия ин-
терес към приобщаващото образование и увеличения обем литература
по темата, все още липсва разбиране и съществува значително обърк-
ване относно практическите измерения на тази идея.

Стремейки се да запълни тази празнина, Атлас Алайънс възложи на
Сю Стъбс, координатор на Международния консорциум по увреждания-
та и развитието и бивш съветник по въпросите на уврежданията в
Спасете децата – Обединено кралство, да състави преглед по тема-
та за приобщаващото образование. Тази публикация е резултат от то-
ва усилие – нейната цел е да предизвика по-дълбоко разбиране на идеи-
те, стратегиите и основните въпроси, свързани с приобщаващото
образование. Съдържанието на разработката е изцяло плод на работа-
та на автора. Атлас Алайънс изразява огромното си задоволство от
публикуването на книгата и се надява, че тя ще представлява полезен
ресурс за читателите, които живеят и работят в страните както от
Севера, така и от Юга.

Английското издание е реализирано от
Атлас Алайънс в сътрудничество с

Норвежката асоциация на хората с увреждания.
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