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КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗА
„Наръчникът за изследване“ е интелектуален продукт от проекта „Европейска мрежа за социално включване ENSI“, финансиран от програма „Еразъм плюс“ (образование за възрастни KA202). Общата цел на проекта беше
обмен на добри практики в областта на образованието за възрастни между аниматори и оператори в сектора на
социалното включване на деца и юноши със СОП.
Обменът на добри практики беше насочен към изготвянето на европейски модел за включване на деца и юноши
с висок потенциал за възпроизвеждане в други държави от ЕС и други социално-културни условия.
ENSI беше осъществен с участието на 6 партньора (от неформалния образователен сектор) от 5 държави от ЕС:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

People Help the People (Italy) - Координатор
Asociatia Fluturele Visator (Румъния)
Associacion Amigos de Europa (Испания)
EURO-Training (България)
Centro Internazionale delle Culture Ubuntu (Италия)
Fundacja Family Center (Полша).

„Наръчникът за изследване“ беше създаден с помощта на методологията на научно-изследователска дейност и
партньорът Centro Internazionale delle culture UBUNTU. Всеки партньор в началото на проекта изготви
аналитичен доклад за трудностите в обучението и социалното включване на деца и юноши със СОП в собствената
си страна. Всеки национален доклад беше допълнен с описание на някои добри практики, проведени на
национално ниво със SWOT анализ.
Тази първа част от „Наръчникът за изследване“ беше споделена и обсъдена с участниците в Транснационалния
курс за обучение (TC1). TC1, координиран от People Help People, а също беше пример за обмен на добри
практики, които всеки участник приложи в работната си среда.
През време на втория Транснационален курс за обучение (TC2) бяха споделени резултатите, постигнати от всеки
партньор в дейностите, при които се приложиха добрите практики.
UBUNTU редактира „Наръчника за изследвания“, разделяйки работата на три части:
• Аналитични доклади за затрудненията с ученето на младите мигранти и за добрите практики, прилагани в
неформален контекст в партньорските страни;
• Описание на включения модел, произведен и след това тестван на местно ниво;
• Резултати от тестване в неформални контексти във всяка страна партньор.
Наличието на ученици със специални образователни потребности (СОП), и по-специално все по-честото
присъствие на чужденци в училище, изисква преформулиране на училищните практики и преоценка на
потенциалната роля на неформалния контекст за подпомагане на образователните функции на практики,
поверени на официалните институции. Това преструктуриране започва от допускането, че наличието на
разнообразие трябва да се счита за ценен актив, който трябва да бъде оценен, тъй като създава контекст на
експериментиране, който възпроизвежда в по-малък мащаб характеристиките на мултикултурното общество, в
което живеем днес. Чуждестранното присъствие в класната стая, но и в извънкласен контекст, дава на
преподавателите (на всички равнища) възможност за по-добро оформяне на междукултурното измерение,
насърчаване на знанието и приемането на "другата" култура, избягване на различията. Целта е приемането и
взаимното уважение. Самата многоезичност се превръща в основна възможност за подобряване на
комуникативните умения. От многоезична гледна точка класната стая може да се превърне в място, където човек
се среща с различни азбуки и есета, свързани с културното наследство (кратки разкази, стихотворения, романи и
др.) от различни култури и от различни речници.
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За тази цел неформалните контексти потенциално предлагат по-големи възможности за установяване на диалог
между културите, преди всичко защото пренасочват вниманието от образователно-дидактическо към
емоционално-релационно. Това значително улеснява неформалното обучение главно по езика, но и от всички
аспекти на единението, които често се различават според културата на принадлежност. Нещо повече, в този
контекст степента на недоверие е значително намалена, което често е най-голямата пречка за установяването на
връзка и развитието на интерес или просто на любопитство към това, което е "различно".
Една от областите, които позволяват социалното функциониране на деца и младежи със СОП, е формалното и
неформалното образование. Образованието е част от непрекъснатото развитие на човешкото същество. Поради
това се изисква постоянно усъвършенстване в областта на качествените действия и въвеждането на нови
характеристики и дейности. В случая на младите хора със специални образователни потребности тези дейности
са особено важни, тъй като те определят възможностите на индивида да функционира в обществото.
Неформалното образование би могло да бъде инструмент за приобщаване на всички, особено на тези, които нямат
късмет с формалната образователна система. Родителите, възпитателите, младежките аниматори и социалните
работници, които подкрепят децата в неформалното образование, трябва да са наясно, че действията им трябва
да се прилагат в по-широк контекст.
Ефективността на тези действия зависи от непрекъснатото усъвършенстване и развитие на системата не само
чрез въвеждане на сътрудничество между различни субекти като местното управление, образователни
институции, работодатели, местни общности и родители, но и чрез адаптиране на образователната система към
нуждите на ученици и младежи със специални образователни потребности.
Всички деца и младежи, включително и децата със специални образователни потребности, имат право на
образование, което е съобразено с техните потребности. Целите на образованието за ученици със специални
образователни потребности са същите, както при всички деца и тийнейджъри. Образованието е за подкрепа на
децата и тийнейджърите да се развиват във всички аспекти на живота си - духовни, морални, когнитивни,
емоционални, творчески, естетически, социални и физически.
Настоящият анализ има за цел да проследи политиките, приети в 5 европейски страни (партньори в проекта
ENSI), по-специално в България, Италия, Полша, Румъния и Испания, за включването на лица със СОП, особено
на чужденци, в контекста на образованието. Този обзор е обогатен от задълбочено проучване на обучението на
преподавателите по тези въпроси и илюстративна част, която показва най-широко възприетите приобщаващи
методологии. И накрая се описват подробно методологиите, използвани от партньорските асоциации, за да се
подчертаят силните им страни, които ги правят "добри практики", като могат да бъдат пренесени и в друг
контекст.
Този продукт е съвкупност от местни анализи, изготвени от всеки партньор. Местните аналитични доклади
имат обща структура и подобно съдържание, които отчитат специфичните особености на тяхната страна във
връзка с предмета. Докладите анализират подробно начина, по който обучението и включването на деца и
младежи със специални образователни потребности е конфигурирано в съответната страна.
Аспектите, анализирани в докладите, са както следва:
Определения, относно дефинициите на понятието "специални нужди" в областта на образованието
Законодателни, свързани с основните регулации и политики, приети в отделната държава
Педагогически, относно фигурата на педагога и неговата роля в обучението
Методологически, относно прилаганите методи за включване и приобщаване.
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Местните доклади представят и най-добрите практики и методи, използвани в неформалния контекст, които
насърчават приобщаването и почти всички от тях включват SWOT анализ на личния опит в дейностите с млади
хора със специални образователни потребности.
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ГЛАВА 1: ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КУЛТУРНО-АНПРОПОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

ПОТРЕБНОСТИ.

1.1 БЪЛГАРИЯ
Понятието „специални образователни потребности“ обхваща широк диапазон от различни нарушения, като
вниманието се фокусира предимно върху образователните нужди на детето и педагогическия аспект на
взаимодействие. Диференцирането на децата и учениците с особености в развитието, както и създаването на
всякакъв род класификации се извършва по определени критерии. В съответствие с постиженията на науката тези
критерии се променят в известен смисъл – някои от критериите отпадат, други намаляват значението си, трети
са нови или с по-голям акцент.
За основни критерии се приемат следните:
характер на първичното органично увреждане
степен на увреждане
време на настъпването на увреждането
вторични нарушения, последвали първичното увреждане
обучаемост на лицето
Основен документ на национално ниво, отразяващ глобалните приоритети по отношение на хората с увреждания
и тяхното място в обществото, е Законът за предучилищното и училищното образование. В него ясно и
обосновано е уточнено кои са децата и учениците със специални образователни потребности. Това са лица, при
които могат да възникнат образователни потребности при:
Сензорни увреждания - тук се включват 2-те основни групи невросензорни нарушения, породени от лезия в
слуховата или зрителна система, създаващи бариера при възприемането и обработката на постъпващата
информация по тези сетивни канали. Засяга се в частност и лингвистичната информация, имаща отношение към
комуникативните и училищни способности на децата. Сензорните увреждания са причина за вторични
познавателни и езикови нарушения от общ и неспецифичен характер, неправилна артикулация, недоразвит
фонематичен слух. Следват проблеми в обучението, общуването и социализацията на детето.;
Физически увреждания - последствията от тези увреждания изискват осигуряване на архитектурен достъп и
адаптиране към училищната среда, работното място на ученика. Изразените нарушения във фината моторика
водят до обективни затруднения в обучението, до несръчност, ограничени движения, трудности в графичните
умения. Вторични проявления могат да бъдат повишена уморяемост, раздразнителност, тревожност,
емоционална лабилност, депресия. Тези деца се нуждаят от освобождаване от часовете по физическа подготовка,
удължаване на работното време при писане и устно изпитване. Физическите увреждания се диференцират в три
групи:
заболявания на опорно-двигателния апарат
вродени аномалии и хромозомни аберации (синдром на Даун), мокроцефалия, мозъчни кисти, цепки на
устната кухина и небцето, които водят до умствена изостаналост в различна степен и произтичащите от
това езикови нарушения, дефицити в познавателната сфера, емоционални и поведенчески проблеми
физически увреждания при детска церебрална парализа (ДЦП). Отбелязва се непълноценно моторно
развитие на детето, вследствие на мозъчно увреждане, настъпило в перинаталния период. Увреждат се
структури и системи, ръководещи локомоцията и положението на тялото. Нарушени са двигателната
функция, координацията, дишането, фонацията, артикулацията. Често се манифестира и вторична
проблематика, намираща отражение върху развитието на речта, общуването и социализацията.
Множество увреждания - Категорията включва широк спектър от комбинирани нарушения, при които се срещат
паралелно повече от един тип увреждания с мултисензорен характер, двигателни нарушения, умствена
изостаналост, езикови нарушения и обучителни трудности от общ или специфичен характер.
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Умствена изостаналост (УИ) – това е съвкупност от етиологически различни наследствени, вродени или ранно
придобити непрогресиращи синдроми на общата психическа непълноценност, проявяваща се в затруднена
социална адаптация. Непълноценното психофизическо развитие до голяма степен зависи от степента на УИ.
лека: IQ – 50-69;
умерена: IQ – 35-49;
тежка: IQ – 20-34;
дълбока: IQ е под 20.
Езиково-говорни нарушения - диференцират се в 5 групи:
артикулационни нарушения, нарушения на фонологията, свързани с дисфункционална употреба на езика
и звуковата система;
нарушения на плавността, обвързани с темпо-ритмичната страна на речта (заекване);
гласови нарушения;
езикови нарушения, засягащи аспектите на езиковата система (дисфазия на развитието, закъсняло и
забавено езиково развитие), езикови нарушения с неврологичен произход (детски афазии);
комуникативни нарушения при аномалии и цепки на устата и небцето в ранното детство (ринолалия);
Прилагащата се логопедична терапия, съобразена със специфичните особености на детето, и допълнителна
психологична помощ при необходимост, подпомагат успешната му интеграция.
Специфични нарушения на способността за учене – това понятие се отнася до състояние, което се приема, че е
резултат от дисфункция на централната нервна система, и обединява децата и възрастните с дислексия,
дисграфия, дискалкулия, диспраксия. Децата с такива затруднения са с нормален интелект, а често и с интелект
над средното ниво, но същевременно имат изразени трудности в овладяването на едно или няколко от основните
училищни умения (най-често четене). Характерни са както затруднения във възприемането и кодирането на
информацията, така и недостатъчна интерсензорна интеграция, нарушения на сензомоторната координация и на
езиковото развитие, ограниченост в параметрите на паметта, вниманието, абстрактното мислене.
Разстройства от аутистичния спектър - нарушенията от аутистичния спектър се характеризират със затруднения
в социалните умения, езика и поведението на децата. Трудностите се проявяват в различна степен при различните
деца и докато при някои може да липсва вербална комуникация и визуален контакт с останалите, при други има
развита реч и те се справят по-добре в социална ситуация. Особеностите в социалното въображение затрудняват
подготовката за промяна и планиране на бъдещето, справянето в непознати ситуации, прогнозирането на това,
което следва, разбирането на реакциите на хората. Децата с аутизъм не разбират неписаните социални правила и
са лишени от чувство на емпатия, тъй като не умеят да идентифицират чувствата на другите. Често не осъзнават
концепцията за опасност и не се включват в съвместни игри и дейности.
Емоционални и поведенчески разстройства – тези нарушения се характеризират с изоставане в психическото
развитие и общото функциониране. Налице са дефицити в социалното общуване, вербалната и невербална
комуникация, наличие на стереотипно поведение.
1.2 ИТАЛИЯ
Един от първите членове на Декларацията от Саламанка, заключителното изявление на Световната конференция
за специалното образование, проведено през юни 1994 г. (ЮНЕСКО, 1994 г.), гласи следното: "Всяко дете има
основно право на образование и трябва да му бъде дадена възможност за постигане и поддържане на приемливо
ниво на обучение"(член 2.1). Тази декларация беше подписана от 92 държави и беше разглеждана като първия
официален документ, който се фокусира върху теми като международното приобщаване и специалните
образователни потребности.
В началото обаче изразът "специални образователни потребности", както в английския контекст, така и в
международните проучвания, беше използван изключително от биомедицинска гледна точка, на базата на който
съществуваше понятието "нормалност" като сравнителен елемент на дефинирането на "не нормално" състояние,
дължащо се по същество на биологични и индивидуални фактори, класифицирани в описателни категории,
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относно болест (резултат от увреждане, патология, психоафективни проблеми) или социално-икономически
условия, изложени на риск от социално изключване.
Повратна точка в този смисъл бе 2005 г. с определението за специални образователни потребности, предоставено
в Италия от Дарио Йанс. Изразът се разпространи върху всички ученици, които по различни причини не
постигнаха оптимален напредък и поради тази причина се нуждаеха от допълнителна подкрепа. Последното не
зависи от степента на тяхното затруднение, а от това до колко училището трябва да адаптира учебната програма,
преподаването, организацията и допълнителните човешки и / или материални ресурси за постигане на ефективно
учене.
Йанс определя като специални образователни потребности всички еволюционни затруднения в образователната
сфера, причинени от проблемното функциониране на предмета (в различните области, определени от
антропологията на Международната класификация на функционалните увреждания и здравето на ICF) по
отношение на щетите, пречките на своето благосъстояние, ограничаване на неговата свобода и социална стигма,
независимо от причината (биоструктурна, семейна, от средата, културна и т.н.), която се нуждае от специално
планирано обучение. Следователно специалните образователни потребности се отнасят до ученици в училищна
възраст, които освен образователните потребности от развитие на умения, социална принадлежност, идентичност
и автономия, повишаване и самоуважение, имат и "специални", по-сложни, понякога патологични потребности,
генерирани от физически или лични условия или от фактори на средата, които създават трудности във
функционирането на образованието и обучението.
Следователно изразът "специални образователни потребности" се използва, за да се посочат три различни типа
потребности: нужди, произтичащи от ситуация на увреждане; потребности, произтичащи от трудности/смущения
в ученето и/или поведението; и такива, които произтичат от социално-културен недостатък.
Сред различните форми на разнообразие можем да открием и положението на някои чуждестранни
непълнолетни: законодателството признава за тези случаи наличието на "специална образователна потребност",
което налага да се изработи персонализиран план за обучение, който трябва да бъде изготвен от училището с цел
постепенно до пълно включване в училищната система чрез нормална линейна учебна пътека.

1.3 ПОЛША
Усилията за подкрепа на децата със СОП се подчертават на европейско равнище от стратегическата рамка за
образование и обучение 2020 г. (2009 г.) и заключенията на Съвета от май 2010 г. относно социалното измерение
на образованието и обучението.
Културата е модел на идеи, обичаи и поведения, споделяни от определен народ или общество. Тя е динамична,
но стабилна. Здравето е културна концепция в културните рамки и формира как възприемаме, преживяваме и
управляваме здравето и болестите. Културата е мощен интеграционен инструмент и инструмент за гражданско,
културно и историческо образование. Участието в културния живот на градовете е възможност за имигранти деца и тийнейджъри да разберат по-добре местния контекст, града и неговите хора, което им помага да постигнат
социални и професионални успехи и допринася за тяхното емоционално благополучие. Интеграцията чрез
културата е нов подход на организацията „Foundation Family Center“ (Bytom, Полша) и организациите, които се
опитват да установят какво трябва да включва интеграционния аспект на културата и как да я приложат. Едно от
най-големите предизвикателства е да се разработи обща представа за интегративната култура. Как можем да
спрем продължаването на стереотипите? Как да спрем "етнизирането" и "азиазирането" на културите на
имигрантските общности?
Първото и абсолютно необходимо условие за интеграция чрез култура е придобиването на комуникативни
умения - езикови и нелингвистични. Този процес се засилва чрез всички форми на културна дейност, които биха
могли да научат децата и тийнейджърите със СОП да интерпретират правилно различните видове послания и да
разбират ситуационния контекст и поведението, като допринасят за намалените нива на отчуждаване.
Интегрирането чрез култура изисква овластяване на имигрантите, като им се предоставят възможности за само
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изразяване и утвърждаване на собствената им идентичност. Културната активност е най-доброто средство за
противодействие на социалното изключване и маргинализацията.
Международната организация „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) признава, че
личните и екологични фактори, включително културата, споделят сложни взаимоотношения с функционалните
способности и участие. Увреждането е част от целия човешки опит, тъй като всеки човек ще преживее някакво
увреждане в даден момент от живота си. Следните въпроси силно влияят върху опита на хората с увреждания:
социални аспекти,
медицинска и биологична дисфункция,
културни и семейни ценности,
наличност и достъп до ресурси,
социални и правни структури.
Специалното образование е практиката да се образоват студенти със специални образователни потребности по
начин, който е насочен към техните индивидуални различия и нужди. Децата и тийнейджърите със специални
образователни потребности са на първо място деца и имат много общи неща с други деца от същата възраст. Има
много аспекти на развитието на детето, което съставлява цялото дете, включително - личността, способността за
общуване (словесно и невербално), устойчивостта и силата, способността да се оценява и да се наслаждава на
живота и желанието да се учи.
Децата и тийнейджърите имат основната нужда да комуникират с връстниците си и да станат елемент, който да
бъде подкрепен чрез всеобхватни стратегии, които отчитат техните специални образователни потребности, които
не са свързани с никакви патологии, а само с условно социално-културно състояние. Фокусът върху изучаването
на езици като първи елемент на социалното приобщаване пренасочва вниманието към темата в ранна възраст,
интегрирайки неформалните начини на обучение. Насърчаване на езиковото многообразие, като се зачита майчин
език, на всички нива на образование; включване, когато е целесъобразно, на традиционни педагогики в
образователния процес с оглед запазване и пълноценно използване на подходящи за културата методи за
комуникация и предаване на знания. Всеки човек - дете, младеж и възрастен - трябва да може да се възползва от
възможностите за образование, предназначени да посрещнат основните си потребности от обучение.
Парламентарният закон от 29 ноември 1990 г. относно социалното подпомагане определя физическото или
психическото състояние на уврежданията, което допринася за постоянна или временна загуба или ограничаване
на нормалното съществуване.
1.4 РУМЪНИЯ
Акронимът СОП идентифицира тези специфични/свързани с образованието, независимо дали са получени или
не от затруднения, които допълват общите цели на училищното образование, нуждите, изискващи обучение,
съобразено с индивидуалните особености и/или характеристиките на недостатъчност (или учене), както и
специфична намеса чрез подходяща рехабилитация/възстановяване.
Той изразява необходимостта да се даде на някои деца допълнителна образователна помощ, без която не можем
да говорим за равни възможности, достъп и участие и училищна и социална интеграция. Това означава
"континуум" от специални проблеми в образованието. В този контекст се подчертава значението на оценката на
детето от гледна точка на образованието (по отношение на потенциала за учене и учебната програма), а след това
и разработването на специфична образователна интервенция, диференцирана и съобразена с индивидуалните
особености.
СОП (Vrasmas) означава "образователните потребности, допълващи общите цели на училищното образование,
специфичните нужди за обучение, съобразени с индивидуалните особености и/или характеристика на дефицит
(или затруднения в ученето), както и за намеса чрез рехабилитация/възстановяване". Затова е важно да се осигури
специална образователна помощ. Това предполага да се откажем от споделянето на категории като лица с
увреждания, а да ги определим като хора (деца) със специални образователни потребности.
Тези проблеми могат да бъдат обусловени от: - психични недостатъци - сензорни дефицити - физически и
невромоторни разстройства - езикови нарушения - емоционални и поведенчески разстройства - DMS
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(мултисензорни разстройства).
Категориите СОП включват: емоционални и поведенчески разстройства, умствено изоставане,
физически/двигателни недостатъци, зрителни увреждания, слухови недостатъци, езикови нарушения/умствени
увреждания. Без правилен подход към тези специални потребности не можем да говорим за изравняване на
шансовете/предпоставките за достъп, участие, училищна и социална интеграция.
Деца със специални нужди/деца със специални образователни потребности - деца в риск.
Съвсем отскоро фразата "специални образователни потребности" често се използва в по-широк смисъл,
включително и за "деца в риск" (деца, принадлежащи към малцинствени етнически групи, деца на улицата, деца,
заразени със СПИН, деца с увреждания, деца, които растат в среда в неравностойно положение).
Напоследък в Румъния се говори за "деца със специални нужди", като се избягва терминът "лице или деца с
увреждания". Лицето със специални нужди може да бъде лице с определени увреждания, повече или по-малко
дълбоки.
Дефиниция на дете със затруднение е дадена в Специалната Наредба № 26 от 22.08.1997 г. - чл.1:
"Дете е в затруднено положение, ако физическото или умственото му развитие или целостта му са застрашени".
В случая на деца в затруднено положение специалната намеса се фокусира върху социално-емоционалните
аспекти поради лишаването от естествено, морално и законово право на семейството или чието семейство не
притежава подходящ социален статус.
1.5 ИСПАНИЯ
С разработването на конституционното предписание за провеждане на политика на прогнозиране, лечение,
рехабилитация и интеграция в полза на хората с физически, психически и сетивни затруднения и с обнародването
на Закона за социална интеграция на хората с увреждания (наричан по-долу "ЛИСМИ") [3]), принципите на
стандартизация и секторни услуги, интеграция и внимание са индивидуализирани на всички нива и
образователни области във връзка с хората с увреждания.
При прилагането и развитието на тези принципи в образователната сфера Кралски указ 334/1985 от 6. март
създаде набор от мерки, насочени към прогресивната трансформация на образователната система, да се осигури
на студентите със специални нужди възможност да достигнат до максимална възможна степен целите на
образователните програми с общ характер и по този начин да се осигури по-високо качество на живот в сферата
на личната, социалната и трудовата дейност.
Терминът дете със СОП се появява, за да изрази модел, състоящ се от две страни на една и съща монета: модел,
интегриран в обикновената образователна система, който позволява да се отговори на нуждите на всички
ученици от обикновената учебна програма, и модел, фокусиран върху образователния отговор, който може да
осигури специфични възможности за някои тежки случаи на лица, на които или се прилага изцяло, или частично
обикновената учебна програма, или се приспособява преподаването към функционална таксономия, насочена
към постигане на максимален капацитет на студентска автономия.
От тази нова концепция се разбира, че когато има физическо, сетивно, интелектуално, емоционално или социално
увреждане, трябва да се обърне внимание от учителя към самия учебен план, като се адаптират условията на
учене, за да се улесни процесът от развитието на учениците и когато дълбочината или тежестта на недостатъка и
нейният постоянен характер препятстват подобна интеграция, обучението ще се развие в специални центрове.
Типология на учениците със специални нужди
В отговор на различните образователни потребности могат да се класифицират следните видове ученици със
затруднения:
Физически
Психически
Сензорни

13

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

BG

Интелектуални
Сериозни нарушения в развитието
Деноминацията на специалните образователни потребности се отнася до учениците със значителни затруднения
в ученето. Това определение се опитва да създаде подход, в който се подчертават педагогическите потребности,
които те представляват, и ресурсите, които трябва да се предоставят, вместо диагностичните категории за вида
увреждане, което ги засяга, въпреки че клиничните аспекти не трябва да се пренебрегват при оценката и намесата
при тези нужди. Специалните образователни потребности могат да бъдат временни и постоянни и на свой ред да
се дължат на следните причини:
Физически
Психически
Социално семейни ситуации
Други случаи на недостатъчна адаптация (културни, езикови и др.)
Специални образователни потребности могат да се появяват в различни категории при всеки ученик. Някои от
най-честите са следните:
Възприятие и взаимодействие с хората и физическата среда
Емоционално и социално-емоционално развитие
Разработване и придобиване на език и комуникация
Придобиване на навици
Език
Трудности с чуждия език
Математика
Артистично изразяване и физическо възпитание
Личностно и социално развитие
Интелектуално развитие
Взаимодействие в процеса на преподаване и учене
Те могат да бъдат свързани и с училищната среда, в която учениците се обучават. Ако училището не е
чувствително да обръща внимание на разнообразието от ученици, учителите не са достатъчно подготвени,
методологията и стратегиите за преподаване не са адекватни или междуличностните взаимоотношения и
комуникацията между образователната общност се влошават, това може сериозно да се отрази на учениците и да
провокира появата на специални образователни потребности.
Органичният закон 2/2006 за образованието (LOE) изоставя модела на училищната "интеграция" в полза на модел
на "включването", в който вече не е въпрос на студента да се адаптира към образователната система, в която той
или тя възнамерява да се интегрира, но да адаптира самата образователна система към разнообразието на
учениците.
"Дете със специални образователни потребности: е дете, което в сравнение със своите връстници е с много ниски
или много високи нива по отношение на когнитивните способности и следователно изисква специална или
извънредна подкрепа да бъде включена в процеса на учене, така че да се следва основната учебна програма."
В раздел втори на LOE II относно равнопоставеността в образованието се говори за ученици със специфична
нужда от образователна подкрепа. В тази класификация има подразделения. Първо, студентите, които имат
специални образователни потребности, се отнасят към студенти, които се нуждаят от специфична подкрепа и
образователно внимание поради своето увреждане или сериозни поведенчески разстройства за периода на
обучение. Второ, има студенти с високи интелектуални способности. Трето, студенти с късна интеграция в
испанската образователна система. И накрая, студентите със специфични затруднения в обучението.
LOMCE не променя съществено тази класификация. Само в статия 71.2 се говори за студенти, които се нуждаят
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от различно образователно внимание, където в допълнение към гореизброеното се включват студентите с
хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието (ADHD) и учениците със специфична училищна история.
Кои ученици се нуждаят от специални образователни програми в обикновените центрове?
Обучението в обикновени центрове предлага на студентите със СОП, за които се предполага, че изискват
значителни адаптации към официалната учебна програма, която съответства на тяхната възраст, както и когато
се счита, че такива студенти могат да постигнат приемлива степен на социалната интеграция в
общообразователното училище.
За да се определи начина на обучение, за тези ученици се прави многомерна оценка според следните аспекти:
Лична характеристика на ученика
Разкриване на данни за ученика и неговата среда
Насоки за организационни корекции и учебни програми
Данни за административно и статистическо използване (не включва писмена информация, която засяга
личната неприкосновеност на ученика и семейството).
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ГЛАВА 2: ОБУЧИТЕЛИ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ
2.1 БЪЛГАРИЯ
Ключова роля за включването и подпомагането на децата и учениците със специални образователни потребности
в процеса на обучение е тази на специалния педагог – ресурсен учител. Неговите функции представляват система
от взаимосвързани в едно общо цяло компоненти, обхващащи образователния процес. Те се обуславят от
наличието на общи цели и желание да се постигнат резултати, които да доведат до промяна на статуквото –
усъвършенстване на модела на общуване между участниците в образователния процес: учители – ученици –
родители; придобиване на нови компетентности, водещи до развитие на личността на всеки един от участниците,
което в крайна сметка да доведе до всеобща удовлетвореност от съвместно извършената работа
Компетенциите на ресурсния учител съчетават следното: специално научно обучение, педагогическа и
методическа подготовка и професионална и колективна етика.
2.1.1 Национално законодателство относно формалното и неформално обучение на обучители на деца и
със специални образователни потребности
Закони
- Закон за предучилищното и училищното образование. (В сила от 01.08.2016г.) Обн. ДВ.бр.79 от
13.10.2015г.
- Закон за висшето образование. Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9
Декември 2016г.
- Закон за признаване на професионални квалификации. (В сила от 08.02.2008 г.) Обн. ДВ. бр.13 от 8
Февруари 2008г., посл. изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
- Закон за професионалното образование и обучение. Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., посл.изм., бр. 58 от
18.07.2017 г.
Под законови актове
- Наредба за приобщаващото образование, Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., Обн. - ДВ, бр. 86 от
27.10.2017 г.
- Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, (г., в сила от 27.09.2016 г.) Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016г.
- Списък на регулираните професии в република България, Обн. ДВ. бр.61 от 31юли 2009г., изм.идоп.
ДВ.бр.30 от 17 Април 2012г.
- Списък на професиите за професионално образование и обучение, Заповед № РД09 – 5862 от 14.12.2017
г.
- Национална квалификационна рамка на република България, приета с РМС №96 от 02.02.2012 г).
2.1.2 Формално и неформално обучение на обучители на деца и младежи със специални образователни
потребности
Ключов фактор за приобщаването на децата и учениците със специални образователни потребности е
специалният педагог – ресурсен учител със своите знания, умения, компетенции. Последните се детерминират
от сериозна теоретична и практическа подготовка, която се получава чрез формалното и неформално обучение.
Формалното образование и обучение се провежда в институциите за образование и
обучение и води до получаване на официално признати документи.
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Неформалното обучение представлява организирана форма на учене, извън институциите за образование и
обучение, обикновено не завършва с издаването на официално признат документ и води до повишаване на
личностните, професионалните и гражданските компетентности. Резултатите от неформалното обучение могат
да бъдат валидирани и сертифицирани и да доведат до получаване на официално признати документи.
Професионалната подготовка и продължаващата квалификация на специалния педагог – ресурсен учител са
осъществени съобразно с постулатите на Европейската и Националната квалификационна рамка. Следва да се
посочи, че Европейската квалификационна рамка като референтен инструмент има опциите за съпоставяне на
нивата на различните квалификационни системи, за насърчаване както на обучението през целия живот, така и
на равните възможности в общество, основаващо се на познанието, а също и на интеграция на европейския пазар
на труда – при зачитане на голямото разнообразие от национални образователни системи.
Осъществявайки формалното обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“,
университетското образование е ориентирано към входящите и изходящите параметри, към резултатите от
обучението, представени в знания, умения и компетентности, съобразени със способността на обучаемия да
демонстрира придобитото в общественото пространство. Фокусът е насочен към подготовката и професионалноличностното развитие на бъдещия специален педагог по отношение на приобщаващите ценности. След
придобиване на образователно-квалификационна степен във висшите училища професионалното развитие и
продължаващата квалификация на ресурсните учители се извършва в хода на професионалната им дейност чрез
придобиване на нови обогатяващи знания и умения за работа с деца и ученици със специални образователни
потребности, интегрирано обучение, приобщаващо образование, подкрепяща среда, помощни средства и
технологии в образованието за деца и ученици със специални потребности. В този аспект професионалното
развитие на учителя се определя като процес на неговото самоопределяне с оглед на социалните и професионални
норми, като самореализация
2.2 ИТАЛИЯ
2.2.1 Национално законодателство относно формалното и неформално обучение на обучители на деца и
младежи със специални образователни потребности
Качеството на образователната система се превръща в стратегическа цел с международно значение, преследвана
и усъвършенствана от Министерството на образованието, университетите и науката. Първият елемент, от който
трябва да се започне, е несъмнено формирането на преподаватели, което да е "постоянно" през целия
професионален живот. Законът 107/2015 представлява изпълнението на тази политика. По-специално,
продължаващото обучение на преподавателския състав трябва да бъде "задължително, постоянно и структурно"
(параграф 124).
Сред приоритетните области, развити от MIUR за обучение на учители през тригодишния период 2016-2019 г.,
са тези на включването и уврежданията. Вниманието към тези въпроси от години е една от отличителните черти
на италианското училище. Целта е преконфигуриране на учебните програми (не само на подпомагането на
учителите), като се вземе предвид съвместното съществуване на различни умения и необходимостта от
увеличаване на допълнителните умения, които могат да обогатят индивидуалния образователен път на
учениците. По този начин тя предлага решение не само за студенти с увреждания или за ученици с умствени
увреждания, с разстройства в развитието или със социални и културни недостатъци, но и подобрява качеството
на учене на всички ученици. По този начин обучението на учители в тази област трябва да бъде насочено към
придобиване на умения за справяне с разнообразието в "ежедневния живот" на тази професия. Ключов аспект в
този смисъл е "поемането на отговорност" от ученика, за който отговаря цялата "образователна общност". Оттук
и необходимостта от специфични интервенции за обучение, калибрирани върху действителните стартови нива,
въз основа на идеята за участие в приобщаването и ориентирани към кооперативното преподаване.
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2.3 ПОЛША
EADSNE - Европейската агенция за развитие на образованието на деца със специални образователни
потребности, основана през 1996 г., си поставя задачата да подобри качеството на предлагането на образование
на лица със специални нужди в цяла Европа чрез насърчаване на сътрудничеството и обмена на знания между
страните. В стратегията за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. Европейската комисия отбелязва "силния
мандат на ЕС и на държавите-членки за подобряване на социалното и икономическото положение на хората с
увреждания" и допълнително подчертава стремежа към създаване на Европа без бариери.
Образованието на ученици със специални образователни потребности е неразделна част от полската
образователна система. Подкрепата за децата и юношите със СОП има за цел да стимулира психологическото и
физическото развитие на учениците и да повиши ефективността на ученето. Целта е да се коригират
разстройствата, да се намалят пропуските в знанията или уменията, които трябва да се придобият в рамките на
учебната програма и да се елиминират причините и симптомите на разстройства, включително поведенчески
разстройства. Тази трудност може да бъде преодоляна в неформална среда, която осигурява по-голям шанс за
училищен успех и социална интеграция. В Полша приобщаващото образование се разглежда като условно, т.е.
студентите с увреждания се обучават в общообразователните училища, ако са изпълнени определени условия.
Голяма част от изследванията в подкрепа на деца със СОП в Полша се концентрира върху концепцията за
приобщаващо образование - определена като "процес на увеличаване на участието и намаляване на изключването
от културата, учебната програма и общността на основните училища".
Тук се подчертават средиземноморските корени на полската култура и междукултурното измерение на
образованието, които предоставят много примери за история, литература, религия, философия и изкуство. На
нивото на средното образование са създадени специални хуманистични корени, чиято задача е да позволят на
учениците да разбират културните и социални въпроси на интегрираната Европа.
2.3.1 Национално законодателство относно формалното и неформално обучение на обучители на деца и
младежи със специални образователни потребности
Детето на имигрант в Полша, което е обект на задължително образование, има право да участва в допълнителни
класове на езика и културата на своята страна на произход, организирани от дипломатическите единици или
културни организации на страната в Полша. През 2010 г. в Полша бяха направени законови промени в
организацията на обучението на студенти със специални образователни потребности. Промените бяха системни
по природа и имаха за цел да повишат качеството на образованието за специални нужди чрез:
- по-гъвкав модел на образование, който да отговаря на нуждите на отделните ученици,
- създаване на условия за системно повишаване на качеството на методите на преподаване,
- подготовката на учениците да осъзнават и да вземат професионално решение,
- осигуряване на по-добър достъп до ранна подкрепа за развитие и образование, включително ранна
интервенция и предучилищно образование,
- предоставяне на формуляри и условия за външни изпити, приети за естеството на увреждането.
Правото и образованието играят решаваща роля в СОП. Основните предположения за промените са:
- подпомагането на учениците възможно най-близо и възможно най-рано, идентифицирането на нуждите
на учениците е задължение на всеки учител, специалист или служител в училище,
- учители и специалисти, които извършват дейности с ученик, работят заедно в екипна формула,
- основата на обучението на ученик с увреждане е индивидуална образователна и терапевтична програма,
независимо от вида на училището, което ученикът посещава (преди да се смени законът, имаше
индивидуални образователни програми, разработени само в специални и интеграционни училища).
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Според Закона за народната просвета министърът на образованието е длъжен да съфинансира наръчници за
незрящи, глухи и ученици с умствени увреждания.
2.3.2 Формално и неформално обучение на обучители на деца и младежи със специални образователни
потребности
Формалното и неформалното обучение на преподаватели за деца и тийнейджъри със СОП има за цел:
- да развият компетенции по отношение на прилагането на неформални образователни дейности и техники
в различни формални среди с цел насърчаване на включването
- да споделят най-добрите практики и да прехвърлят знания и методи между различните културни зони и
различните възрасти на учащите по отношение на успешни приобщаващи подходи
- да развие компетенциите на участниците за осигуряване на хармонично изграждане на групи (като се
вземат предвид предизвикателствата на разнообразието) и превръщането на класа от група в екип чрез
използване на неформална групова динамика
- да развият по-добро разбиране на собствената си компетентност като учители и да развият креативни
междукултурни стратегии за справяне с предизвикателствата на приобщаването в своите училища и
класни стаи, да бъдат по-добре запознати с проблемите на приобщаването в различните култури
- да предоставят инструменти, които ще помогнат за създаване на връзки между учениците и учителя по
начин, който всеки студент чувства включен
- да популяризират средства за посредничество преговори в борбата срещу изключването на хора с помалко възможности.
Училищните директори и учителите се опитват да интегрират учениците със СОП в основната образователна
среда. Те също така обучават родителите на ученици със СОП как да работят и влияят на местните власти и да
ги помолят за подходящо настаняване на детето си в местно училище - най-близкото до местожителството им.
2.4 РУМЪНИЯ
2.4.1 Национално законодателство относно формалното и неформално обучение на обучители на деца и
младежи със специални образователни потребности
Въпреки че съществуват няколко закона и образователни програми, включващи деца и тийнейджъри със
специални образователни потребности, Румъния все още има да извърви много дълъг път, за да може да
разработи реалистичен план за включване на децата и младежите със СОП.
Във формалната образователна сфера съществуват някои закони и разпоредби, свързани със статута и
дефиниране какви умения и компетенции трябва да имат преподавателите, за да преподават в тази област, но
няма ясна граница между редовните учители и учителите на деца и тийнейджъри със специални образователни
потребности.
В закона за образованието (Закон 1/2011) се споменават институциите, които отговарят за оценяването и
подпомагането на учениците със специални образователни потребности. Акцентът се поставя, поне на теория,
върху интегрирането на учениците в масовите учебни заведения.
Въпреки че има теоретична структура и процес на идентифициране и работа в рамките на услугите за подкрепа
на образованието, реалността е съвсем различна. За да бъдеш учител, който работи с деца и тийнейджъри със
специални образователни потребности, има няколко възможности. Той може да е завършил педагогическа
гимназия (има такива професионални гимназии в Румъния) или да притежава бакалавърска степен, стига да е
преминал специална програма за обучение за преподаватели, равностойна на 60 ECTS.
Парадоксално, но ако студентът учи педагогика в университета, нямате право да преподавате на деца/юноши със
СОП. За да можете да направите това, трябва да преминете специална програма, която не е част от
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задължителните курсове за специализация. Това е аномалия на румънската система, тъй като курсовете на
педагогическия университет са насочени към обучението на бъдещи учители.
Понастоящем няма специфично неформално обучение за преподаватели на лица със специални образователни
потребности. Не е изненадващо, тъй като в Румъния процесът на признаване на неформалното образование е
доста тежък и формализиран. Също така учителите са много по-склонни да се заемат с курс, ако получат
определен брой прехвърлени професионални кредити (те трябва да натрупат най-малко 90 кредита на всеки 5
години, все още няма санкция в случай, че не го направят, но ако го направят, те имат допълнителен шанс да
спечелят повече към заплатата си). Курсовете, за които получават кредити, са всички формални курсове,
акредитирани от Министерството на образованието. Следователно не е изненадващо, че неформалните курсове,
предлагани от обучители или неправителствени организации, не са популярни сред учителите - дори ако биха
могли да научат повече чрез такива курсове, те не биха могли да имат официално доказателство за натрупаните
компетенции.
2.4.2 Формално и неформално обучение на обучители на деца и младежи със специални образователни
потребности
Условия за назначаване на такъв учител/помощник учител са следните:
•

завършена бакалавърска степен със специализация по психо-педагогика, психология или
педагогика;
• завършена двугодишна магистратура по една от специалностите в областта на психологията и
педагогиката;
• проведен едногодишен практически стаж в образователна единица, като учител, в образованието,
под ръководството на наставник с опит в специалното образование.
• позициите за преподаване и подкрепа могат да бъдат заети от завършили висше учебно заведение с
дългосрочно образование със специализация по специална психо-педагогика, психология или
педагогика.
• завършилите други специалности/факултети, които заемат длъжността учител/подпомагащ учител,
трябва да завършат своето обучение в рамките на 6 години от прилагането на настоящата
методология чрез 2-годишна магистърска степен по психология или според Болонската степен 1
бакалавър в областта на психологията и педагогиката.
Съществуват три различни контекста, в които могат да се намерят ученици със СОП (специални училища,
специални интегрирани училища или масови училища), има и различни специалисти, които работят с тях. Като
такива, в специалното училище са всички учители (с изключение на заместващи учители), които трябва да бъдат
специализирани в работата с ученици със СОП. В специални и специални интегрирани училища работят и
следните професионалисти: психолог, логопед, учител по психодиагностика и кинезитерапевт. В масовите
училища работят и психолози, психо-педагози (бакалавър по педагогика/психо-педагогика) или логопеди,
(завършили факултетите по психология и образователни науки).
В допълнение, има два типа помощни учители: някои от тях подкрепят ученици със СОП в час по време на
редовни часове и преминават от клас в клас (пътуващи учители), докато други предлагат подкрепа въз основа на
учебна адаптация, най-вече в офис (помощни учители). Тези специалисти могат да притежават бакалавърска
степен, стига да са преминали обучение за учители (така че те могат да бъдат учители), както и специален курс
по психо-педагогика от най-малко 56 часа в началното обучение. Те нямат нужда от допълнителни курсове, ако
имат диплома за висше образование с една от специалностите: специална психо-педагогика, психо-педагогика,
психология, педагогика, социална педагогика, специална педагогика, психосоциология, философия-история 1994 г.), румънски език, румънски език и литература и кинезитерапия 1.

1

http://www.ismb3.ro/documente/2017/personal/metodologie_miscare_personal_2017_2018.pdf
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2.5 ИСПАНИЯ
Специалните учители работят с деца с физически, слухови или зрителни увреждания или с емоционални,
поведенчески или обучителни затруднения. Те могат да използват ресурси и специални методи на преподаване,
като например знаков език или Брайлова азбука.
Работни дейности
Учителите по специално образование работят с ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа в
обучението. Например, с деца със сензорни нарушения, с функционално разнообразие, също и с ученици, които
имат поведенчески, емоционални или обучителни затруднения.
Сред основните функции на тези учители са изработването на индивидуални планове, адаптирането на
съдържанието на учебните предмети и начина им на преподаване; писането на доклади за оценка и записки по
развитието на детето.
Учителите по специално образование се адаптират към специфични специални образователни потребности и
работа, основаваща се на различни подходи, в зависимост от особеностите на всеки ученик.
Като цяло подходите включват:
- различен начин за преподаване на съдържанието на темата, например, използване на игри с памет,
мултисензорно оборудване, снимки и онлайн игри;
- адаптиране на учебната среда; например, прекомерният шум и осветление могат да засегнат ученици с
определени специални образователни потребности;
- осигуряване на по-персонализирана подкрепа;
- използване на специално оборудване, като компютър или специално бюро;
Специалните учители работят в тясно сътрудничество със семействата и преподавателите, като предлагат съвети
и напътствия. Те също така присъстват на срещи с други педагози и специалисти по обществено здраве. Грижат
се и за административните задачи, като проследяване на напредъка на учениците.
Друга функция на учителите в ранното детско образование е да преподават Брайловата азбука на ученици със
зрителни увреждания или жестомимичен език на ученици със слухови увреждания. Те насърчават учениците да
придобият самочувствие и да получат независимост и по този начин да достигнат пълния си потенциал.
Що се отнася до професионалните възможности, учителите по специалността могат да работят главно в
обикновеното училище или в специалните училища.
В обикновеното училище учениците със специални образователни потребности се учат с другите ученици.
Учителите работят в отдела за подпомагане на обучението, специално звено към училището или в
конвенционални класове, може и с помощта на други специалисти.
Специалните училища работят с ученици със сериозни или сложни потребности. Интервенцията в тази област е
пълна, отчитайки целия образователен процес и с подкрепата на други професионалисти.
Друг професионален вариант за професионална реализация е работата в болници, затвори или училищни
интернати.
-
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Професионален профил
За да бъде учител на деца със СОП, той трябва:
Да има специално обучение в сферата на специалното образование.
Да умее да насърчава и мотивирате учениците.
Да умее да издържа физически и емоционално в своята работа.
Да бъде търпелив и толерантен.
Да притежава добри комуникативни умения.
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-

Да знае как да поддържа дисциплина и как да се справя с предизвикателно поведение.
Да имат капацитет за организация и планиране.
Да притежава енергия и ентусиазъм.
Да бъде дисциплиниран.
Да е способен да работи под напрежение.
Да притежава добри умения за работа в екип с други педагози и професионалисти в областта на
здравеопазването и социалните грижи.
Да изгражда добри взаимоотношения с родителите.
Да притежава творчески и практически умения за развитие на стимулиращи и подходящи ресурси
и дейности.

Той трябва да притежава и следните компетенции:
- Способност за управление на времето.
- Умения за устна и писмена комуникация.
- Умения за преподаване.
- Умения за слушане.
- Умения за планиране.
- Способност да се концентрира.
- Да дава ясни и кратки обяснения.
- Да може да установи добри отношения с хората.
- Да може да стимулира и мотивира другите.
- Да може да се справи с физически и емоционално с работата.
- Да може да налага дисциплина.
- Да може да се разбира с различни хора.
- Да може да пази поверителна информация.
- Да познава Брайловата азбука.
- Да владее испанския език на жестовете.
- Да е енергичен.
- Да е ентусиазиран.
- Да е гъвкав.
- Да притежава компютърни умения.
- Да притежава презентационни умения.
- Да е наблюдателен.
- Да е търпелив.
Формално образование
По-долу са изброени някои от формалните степени (цикли на обучение или университетски степени), които
позволяват тази професия да бъде практикувана. Имайте предвид, че в зависимост от областта на
специализацията, е възможно да се допълни обучението с други по-конкретни курсове в сектора. Текущото
обучение е ключов аспект за професионалното развитие:
- Степен в сферата на предучилищното образование
- Степен в сферата на началното образование
2.5.1 Национално законодателство относно формалното и неформално обучение на обучители на деца и
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младежи със специални образователни потребности
Organic Law 2/2006, of May 3, BOE of Education
Royal Decree 1630/2006, of December 29 BOE, which establishes the minimum teachings of the second cycle
of Early Childhood Education.
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ГЛАВА 3: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
3.1 БЪЛГАРИЯ
3.1.1 Национално и местно законодателство относно приобщаването на деца и младежи със специални
образователни потребности
Национално законодателство
- Закон за предучилищното и училищното образование, (В сила от 01.08.2016г.) Обн.ДВ.бр.79 от
13.10.2015г.
- Наредба за приобщаващото образование, Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., Обн. - ДВ, бр. 86 от
27.10.2017 г.
Местни нормативни документи
Всяка Областна администрация разработва областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците, а всяка Общинска администрация разработва общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците. Тези регионални нормативни документи се разработват в съответствие и в изпълнение на
разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование. В основата на Общинските
стратегии стои Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие, извършен от оторизираните
компетентни институции в общините и приет от Общински съвет. Общинските стратегии са в съответствие с
Областните стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, утвърдени от Областни
управител на съответната област.
3.1.2 Политики и национални и местни програми, насочени към приобщаването на деца и младежи със
специални образователни потребности
Стратегическата рамка на политиките, насочени към образователно и социално включване на деца и младежи
със СОП са заложени още в Закона за предучилищното и училищното образование. Тя включва:
- регламентирането на приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование –
процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или на всеки ученик и на
разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси,
насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за
развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността – важно е всяко
дете и всеки ученик;
- Създават се нови институции в системата - Център за подкрепа на личностното развитие и Център за
специална образователна подкрепа. Целта е развитие и прилагане на между секторни политики и
интегриране на грижата за децата и учениците, гарантиране на дейностите, услугите и програмите с
грижа за развитието на интересите и способностите на децата в общността. Центровете за подкрепа на
личностно развитие и специализирани- те обслужващи звена обхващат съществуващите обслужващи
звена в системата. Законът предвижда ресурсните центрове и помощните училища да бъдат
преобразувани в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а
помощните училища да бъдат преобразувани в центрове за специална образователна подкрепа.
Важна стъпка е преминаването на центровете за подкрепа на личностно развитие към общините, обвързването
на дейността им с областната и общинската стратегия за услуги в общността и интегрирането им с другите сфери
като здравната и социалната.
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3.2 ИТАЛИЯ
3.2.1 Национално и местно законодателство относно приобщаването на деца и младежи със специални
образователни потребности
Увеличаващият се брой чужденци в училищата гарантира, че законът отговаря и регулира това явление по
подходящ начин. Защитата на правото на достъп до училище на чуждестранните малолетни в Италия се урежда
от специално законодателство:
- Закон за имиграцията (L.40 / 1998);
- Консолидиран текст на разпоредбите относно регулирането на имиграцията и правила за състоянието на
чужденците (Законодателен декрет 286/1998);
- Указ за автономията на училищата (Проф. 275/1999 г.);
- "Насоки за приемане и интеграция на чуждестранни студенти" (циркулярно писмо 24/2006)
- Инструменти за интервенция при ученици със специални образователни потребности (Директива на
министрите от декември 2012 г.) и последващото циркулярно писмо "Оперативни указания за ученици"
(n.8 / 2013), което преразглежда насоките от 2006 г.
От оперативна гледна точка ключовите документи са двете министерски писма (2006 и 2014 г.), тъй като на
практика те регулират стратегиите за включване и интеграция на чужденците в училище.
Насоките предлагат възможности на присъствието на чужденци - деца и юноши по отношение на включването,
което надхвърля простото интегриране на чужденци, с или без италианско гражданство.
Основните понятия на писмото за 2013 г. са две: разширяване и персонализация. Концепцията за разширяване се
отнася до вниманието, което се разпростира върху СОП в тяхната цялост, включително специфични умствени
увреждания и социални, културни и езикови проблеми за чуждестранните студенти, в допълнение към
сертифицираните увреждания. Подходът е глобалното и приобщаващо възприемане на всички ученици, което
предполага правилно дефиниране и идентифициране на СОП в тяхната цялост.
Другата основна концепция на писмото за 2013 г. е тази на персонализацията, която се отнася до необходимостта
от планиране на персонализиран път, за постигане на целите на обучението, която отчита индивидуалните
различия, увеличава потенциала и диверсифицира целите на обучението.
Приемането на чужденци в училище се планира със специален документ, наречен "приемателен протокол",
обсъден и одобрен от Училищния съвет и включен в Плана за образователна оферта на всяка образователна
институция, който обобщава стратегиите, приложени от училището за интеграцията и включването на
чужденците, както по отношение на разбирането и използването на италианския език, така и от гледна точка на
отношенията.
Предпочитаният инструмент за персонализиране на предложението за обучение е Планът за персонализирано
обучение (PLP), който показва стратегиите и практиките, които трябва да бъдат приложени, образователното
планиране, определянето на дейностите в класната стая, параметрите за оценка на обучението и минималните
критерии очаквани от студентите.
Също така в перспективата на персонализиране, като се започне от Закон 170/2010 (Министерски указ 5669/2011),
задължението на образователните институции (по-късно потвърдено в Директивата за 2012 г. и в циркуляра за
2013 г.) е да се гарантира "въвеждането на компенсаторни инструменти, на обучението и информационните
технологии, както и мерки за отстраняване на някои услуги, които не са от съществено значение за целите на
качеството на понятията, които трябва да се научат "(член 5, буква б).
На ниво институция са осигурени два други инструмента за прилагане на гореспоменатите насоки за
приобщаващо образование, които са Годишен план за включване (PAI) и Работна група за включване (GLI). PAI
е инструмент за само рефлексия на училищата по степента им на включеност и трябва да се разглежда като
конкретно задълбочаване на POF, което ще бъде съставено в края на всяка учебна година с помощта на GLI
(председателстван от Директор), който "ще продължи да анализира критичните въпроси и силните страни на
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използваните през годината интервенции за включване и ще формулира глобална хипотеза за функционално
използване на специфични ресурси, както институционални, така и неинституционални, за повишаване нивото
на общо включване на училището през следващата година ".
И накрая, за да се подкрепят приобщаващите действия на училището на територията, ще бъдат създадени
териториални центрове за подпомагане (TSC) и териториални центрове за приобщаване (TCI).
3.2.2 Политики и национални и местни програми, насочени към приобщаването на деца и младежи със
специални образователни потребности
В продължение на няколко десетилетия италианското училище стартира образователна пътека, насочена към
включването на всички форми на разнообразие, които учениците могат да донесат. Приобщаващият модел,
приложен от италианското училище и регламентиран от референтното законодателство, се основава на три
конститутивни оси:
- универсализма, който се отнася до правото на всяко дете да получи подходящо образование и
задължението на държавата да гарантира равни възможности за достъп, успех и ориентиране;
- принципът на общото училище, който се реализира чрез прилагането на класове, които приемат
различните форми на разнообразие (различия между половете, хора с увреждания, хетерогенност на
социалния и културен произход);
- принципа на централизация на човека по отношение на другия, въз основа на който се укрепва
уникалността и специфичността на индивида при реализацията на образователни проекти, свеждайки до
минимум тенденцията към асимилация.
Всички тези действия показват, че италианското училище е избрало от самото начало пълната интеграция и
включване на децата мигранти в училище, като в същото време подчертава постоянното нарастване на
вниманието към множеството нужди на училището и интеркултурното образование като напречно измерение,
което е общо за всички предмети и всички учители.
3.3 ПОЛША
Законът в Полша понастоящем облагодетелства учениците с увреждания и СОП. Родителите имат право да
избират между много форми на образование и инструменти, които според тях и според предложенията на
психологическия и образователен център за подпомагане ще дадат на детето си най-добрите възможности за
развитие. Децата на чужденци са задължени да участват в нормални училищни дейности, независимо от степента
им на познаване на полския език, а след уроците се организират допълнителни езикови курсове. Допълнителното
обучение на полския език се регулира от чл. 94а, ал. 4, 4б и 5 от Закона за образователната система и наредбата
на министъра на националното образование от 1 април 2010 г.
През последните години все повече се публикуват публикации на майчиния език на имигрантите. Целта им е да
информират за училищната система в дадена страна: правилата за приемане на децата в училище,
функционирането на училищата на различните нива на образование, правата и задълженията на учениците,
учителите и родителите. Благодарение на такива публикации чужденците могат да разберат за образователните
възможности и ограничения в приемащата страна, как да записват децата си в училище и как да следят
образователното им развитие.
3.3.1 Национално и местно законодателство относно приобщаването на деца и младежи със специални
образователни потребности
Интеграцията на деца и юноши със специални образователни потребности в общообразователни училища
придобива голямо значение в Полша. Повечето региони (като Силезия) и също общности са разработили
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концепции, регламенти и насоки и сега предлагат съответните разпоредби. Включването на деца със специални
образователни потребности в основното образование в Полша е много сложен въпрос, който през последните
години се фокусира върху специалисти от няколко области като психология, педагогика, социология, медицина
и социална работа.
Процесът на включване в никакъв случай не е лесен, тъй като не всички деца и тийнейджъри в класа са склонни
да разпознават и приемат разликата като нормалност. Освен това успехът на включването на деца със специални
образователни потребности също зависи от начина, по който те са приети от по-голямата общност, в която
живеят, което включва освен съученици, членове на семейството и учители.
Относно методите за организиране на преподаването за децата и младежта (Министерство на образованието,
Полша, 2003) се препоръчват сегрегирани подходи: "Преподаването на отделни ученици се извършва въз основа
на местонахождението на детето, особено в семейния дом, в специалния образователен център, и в центровете за
грижи за деца."
Приобщаването в Полша се развива, както следва:
• Услугите за социално подпомагане на учениците са включени в учебната програма, а общините и
училищата са длъжни да включат услугите, които се предлагат в учебната програма.
• Развитие на приобщаването и производството на модели, свързани с планирането на общинско,
училищно и ученическо ниво, организиране и прилагане на приобщаващо обучение за специални нужди
в сътрудничество с различни заинтересовани групи.
• Ще се изготвят статистически данни за осигуряването, ресурсите и разходите за обучение за специални
нужди, за да се получи непрекъснат поглед върху състоянието на образованието за специални нужди в
страната, както и да се получат сравнителни данни за ефектите от регионалните и общинските различия.
• Има няколко проекта за предотвратяване на изключването на учениците чрез разработване на
продуктивни учебни модели и модели за преподаване.
3.3.2 Политики и национални и местни програми, насочени към приобщаването на деца и младежи със
специални образователни потребности
Успехът на създаването на приобщаващо образование като ключ към създаването на приобщаващи общества
зависи от съгласието на всички заинтересовани партньори за обща визия, подкрепена от редица конкретни
стъпки, които трябва да се предприемат, за да се приложи тази визия. Преминаването към приобщаване е
постепенно, което следва да се основава на ясно формулирани принципи, които разглеждат развитието на целия
сектор и многосекторни подходи, обхващащи всички нива на обществото. Бариерите за приобщаване могат да
бъдат намалени чрез активно сътрудничество между политиците, образователния персонал и други
заинтересовани страни, включително активното участие на членове на местната общност, като политически и
религиозни лидери, местни служители в образованието и медиите.
Дейностите, насочени към социална интеграция и активизиране, осъществявани от центрове за социално
подпомагане в различни общности, градове и региони в Полша (като Силезия), представят богат опит и добри
практики, които могат да бъдат по-добре разпространени. Те се простират извън законодателната рамка,
определяща задачите на социалното подпомагане и често се осъществяват в сътрудничество и с подкрепата на
организации на НПО. Тези дейности включват:
•

Програма на Центъра за местно развитие, създаден от Общинския център за социално подпомагане в
град Катовице,

• Доброволна програма, осъществявана от Общинския център за социално подпомагане в град Битом.
СОП и включването са силно повлияни от "образователните политики за приобщаване". Всички видове училища
осигуряват на учениците с увреждания психологическа и педагогическа подкрепа, специфична организация на
образованието и подходящи методи на работа, различни форми на стимулиране, рехабилитация и терапия,
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съобразени с техните потребности за развитие. Осигуряването на подходяща подкрепа за ученик с увреждания е
задължение на училищния директор и на органа.
Насърчаване на езиковото многообразие, като се зачита майчин език, на всички нива на образование; Включване,
когато е целесъобразно, на традиционни педагогики в образователния процес с оглед запазване и пълноценно
използване на подходящи за културата методи за комуникация и предаване на знания. Неформалното
образование представлява по-гъвкав образователен контакт от традиционното образование. Официалното и
неформалното учене трябва да бъдат съчетани с правилните специалисти. За успешно и дългосрочно включване
на всички трябва да се даде възможност за учене през целия живот въз основа на собствените способности.
3.4 РУМЪНИЯ
3.4.1 Национално и местно законодателство относно приобщаването на деца и младежи със специални
образователни потребности
Основното национално законодателство се отнася до Закона за националното образование № 1/2011:
НАРЕДБА за одобряване на Методиката за организиране на образователни услуги за подкрепа на деца,
ученици и млади хора със специални образователни потребности, интегрирани в масовото образование
съгласно Правителственото решение №. 536/2011 за организацията и функционирането на
Министерството на образованието, науката, младежта и спорта, 51 ал. (1) от Закона за народната
просвета №. 1/2011.
НАРЕДБА относно утвърждаването на Рамковия регламент за организацията и дейността на учебните
заведения съгласно чл. 21 ал. (1), чл. 86 пар. (1) и (2) и чл. 94 пар. (2) осветени ж) и с) от Закона за
народната просвета №. 1/2011, с последващите изменения и допълнения, и въз основа на разпоредбите
на Правителствено решение №. 44/2016 за организацията и функционирането на Министерството на
образованието и научните изследвания, изменена и допълнена.
Национална стратегия за обучение на хора със специални образователни потребности в контекста на
приобщаващото образование
Националната стратегия изтъква начините за гарантиране правото на образование, достъп и училищно участие
на хора със СОП на равни начала с други ученици и студенти въз основа на основните принципи, залегнали в
румънската конституция, европейското и румънското законодателство, например:
Равния достъп до безплатно задължително образование за всички и за всеки ученик - включване в
училище и недискриминация;
Правото на качествено образование за всички ученици (ефективно участие в училище);
Равни възможности (равен достъп и участие в училище);
Правото на диференцирано образование, основано на образователния плурализъм.
Национален контекст
Приобщаващото образование се основава на редица нормативни актове и документи от националното
законодателство, като например:
Конституцията на Румъния, член 32 - Правото на образование
Законът за образованието № 84/1995 г., изменен и допълнен с ДВ, бр. 1217/2006 г. за създаване на
национален механизъм за насърчаване на социалното приобщаване в Румъния, въз основа на който е
създаден отдел за социално приобщаване и чиято координация се осъществява от Националната комисия
за социално включване.
Закон № 272/2004 относно защитата и насърчаването на правата на детето се позовава и на
недискриминацията, както и на правото на образование, включително и на хората с увреждания.
Правителствено решение №. 1251/2005 г. за мерки за подобряване на обучението, компенсацията,
възстановяването и специалната закрила на децата / учениците / младежите със специални образователни
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потребности в рамките на специалната и специално интегрирана образователна система за деца със
специални образователни потребности в специални училища и в масовите училища. Този нормативен
акт въвежда институционалната структура, наречена Ресурсен център и Образователна помощ, която
предлага по-големи шансове за обединяване и координация на образователните услуги, предлагани на
всички деца.
Закон № 448/2006 г. за защита и насърчаване на правата на хората с увреждания, има много нови
елементи за образованието и образованието за хора с увреждания.

Училищната интеграция на деца със СОП се осъществява чрез специални образователни звена, чрез специални
групи и класове, интегрирани в публични и отделни училища в предучилищни и други учебни програми,
включително в звена с преподаване на езиците на националните малцинства. Децата с по-дълбоки, тежки и/или
свързани с тях недостатъци обикновено се записват в специални училища. Децата със зрителни увреждания,
обучителни затруднения и езикови нарушения, със социално-афективни или поведенчески разстройства
обикновено се интегрират в общообразователните училища и се възползват от услугите за подкрепа на
образованието (психо-педагогическа помощ). В специални училища децата с увреждания се възползват от учебна
програма, базирана на степента и вида им на увреждане. Те могат да следват учебната програма на учебното
заведение, учебната програма на училището, на адаптираните училища или учебната програма на специалното
училище. Продължителността на обучението се различава и според същите критерии.
Дори ако в контекста на закона и стратегиите, тенденцията, която трябва да се отбележи, е да се включи в
масовото образование, практиката далеч не е такава. Има няколко причини системата да се движи по-бавно,
отколкото се предполага, по отношение на образователното включване:
1.
Устойчивостта на учителите в специалните училища - те са загрижени да запазят работата си.
Включването на повече хора би довело до по-малко и в крайна сметка до почти никакви учители,
които да преподават в специалните училища. Те се страхуват, че могат да загубят работата си, като
по този начин продължават да спорят относно нуждата от специални училища.
2.
Устойчивост на учителите в масовите училища - повечето от тях нямат никакво обучение по
отношение на децата със специални образователни потребности. Те се страхуват, че няма да могат
да се справят с класовете, ако учениците със специални образователни потребности се присъединят
към тях. По този начин те предпочитат да не подкрепят интеграцията.
3.
Съпротивата на родителите на деца без специални образователни потребности - те се страхуват, че
включването им ще бъде в ущърб на собствените им деца. По този начин те отхвърлят децата със
специални образователни потребности (особено деца с увреждания или поведенчески проблеми). Те
използват език на омраза към децата с увреждания, който за съжаление се прехвърля и на
собствените им деца. Този цикъл на омраза се подхранва от липсата на умения за управление на
конфликтите от страна на учителите и тяхната ниска компетентност в интегрирането на децата със
специални образователни потребности.
4.
Семейства на младежи/деца в неравностойно положение (особено икономическо) - получават
сертификати за специални нужди за своите деца, като по този начин могат да изпращат децата в
специални училища. Храната и квартирата за ученици в специалните училища, идващи от други
градове/села, се предлагат безплатно. По този начин бедните семейства използват системата, за да
имат по-голяма финансова стабилност. Това очевидно е вредна стратегия за дете с нормално
развитие, тъй като оказва неблагоприятно въздействие върху неговата самооценка, способности и
може да доведе до психологически проблеми като депресия и безпокойство заедно с намалена
социална интеграция.
Местно законодателство: Стратегия за развитие на социалните услуги в община Тимишоара 2017 -2022
Обща цел: Разнообразяване на услугите в общността за хора с увреждания и осигуряване на семейна помощ с
цел задържане на хората с увреждания в общността.
3.4.2 Политики и национални и местни програми, насочени към приобщаването на деца и младежи със
специални образователни потребности
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Образователни политики за младежи в риск и лица с увреждания/специални образователни потребности
Разработване на приобщаващи практики - при планирането на уроците се вземат под внимание всички ученици.
Уроците развиват разбиране и чувство за уважение към различията.
Услуги за подкрепа на деца със специални образователни потребности, интегрирани в обикновени училища
За деца с езикови и обучителни затруднения съществуват "интердисциплинарни логопедични центрове" със
специалисти, които разработват специфични терапии за коригиране на езикови нарушения и преодоляване на
трудностите при ученето. За деца с поведенчески разстройства и трудности при адаптацията има "центрове за
психо-педагогическа помощ", които имат психо-педагогически съветници, които предоставят услуги както на
деца в риск, така и на техните семейства. За децата, диагностицирани в комитетите за закрила на детето, се
предлагат образователни помощни услуги, предоставяни от помощни/пътуващи учители.
Също така, заедно с учителя от класа, учителят за подпомагане/пътуващ учител определя работните условия за
конкретни глави, теми, уроци и ги информира за необходимостта от рекапитулация. Той предлага и начини за
работа по определени учебни дейности, където децата имат затруднения и извършват някаква рехабилитационна
интервенция, насочена към учебно съдържание в контекст, различен от класа (ресурсен център, логопедичен
кабинет и др.).
Тези дейности за рехабилитационна образователна интервенция се осъществяват индивидуално или заедно с
групата деца, като постепенно се предлагат учебни дейности, задачи, които първоначално могат успешно да
пробудят интереса към ученето и да развият чувство за самоувереност.
СОП се разглежда по-често във връзка с уврежданията или като част от системата за социална защита.
Понастоящем в Румъния няма регламенти относно образователното включване на деца/младежи на имигранти
или бежанци. На теория те могат да получат специален сертификат поради езикови бариери, но поради ниския
брой хора в тази ситуация няма доказателство дали те получават или не тези сертификати. В Румъния на
малцинствата се дава възможност да учат на своя език.
Липсата на законодателство в контекста на образователната интеграция на имигрантите/бежанците в никакъв
случай не е неочаквано.
3.5 ИСПАНИЯ
Законодателна рамка:
- LeyOrgánica de Ordenación Генерал del Sistema Educativo. Консуматолод 26 окт 2017
- Закон 13/1982, [3] от 7 април относно социалната интеграция на инвалидите. Дял VI, раздел III, членове
от 23 до 31.
- Кралски указ 334/1985, [5] от 6 март, относно назначаването на ЕЕ
- Закон 8/1985 от 3 юли (L.O.D.E.), който регламентира правото на образование на всички испанци.
- Заповед от 30 януари 1986 г., определяща пропорциите на персонала / студентите в центровете с
американски студенти
- Кралски указ 969/1986 от 11 април, който е създаден от Националния ресурсен център на САЩ
- Наредба от 18 септември 1990 г. за определяне на пропорциите на професионалистите / студентите в
образователно на ученици със специални нужди.
- Закон 1/1990 от 3 октомври от Генерален наръчник на образователната система (Л.О.Г.С.Е.). [2]. В
предварителен раздел, член 3, параграф 5 се казва: "Поуките, извлечени от предишните раздели, ще се
адаптират към характеристиките на учениците със специални нужди".
- Първи дял, глава V от ЕЕ: членове 36 и 37. Закон 20/1991 от 25 ноември относно насърчаването на
достъпността и премахването на архитектурните бариери. Завършен и усъвършенстван със Закон 5/1995
от 30 май относно ограниченията на домейна върху недвижимите имоти за премахване на
архитектурните бариери пред хората с увреждания.
- Кралски указ 696/1995 от 28 април за координация на образованието на студенти със СОП.
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Заповед от 10 юли 1995 г., която регламентира адаптирането на учебната програма за физическо
възпитание за студенти със СОП в унифицираната и поливалентна степен бакалавър, в професионалното
обучение от първи и втори клас и в средното образование.
- Заповед от 14 февруари 1996 г. за оценяване на учениците със СОП, които изучават общообразователно
образование, учредено в Органичния закон 1/1990 от 3 октомври за Общото регулиране на
образователната система.
- Заповед от 14 февруари 1996 г., която регламентира процедурата за провеждане на психопедагогическата оценка и доклада за посещаването на училище и установява критериите за обучение на
ученици със СОП.
- Наредба от 24 април 1996 г. за продължителността на периода на задължително обучение на ученици със
СОП, свързани с личните условия на интелектуална принадлежност.
- Резолюция от 25 април 1996 г. относно подготовката на учебния проект в центровете на ЕЕ
- Резолюция от 29 април 1996 г. на Държавния секретариат на образованието, с която се следва
процедурата за насочване на образователния отговор към учениците със СОП.
- Резолюция от 20 март 1997 г. на Секретариата на образованието и професионалното обучение, с която
се определят сроковете за подаване и разрешаване на досиетата на учениците със СОП.
- Кралски указ 2021/1997 от 26 декември, с който се уреждат организацията и функциите на Кралския
съвет за превенция и внимание към хората с увреждания. (Validuntil, 6 септември 2001 г.).
- Заповед от 29 май 1998 г., с която се свикват безвъзмездни средства по ЕЕ за учебната 1998-1999 година.
Резолюция от 29 юни 1999 г. на генералния секретариат Образование и професионално обучение, с която
се установяват моделите на удостоверения за завършване на обучението в обучителните програми (БО 8-7-99).
-

3.5. 1 Национално и местно законодателство относно приобщаването на деца и младежи със специални
образователни потребности
Образователната система разполага с необходимите ресурси, така че студентите със СОП, временни или
постоянни, да могат да постигнат в същата система целите, установени с общ характер за всички ученици.
Кралският указ от 28 април 1995 г. относно образованието също така отбелязва, че учителите, които посещават
студенти със специални нужди, ще получават съвети и подкрепа от екипите за направление "Образование и
психо-педагогика": екипи за ранна грижа, и техническа педагогическа подкрепа на центровете за ранно детство
и начално образование и на специалните и специфични учебни центрове за оказване на подкрепа на предходните
и на отделите за ориентиране на институтите за средно образование, в които са записани студенти със СОП и в
сътрудничество с тях. Обхватът му на действие също е провинциален (той ще насърчи признаването и
изучаването на жестомимичен език и неговото използване в училищата).
Специално внимание трябва да се обърне на това, което е установено от Министерството на образованието при
обнародването му през юли 1995 г., Наредба за кандидатстване в бакалавърските центрове, професионалното
обучение и средното образование по отношение на учебния план за физическо възпитание на различните звена
курсове, първа и втора степен на основното и средно образование, където тя ще бъде адаптирана за онези ученици
със специални образователни потребности, свързани с двигателни или сензорни увреждания, временни или
постоянни:
- Исканията за адаптация ще бъдат направени на адреса на Центъра от студентите или, ако те са
непълнолетни, от техните родители или законни представители, и ще бъдат придружени от съответните
медицински удостоверения.
- Отдел "Физическо възпитание" ще се договори за подходящи адаптации с оглед на сертификатите, както
и резултата от оценката и становището, издадено от ориентиращия отдел на центъра, или от

31

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

BG

ориентиращия екип.
Оценката на обучението на ученици със специални нужди, за които се отнася тази наредба, ще бъде
направено в съответствие с целите и съдържанието, предложени за тях в съответната учебна адаптация.
- Следните основни права се признават на студента: да получат необходимата подкрепа за компенсиране
на личните, семейните, икономическите, социалните и културните недостатъци, особено в случай на
представяне на СОП, които възпрепятстват достъпа до образователната система.
Различните автономни органи и университети на испанската територия разпределят всяка година икономически
ресурси за осигуряване на материали и оборудване (дидактически, адаптирани мебели, технически средства и
др.), подобряване на центровете, както и премахване на архитектурните бариери в училищните центрове.
Процедурите за искане на споменатите ресурси се определят от критериите:
- Образователните центрове отправят искането към различните образователни организации, които
отговарят на тяхната автономна общност по отношение на дребни произведения, оборудване и
подобрения в центровете, насочени към вниманието на учениците със СОП.
В случай на помощни технологии за комуникация, движение или адаптирани мебели, искането трябва
да бъде придружено от доклад от ръководството.
-
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ГЛАВА 4: МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
4.1 БЪЛГАРИЯ
На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие. Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща
физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците.
Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности
на всяко дете и на всеки ученик. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват там,
където са децата или учениците – в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно
развитие.
В училищата
На децата в детската градина и на учениците в училище се осигурява обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие.
Общата подкрепа обединява съществуващите видове образователна среда у нас – образователни институции,
центрове за подкрепа за личностно развитие, вкл. центрове за специална образователна подкрепа, регионални
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, общежития, обсерватория и други, чиято
функция е да подпомагат вътрешната структура за разгръщане на диференцирани подходи за посрещане на
разнообразието от образователни потребности. Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция
и навременно разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на
дарбите на децата.
На нивото на детската градина и училището, общата подкрепа свързва всички услуги, които представляват
базисни грижи за физическото, психичното и социалното благополучие, мотивиращи и развиващи интересите
дейности.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се отнася до индивидуалната и специализираната помощ за
деца и ученици с комплексни нужди. Допълнителната подкрепа е насочена към деца със специални
образователни потребности, деца в риск, деца с дарби и таланти и деца с хронични заболявания.
Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на извършена
оценка на индивидуалните им потребности. Оценката се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на
детето или ученика, утвърден със заповед на директора на детската градина или училището за конкретно дете
или ученик., чийто състав включва психолог и/или педагогически съветник, и логопед в детската градина или в
училището, учителите в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които преподават на
ученика в училището. Оценяват се рисковите и защитните фактори в ситуацията на детето или ученика и неговата
среда.
Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището се създава със заповед на
директора за конкретно дете или ученик - със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с
хронични заболявания, за всяка учебна година. В състава на екипа задължително участват психолог и/или
педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да участва ресурсен учител/специален педагог, както и
други специалисти според индивидуалните потребности на детето или ученика. В екипа може да се включват
представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. Екипът се ръководи от определения със заповедта на директора специалист от
екипа. В работата на екипа на детето или ученика участва родителят, а при необходимост - и представител от
съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и/или от центъра за
подкрепа за личностно развитие. За конкретни дейности от плана за подкрепа при необходимост могат да бъдат
привличани външни за детската градина или училището специалисти.
Във възстановителните центрове
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Центровете за специална образователна подкрепа функционират във връзка и взаимодействие с образователни
институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализирани институции за деца,
със социални услуги в общността, с лечебни заведения и интегрирани здравно-социални услуги и с родителите.
Центърът за специална образователна подкрепа извършва: 1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и
терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в
център за специална образователна подкрепа; 2. педагогическа и психологическа подкрепа; 3. прилагане на
програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците; 4. обучение на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на
професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.
В семейството
Семинари с родители - това е най – популярната групова форма за работа и подготовка на родители. Те могат
да бъдат организирани от специалните училища, университета. Според вида семинарите се обособяват като:
краткосрочни (1-2 дни) и дългосрочни (от 1-2 месеца до постоянно действащи – 1 ден седмично да посещава
сбирки).
Поддържащи групи - тази форма може да се осъществи от специалното училище (за глухи или зрително
затруднени деца), извънучилищните служби за приобщаващо образование и ранна интервенция, от
университетите за подготовка на учители. Това групова форма за подготовка на родители, изискваща отлично
подготвен специалист.
Родителски уикенди - Тази форма може да се реализира на различни места за отдих и релаксация.
Уъркшопи - формата е предназначена за близките на детето – братя и сестри. Могат да участват братя и сестри
над 4 год. възраст. Най-добра база за организиране на дейността е специалното училище. От особена важност е
познаването на отношението на братята и сестрите към детето със специални потребности.
Посещения у дома - изключително разпространена форма за работа и подкрепа на семействата на деца с
уникални потребности.
Разпространение на специална литература - ръководствата за родители, брошурите и диплянките трябва да
бъдат написани на достъпен език, без излишни подробности, както и да съдържат подходящи илюстрации.
4.2 ИТАЛИЯ
Основната цел на приобщаването в контекста на образованието е да се зачитат специфичните нужди на всички
обучаващи се, да се планират и организират учебните среди и дейности, така че да се гарантира на лицата да
участват активно и независимо. Дидактиката с приобщаване е, следователно, справедлив и съзнателен начин на
преподаване, за който отговарят учителите (както във формален, така и в неформален контекст) и е насочена към
всички обучаващи се, не само към тези със специални образователни потребности.
Обучаващите трябва да могат да планират и водят своя учебен предмет по един всеобхватен начин, като приемат
творческо, адаптивно и гъвкаво преподаване, което отчита възможно най-много реалните условия, които
контекстът предлага. За тази цел трябва да се преодолее методическата ригидност и да се подчертае измерението
на диалога в афективно-релационния аспект. Това е единственият начин да се разберат нуждите на всички и да
се предложат ефективни и функционални решения на групата.
В приобщаващото образование трябва да се отбележат 4 основни елемента:
- Специфичният проблем;
- Личната реакция на субекта на този проблем;
- Контекстът, който може да стане част от проблема или да допринесе за решаването му
- Интервенции не само върху субекта, но преди всичко върху цялата система и нейните специфични
нужди.
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Има широка гама от методологични подходи, които изследването и прилагането в тази област са показали като
най-ефективни за приобщаващо образование. По-долу са описани някои от тях:
- съвместно обучение: развива форми на сътрудничество и взаимно уважение между учениците и предава
знания, умения и компетенции. От съществено значение е всеки студент да може да предостави на всеки
свои знания и умения и да се научи да ги споделя с другите като начин за улесняване на социализацията.
- уроци: основани на учене от връстници и работа по двойки;
- лабораторно преподаване: поставя детето в центъра по конструктивистка логика, която разглежда
студента в центъра на процеса, и активност в изграждането на собственото си знание. Този тип
преподаване осъществява синтеза между познаване и правене, стимулиране на творческата
производителност, чрез която човек може да научи активно и изгодно тези умения, с които да изгради
своето знание по критичен и автономен начин.
- структурирана и последователна работа: предлага дейности с фиксиран модел и от просто до сложно
ниво за насърчаване и улесняване на дейностите, запомнянето и реда в излагането на съдържанието;
мултисензорна дидактика: постоянно и едновременно използване на множество перцептивни канали
(визуални, слухови, тактилни, кинестични).
4.3 ПОЛША
Приобщаващите методологии се съсредоточават върху децата и имигрантите/бежанците, младежите и
семействата. Имигрантските и бежанските семейства изпитват различни предизвикателства. Целта е да се
подобри разбирането на техните предизвикателства и на подкрепата, от която се нуждаят, за да се подобри
тяхната интеграция в обществото.
Съществува огромен натиск върху децата и младежите да се интегрират бързо в новата култура. Освен това
подрастващите са под натиск от страна на свои връстници. "Много младежи се чувстват разкъсани между
желанието им да се "напаснат " на своите връстници и желанието им да оправдаят очакванията на родителите
си".
Юношеството, особено трудно за всички деца, е особено трудно за децата имигранти, защото те се опитват да
изградят идентичност в контекст, който може да бъде расистко и културно несъразмерен.
Педагози, антрополози и социолози са разработили два вида хипотези, за да отговорят на различните модели на
постижения сред децата от имигранти.
Неформалното образование има способността да вижда човека като цяло, като отчита и отговаря на
индивидуалните нужди. Участието създава условия за включване. Една от основните ценности на неформалното
образование е, че трябва да имате гражданска представа за образованието, за да бъдете включени в обществото.
Това не е едностранно предаване на знания и умения, а по-скоро истинска среща на равни, когато срещата приема
цялостна перспектива и включва теми като културен и социален живот, упражнения и здраве. Неформалното
образование се основава на факта, че включването е процес, който включва участие на онези, които са нови за
едно общество и на тези, които вече принадлежат към него.
В училищата
Децата на имигрантите са изправени пред широка и неадекватна социална подкрепа, за да компенсират
нарушените общностни връзки в родните си страни и загубата на подкрепа, необходима за психическото
благоденствие. Въпреки че фокусът на Конференцията в Саламанка беше върху образованието за специални
нужди, заключението му бе, че "образованието за специални нужди - въпрос, който се отнася еднакво до страните
от Севера и Юга - не може да се развива изолирано. То трябва да бъде част от общата образователна стратегия и
от новите социални и икономически политики. То призовава за сериозна реформа на обикновеното училище".
"Обществена" образователна система може да се създаде само ако обикновените училища станат все поприобщаващи - с други думи, ако станат по-добри в обучението на децата в техните общности.
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Целта на приобщаващото образование е да се гарантира, че всички студенти получават достъп до знания, умения
и информация, независимо от техните силни или слаби страни в която и да е област.
Отвъд интеграцията:
- Интеграцията позволява на учениците с увреждания да учат в традиционни среди.
- Включването дава на студентите право на висококачествено образование.
- В интегрираните общности студентите трябва да се адаптират към съществуващата учебна програма и
са изложени на риск от маргинализация, ако не могат да се адаптират.
Целта на включването е да се гарантира, че студентите със специални нужди се интегрират в общото образование
колкото е възможно повече. Стратегиите за включване могат да включват съвместно обучение, консултантски
услуги, пара професионална подкрепа, модификации на учебни програми или тестове, настаняване за
специфичните увреждания и други услуги. Образованието се осъществява в много контексти, официални и
неформални, както и в семействата и в по-широката общност. Следователно приобщаващото образование не е
незначителен въпрос, а е от основно значение за постигането на висококачествено образование за всички
обучаващи се и за развитието на по-приобщаващи общества. Приобщаващото образование е от съществено
значение за постигането на социална справедливост и е съставна част от ученето през целия живот.
Във възстановителни центрове
Центровете за възстановяване в Полша допълват училищата и са отворени през цялата година. Центърът за
възстановяване е предназначен да допринесе за растежа на учениците чрез подкрепа и стимулиране на тяхното
развитие и учене, както и да позволи на родителите да съчетават родителски грижи с платена работа.
Центърът за възстановяване трябва също така да бъде организиран по такъв начин, че да позволява на родителите
и да работят.
Възстановителните центрове допълват училищата по два начина:
- От гледна точка на времето, като получават учениците през частта от деня, когато не са в училище, и по
време на празниците.
- По отношение на съдържанието, като дава на учениците частично различен опит и знания, отколкото
това, което обикновено получават в училище.
Центърът за възстановяване често се координира с училищата. Тази координация може да включва персонал,
помещения и / или педагогически дейности. Образованието в центъра се предлага веднага щом се окаже, че
ученикът се нуждае от него. Място се предлага в център най-близко до училището, което ученикът посещава.
Учениците, които се нуждаят от специална подкрепа поради физически, умствени или други причини, я
получават в центъра.
Специалните и персонализирани клубни съоръжения предлагат развлекателни дейности за хора с физически или
умствени увреждания или с други специални нужди.
В семействата
Децата на имигрантите често се описват като нуждаещи се заради две култури, без да се идентифицират напълно
с нито една от двете групи. Процесът на имиграция е потенциално сериозно стресиращо събитие за децата и
семействата на имигрантите.
В Полша често се практикуват родителски грижи и се включват родители в ранна интервенция.
Законодателството в Полша насърчава тясното сътрудничество между професионалисти и семейства, което се
подкрепя от национална програма за изпълнение насърчава развитието на услуги за ранна детска възраст.
Родителите на деца със специални нужди често споделят за чувства на изолация и високи нива на стрес, като
няколко проучвания сочат към увеличаване на депресията. Стресът да имаш дете със СОП може да оспори
функционирането на семейството чрез оказване на натиск върху благосъстоянието на родителите,
благоденствието на братя и сестри и други роднини, съпружески взаимоотношения и отрицателни ефекти върху
родителското поведение.
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Родителската отговорност и чувствителност са необходими за децата със СОП, за да развият сигурни
привързаности, но те могат да бъдат компрометирани от стреса, упражняван върху някои родители.
Интензивното естество на грижите, изисквани от много деца със СОП, също така представлява присъщ риск от
„прегаряне“ на родителите. Осигуряването на подкрепа на родителите със СОП е от съществено значение както
за развитието на детето, така и на семейството като цяло. Участието на родители на деца със СОП е жизненоважен
фактор за насърчаване на приобщаващото образование.
Програмата активно популяризира партньорството, като работи чрез редовен "екип около детето", срещи със
семейства, предназначени да задържат родителите в центъра в процеса на вземане на решения.
Национални програми:
- (EPUB) - Програмата СОП (учебна комуникация), най-важният въпрос за пълната интеграция на децата
имигранти е въпросът за изучаването на страната, в която живеят и поради тази причина училищата и
институциите получават подкрепа при организирането на езикови уроци
- Nowa Era, Young Digital Planet (YDP),
- Насърчаване на партньорството с родителите чрез система от редовни срещи,
- Съвместно писане на планове за семейни услуги, споделена информация, споделено обучение и, където
е уместно, редовна подкрепа от водещ професионалист или социален работник.
Всички разпоредби в Полша имат цялостен подход към детето и семейството, като тясното сътрудничество
между професионалистите и семейството е приоритет. Семействата участват в предложения за действия и намеса
и им се предлагат насоки и консултации. Създаването на значими взаимоотношения със семействата е критичен
аспект на нашата работа във Фондация Family Center. Когато става въпрос за семейства с деца със специални
нужди, които могат да взаимодействат едновременно с няколко различни професионалисти от различни агенции
или дисциплини, установяването на взаимоотношения става още по-значимо.
Първата стъпка в установяването на значими взаимоотношения със семействата на деца със специални нужди е
да се прекарва време в откриването на техните желания и грижи за децата и да чуят своите възгледи за това, което
техните деца могат да направят у дома.
Насоки, които отразяват практики, насочени към семейството:
- Признаване на семейството като постоянно в живота на детето,
- Улесняване на сътрудничеството между семейства и професионалисти,
- Почитане и зачитане на семейното разнообразие във всички измерения (културно, расово, етническо,
езиково, духовно и социално-икономическо),
- Признаване на семейните силни страни и различните подходи, които семействата могат да използват, за
да се справят в различни ситуации,
- Споделянето на непредубедена и честна информация с членовете на семейството,
- Социалното включване и преходът към пълнолетие,
- Насърчаване на подкрепата от страна на семейството и създаването на мрежи,
- Подпомагане на деца в семейството.
Подкрепата за родителите е ключов инструмент за даване на права на семействата и гарантиране на по-голям
шанс за децата да се интегрират. Доброто семейство е от решаващо значение за предотвратяване на
пристрастяването, проблемите в училище, отчуждението, престъпността и психичното здраве.

4.4 РУМЪНИЯ
В училищата
Най-честите документи, разработени и използвани, са плановете за обслужване на клиенти (PSP). Техните
характеристики са:
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Установяване на приоритетни нужди за развитие на потенциала и капацитета на детето по области на
интервенция;
Определяне на цели / услуги и интервенционни програми за бенефициента;
Определяне на отговорностите, на ресурсите и услугите, които се предлагат в общността;
Определяне на времевия бюджет за постигане на целите.
Интегриране на деца със СОП в обикновените училища:
•

интерактивно обучение, което включва използването на стратегии за обучение, насочени към
сътрудничество и комуникация между учениците по дидактични дейности, както и взаимодействието
между учители и ученици;

•

съвместно развиване на учебните цели (възпитател - студент), тъй като всеки участник в обучението има
идеи, опит и лични интереси, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането на дидактическите
дейности;

•

демонстрация, приложение и обратна връзка - всеки процес на учене (особено за студенти с CES) е поефективен и по-лесен за разбиране, ако представената информация е демонстрирана и приложена в
реални житейски ситуации;

•

начини за подпомагане на учебния процес - учениците с CES се нуждаят от активна подкрепа за обучение
понякога както по време на учебни, така и некласически дейности, като развиват образователно
партньорство с определени категории специалисти, семейства на ученици.
В учебните дейности за ученици със СОП могат да се използват експозиционни методи (разказване на истории,
излагане, обяснение, описание), но трябва да бъдат изпълнени определени изисквания:
•
•
•
•
•

използване на подходящ език според нивото на вербалната комуникация;
презентацията да е ясна, точна, кратка;
идеите да бъдат систематизирани;
да се използват интуитивни методи и материали;
да се използват контролни въпроси, за проверка на разбирането га съдържанието и да се осъществят нови
обяснения, когато това се изисква.
За студентите с умствени увреждания разказването като дидактически метод трябва да бъде придружено от
илюстративни, подсказващи или филмови кадри, тъй като е по-лесно да се привлече вниманието и да се улесни
афективното и мотивационно включване на учениците в урока.
Във възстановителните центрове
Специални образователни центрове, ресурсни центрове и други центрове - образователни звена, организирани от
Министерството на образованието или от неправителствени организации в партньорство с Министерството на
образованието, целят възстановяването, компенсирането, рехабилитацията и училищната и социалната
интеграция на различните категории деца/младежи със СОП. Те се считат за специални образователни
алтернативи, съдържанието на които може да се основава и на определени експериментални педагози
(Монтесори, Фреине, Уолдорф и др.);
Интервенцията включва различни образователни техники и различни терапии:
•
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•
•
•
•

Когнитивно-поведенческа терапия (елементи на програмата ABA): има за цел подобряване на
адаптивните поведенчески умения, напр. комуникацията и обезсърчаването на агресивно разрушително
поведение
Оперативно изучаване на речта (създаване на нови начини на комуникация - PSEN)
Стратегии и техники на интервенция на TEACCH
Придобиване на основни умения и изграждане на лична автономия
Езиковото нарушение

•

Физиотерапия

•

Допълнителни терапии чрез музика и изкуство (тактилна, визуална и слухова стимулация)
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•

Професионална терапия

В семейството
Техники, използвани при разработването на социални концепции при деца със СОП:
•

Ролева игра. Дейности като танци, хранене в ресторанта, срещи с лице от противоположния пол и т.н.,
преподавани чрез ролеви игри.

•

Ин виво консултиране/учене. Тази техника включва използването на всички моменти от деня, в които се
появява възможността да се научиш на социално поведение.

•

Шаблонът. Възрастните или колегите могат да покажат как може да се направи нещо, като се
демонстрира.

•

Снимки, картини, рисунки.

•

Видеокасети, аудио касети или книги.

• Подкрепящи групи.
За съжаление в Румъния участието на семейството в образованието на децата и тийнейджърите със специални
образователни потребности не е много активно. Много родители се включват, въпреки по-скоро затворената
система, но другите не се ангажират изобщо и не се интересуват от развитието на децата си.
4.5 ИСПАНИЯ
В училищата
Като набор от образователни действия, включени в рамките на една обща образователна система, които са
насочени към вниманието и подкрепата за хората, които имат трудности да постигнат успешно основните
поведения, изисквани от социалната и културната група, към която принадлежат, образованието вече не е
съсредоточено изключително към детето, но и към околната среда, в недостатъците, възможностите и уменията
на учителите да посрещнат нуждите на всички деца".
Образователните дейности са базирани на четири основни принципа:
- Стандартизацията предполага, че доколкото е възможно, лицето с увреждане трябва да има същите права
и задължения, както и другите членове на обществото; Това не означава отричане на уврежданията, а
има за цел развитието на индивидуалния капацитет, особено чрез услугите на общността, като се има
предвид само случаите, когато можете да ги получите в определени институции.
- Индивидуализацията, която отговаря на определени критерии по отношение на професионалната и
терапевтичната интервенция (учебно адаптиране, специална методология и т.н.).
- Секторното предлагане отговаря на факта, че специалните образователни услуги се предоставят на
мястото, където живее и се развива студентът с увреждания. Това означава, че трябва да се прилагат
средствата за предоставяне на услуга дори когато няма конкретни институции.
- Интеграцията, която произтича от принципа на стандартизацията, в това, че при използването на
средствата от техниката и организацията на социалните услуги ще се гарантира, че учениците с
увреждания получават необходимата помощ в рамките на нормалните групи, а не сегрегационно.
Какви студенти със СОП посещават обикновените центрове?
Обучението в обикновените центрове предлага на студенти със СОП, за които се предполага, че изискват
значителни адаптации на официалната учебна програма, която им съответства по възраст, както и когато се счита,
че такива студенти могат да постигнат приемлива степен на социалната интеграция в общообразователно
училище.
За да се определи начина на обучение за даден студент, трябва да се направи многоизмерна оценка, по следните
аспекти:
- Лични характеристики на ученика
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Разкриване на данни за ученика и неговата среда
Насоки за организационни корекции и учебни програми
Данни за административно и статистическо използване (не включва писмена информация, която засяга
личната неприкосновеност на ученика и семейството)
Какви са начините на интеграция?
- Пълна интеграция. Студенти с незначителни нужди за адаптации на учебната програма. Адаптации в
елементите на достъп до учебната програма (лични елементи, материали и тяхната организация) и/или
адаптации в основните елементи на учебната програма като цели, съдържание, методология и оценка.
Обучението на студента ще се проведе в обикновената класна стая.
- Комбинираната интеграция. Студентите със значителна нужда от адаптации на учебната програма.
Елементи на достъп до учебната програма и адаптации в учебните елементи, които предполагат по-ниско
ниво от студентите, които са интегрирани и/или получават специализирани помощни услуги за аспекти,
които не са предвидени в обикновената учебна програма. Образователната реакция, която ще бъде
предоставена на студента в обикновения център от индивидуално ниво на учителя или в малка група
извън контекста на обикновената класна стая, няма да надвишава 50-60% от времето за пребиваване в
клас, опитвайки се да бъде възможно най-дълго в класната стая.
- Преходната интеграция. Студентите с много съществени нужди за адаптации на учебната програма.
Лични елементи и материали, които включват много специфично използване на ресурсите, целите и
блоковете на съдържанието на обикновената учебна програма, в полза на придобиването на лична и
социална автономия.
Обучението на тези студенти ще има функционален характер и ще зависи от нивото на лична и социална
автономия, което позволява и улеснява по-голямата интеграция в училище, както и придобиването на основни
умения и способности в ежедневния живот.
Какво представляват учебните адаптации?
Адаптирането на учебните програми се разбира като приспособяване или нагласяне на обучението към
възможностите и нуждите на всеки от участващите (Martín, 1989).
Когато говорим за адаптации в учебните програми, става дума, преди всичко за стратегия за планиране и за
преподаване и в този смисъл процес, който се опитва да отговори на потребностите от обучение на всеки студент.
Адаптирането на учебните програми е процес на вземане на решения относно елементите на учебната програма,
за да се отговори на образователните нужди на учениците, като се правят промени в елементите за достъп до
учебната програма и/или същите елементи, които я съставляват.
- Индивидуалната адаптация на учебните програми е набор от мерки, предназначени да отговорят на
образователните нужди на студентите.
- Та се базира на официалната учебна програма.
- Изисква предварителна оценка. Независимо колко "значими" могат да бъдат промените, в тях трябва да
се зададат реалистични цели, които могат да бъдат изпълнени, в зависимост от потребностите и
средствата.
- Семейството трябва да се информира за процеса и развитието. Тази задача принадлежи на
преподавателя, но може да участват и други специалисти.
-

Във възстановителните центрове
Кое е специфичното във възстановителните центрове?
Образователните потребности на някои ученици, дължащи се на произхода на техните увреждания не могат да
бъдат посрещнати адекватно, без да се предприемат поредица от действия в педагогически аспект, различни от
обичайните. Кралски указ 334/85 от 6 март относно Регламентацията на ЕЕ признава, че според принципа на
стандартизация народът не трябва повече да получава или да ползва изключителни услуги, отколкото в строго
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необходими случаи. В съответствие с това се посочва, че действието на ЕЕ може да се развие в два типа
институции:
- Обикновени образователни центрове, в рамките на образователната интеграция.
- Специални центрове или звена
ЕЕ центровете са необходим и подходящ вариант за удовлетворяване на образователните потребности на някои
студенти, които няма да намерят в повечето от обикновените центрове подходящи условия и средства за
благоприятно развитие. В тези центрове работят различни професионалисти:
- Психолог/педагог:
1 за всеки 90 - 100 лица
1 за всеки 15/20 лица със сериозни проблеми на личността или аутизъм
- Социален работник:
1 за всеки 90 - 100 лица
Какви характеристики имат студентите в специалните образователни центрове?
Съгласно съответната психо-педагогическа оценка такива, които се нуждаят от значителни адаптации във всички
области на официалната учебна програма, която съответства на тяхната възраст, студенти със СОП, с тежки или
дълбоки психични заболявания, множество недостатъци и смущения в личността, свързани с психоза и аутизъм.
В семействата
Целта на оценката на семейния контекст в рамките на Психо-педагогическата оценка е изясняването на аспектите
на семейния живот на детето, които засягат неговото обучение. При оценката на семейния контекст трябва да се
подхожда внимателно. Тази предпазна мярка до голяма степен се дължи на това, че тази информация се събира
в среда, която не е приоритетно средство за действие, а от друга страна много от семействата на деца със
затруднения са имали и ще трябва да коментират историята на детето и аспекти на семейния му живот
многократно в различни сфери. Това включва усилие за стесняване на полето на информацията по начин,
съобразен с всеки отделен случай и в зависимост от предишната налична информация.
В информацията, която семействата предоставят, могат да се разграничат три, тясно свързани области:
- Данни за ученика в семейната му среда.
- Факти за семейната среда, които благоприятстват или възпрепятстват развитието на детето. Семейноучилищните отношения: информация за миналото и настоящите взаимоотношения, които семейството
установява заедно с училището и факултета, които са най-пряко ангажирани в образованието на техния
син, дава основни указания за планиране на възможностите за сътрудничество. Тези данни ни позволяват
да разберем някои от поведенията на учениците, които отразяват плавността или напрежението между
двете институции. В рамките на този раздел се включват и отношенията на семействата с психопедагогическия екип.
- Данни за социалната среда, които благоприятстват или спъват развитието на студентите.
Проучването на факторите, които надхвърлят семейната среда, трябва да се извършва и според нуждите на
ученика, а не като просто изброяване на статистически данни за ресурси или характеристики.
Характеристики и услуги на града или квартала - възможности, които се предлагат на ученика: извънкласни
услуги, с които студентът да посреща здравни нужди, икономическите, социалните и т.н., степента, в която
семейството ги познава и използва и степента им на удовлетворение в това отношение.
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ГЛАВА 5: ДОБРИ ПРАКТИКИ
5.1 БЪЛГАРИЯ
„Програма за създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални потребности в детските
градини“ - От 2014 г. Карин дом стартира програма „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със
специални нужди в детските градини”, който разширява предоставяните услуги за деца със специални
образователни потребности в детски ясли и градини. Основни методи, които са съществени при прилагането на
тази практика са: коучинга на родители, учители и други лица от обкръжението на детето; и семейноориентирания подход.
"Всички деца са добри"
Кратко описание:
Създадоха се практики и стратегии за успешно приобщаване на деца със специални образователни потребности
в масовите детски градини в рамките на проект ”Всички деца са добри“. Проблемът, който беше поставен за
решаване, е свързан със слабата информираност за моделите на взаимодействие на значимите възрастни
(родителите и учителите) с децата с дефицити в различни области на развитието, включително и социално
неприемливи поведенчески прояви.
„Играя, забавлявам се, толерантен съм“
Кратко описание:
Целта на играта е да се развият уменията на децата да се ориентират в пространството само чрез гласови
инструкции. На всяко едно от децата се завързват очите, като останалите им подават словесни инструкции как
по-бързо и лесно да уловят картонени рибки с малки въдички. Последователно всяко дете преминава през този
опит.
"Мобилен център за работа с деца със специални образователни пототребности"
Кратко описание:
Това е един от най-мащабните проекти, реализирани от едно от училищата, с помощта на който беше изградена
развиваща и подкрепяща среда за децата със специални нужди. В рамките на проекта са проведени редица
дейности, които сложиха основите на устойчива и системна промяна в училището.
Информационните кампании сред общността, насочени към преодоляването на негативни обществени нагласи
спрямо децата със специални образователни потребности, помогнаха да се изгради стабилна мрежа за
взаимодействие и координация между отделните социални и образователни услуги и институции в общността.
Моделът „КАРЛСТАД“ за учене на език
Кратко описание:
Програмата за езиково обучение прилага цялостен подход към всички индивидуални и групови фактори, които
оказват влияние върху развитието на речта при децата, като обръща специално внимание на естествената среда,
в която се учи и практикува речта от децата.
Програма „МИНИ ЗООКЪТ“
Кратко описание:
Програмата описва МИНИ ЗООКЪТ и използването му в ежедневната образователна и възпитателна работа с
децата. Привлечени са и родителите, и екипът на детското заведение в грижата и отглеждането на животните.
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Идеята е децата да имат повече натрупан реален опит и наблюдения върху живи животни, а не виртуални
любимци. Практиката е показала, че грижата за животните изгражда социални умения, екологични знания и
създава незабравими спомени у децата.
Някои методологии и добри практики специално за деца имигранти
Практика 1
Практиката е базирана на материали на ООН, разработени от Сейди Класби под ръководството на УНИЦЕФ за
подпомагане дейностите на фасилитатори и доброволци, работещи с деца, търсещи закрила, които са наети в
регистрационните и приемни центрове на Държавната агенция за бежанците. Тези планове за уроци са
предназначени да помогнат на децата да изучават английски и математика чрез повторения, лесни задачи, песни
и игри в безопасна среда. Структурата и принципите на уроците са сходни във всички раздели. Това е важно за
малките деца и децата на бежанци, които са пострадали. Това е важно и за децата, които говорят език, различен
от учителите, както и за деца със специфични образователни потребности и поведенчески проблеми. УНИЦЕФ
подкрепя дейностите на фасилитатори и доброволци, работещи с деца, търсещи закрила, които са в
регистрационните и приемни центрове на Държавната агенция за бежанците.
Практика 2
Методология на проектно базираното обучение в детската градина и използване на рефлексивния подход.
Чрез подходящи психологически - педагогически условия за осъзнаване на когнитивните обекти или явления се
осъществяват четирите нива: дете - дете, дете - родител, родител - учител, учител - дете. Действителните
поведенчески действия на детето и тези на другия (възрастен или дете) се отнасят до различни конфликтни
стратегии и кооперативни дейности.
Основната цел е: изучаване на български език чрез използване на техники за игри и без принуда; здраве и хранене
в услуга на изучаването на български език; хармония между музика, танци, физически игри и езиково обучение;
истории, базирани на повтарящи се знаци.
Практика 3
Работа с двуезични деца в детска градина.
Целта на приложената практика в детската градина е да осигури образователна среда за самоутвърждаване, за да
се стабилизира индивидуалният статус на двуезичните деца в групата. Практиката работи за изграждане на
ангажираност и постигане на социална справедливост.
5.2 ИТАЛИЯ
Италия е сред европейските страни, която представя най-голям брой практики на включване, свързани с
определена територия, които насърчават срещата между различните култури и засилват взаимодействието между
местните жители и мигрантите.
През последните години териториите, участващи в приемането на принудителни мигранти, постепенно се
увеличиха в Италия и следователно инициативите за изграждане на общности се увеличиха значително. Опитът
показва, че приемането работи по-добре там, където има мрежа, която обединява различните възможности, които
предлагат услуги на мигранти и където се насърчава и подобрява взаимодействието между мигрантите и
гражданското общество. Създаването на лични взаимоотношения е най-добрият начин да се предотврати
недоверието и враждебността и да се ускори интеграцията.
Избрахме като пример някои инициативи, изпълнявани на италианска територия, които предлагат оригинални
модели на сътрудничество между мигрантите, гражданите и местните власти, именно чрез създаването на
положителни отношения. Взехме под внимание някои характеристики, които отличават този опит, опитвайки се
да уловят хетерогенността на дейностите, както по отношение на областта, в извършените дейности (местни, така
и на национални) и по отношение на условията и физическото място на реализация (в семейството, в религиозни
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институции, в независими места или в специализирани структури), така и по отношение на вида извършена
приобщаваща дейност. Участниците са предимно млади хора, въпреки че някои от дейностите са специално
предназначени за непълнолетни без придружител. Това са междукултурни дейности, които засягат най-вече
сферата на свободното време и развлекателните дейности (спорт, екскурзии, музика, готвене, култура) или
изучаване на италианския език или опит, свързан с жилищната територия или градското преустройство.
Име: SOCIAL ORTI
Място: Общини Aidone and Villarosa, провинция Enna (Sicily)
Осъществено от: Sprar of the Municipalities of Aidone and Villarosa (управлявяно от: the Don Bosco 2000
association). Инициативата се ражда по предложение на социалната политика на местната администрация, която
е предоставила огромно зелено пространство и две имущества, конфискувани от мафията.
Предназначение: Рехабилитация на изоставени градски зони, подкрепа за нуждаещите се семейства и
насърчаване на отглеждането на продукти чрез сътрудничество между бежанци и граждани. Проект, който, от
една страна, разглежда интеграцията и взаимното познание между гражданите и бежанците, но от друга страна,
създава общност за благоденствие, която има за цел да създаде солидарен производствен цикъл, за да даде живот
на изоставени райони, включващи най-уязвимите части от населението.
Вид дейност и описание: На земята, предоставена от общината, плодовете и зеленчуците се отглеждат за
семейства и хора в условия на икономически и социални трудности.
Бежанците и търсещите убежище заедно с местните ученици, възрастните хора, хората с увреждания, с
подкрепата и участието на частни компании и местни асоциации, са следвали курсове за обучение по техники за
култивиране в съответствие с принципите на биологичното земеделие. Планираните дейности включват
доставянето на различни хранителни продукти за дома и разделянето на частите на земя, които могат да бъдат
наемани циклично от граждани, които ще бъдат назначени сезонно за отглеждане на култури от бежанци и
търсещи убежище.
Целева група: Бежанци и граждани
Линк: http://www.sprar.it/tag/orti-sociali
Име: HARRAGA BOYS
Място: Палермо (Сицилия)
Осъществено от: CIAI, Milan
Предназначение: На арабски език "harraga" означава "този, който изгаря". Момчетата "harraga" са тези, които
горят границите, които рискуват всичко за да мигрират. Целта на проекта е да приветства и защити тези деца,
които пристигат "сами" в нашата страна и да им предостави референтни точки, за да бъдат част от нашето
общество и да изградят свое бъдеще. Проектът предлага нови инструменти за включване на младите хора с
кариерно ориентиране; иска да предизвика културна промяна, която разглежда мигрантите не като проблем, а
като ресурс; предлага модел на социално жилищно настаняване, който съчетава гостоприемството и
модернизирането на градското наследство на историческия център на град Палермо; включва местни компании,
за да се улеснят пътищата на приобщаване на работното място и в обществото. Harraga Boys предлага
възпроизводим модел за процесите, които се задействат, и за дейностите, въведени в системата, в други
контексти, които приветстват непълнолетни без придружител.
Вид дейност и описание: Младите хора първоначално се настаняват в различни общности в града, но проектът
е съсредоточен в района Ballarò в Палермо. В тази област също ще бъдат построени: къща за тези, които току-що
са навършили 18 години, в края на обучението, подкрепата и започване на работа; общежитие, управлявано от
някои млади реципиенти, но с желание да приветстват туристите. Младите хора, които напускат, могат да
управляват живота си автономно, приветствани и интегрирани в италианското общество: специалистите
предлагат услуги и инструменти за обучение (междукултурни семинари, стажове, ориентация към ежедневието
и възможности за работа), както и дома.
Целева група: 400 непълнолетни без придружител (над 3 години)
Линк: http://www.non6solo.it/ragazziharraga/

44

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

BG

Име: BOLOGNA CARES!
Място: Болоня
Осъществено от: SPRAR община Болоня, управляван от ASP Città и от Arcolaio, Lai-momo, MondoDonna и
Camelot.
Предназначение: С „Болоня се грижи!“ кампанията на община Болоня има за цел да повиши осведомеността за
гражданството по въпроса за закрилата на търсещите убежище и бежанците и да сподели дейностите, въведени
в града от институциите и частните социални организации, как да посрещнат мигрантите.
Вид дейност и описание: това е комуникационна кампания на Болонската СРРР, родена през 2014 г. Първата
година от кампанията анализира причините, които всяка година принуждават милиони хора да напуснат страната
си на произход и да търсят закрила другаде. Целта беше хората да разберат разликата между икономическите
мигранти и търсещите убежище. В края на изданието те правеха плакати с снимки и свидетелски показания за
бежанците по "причината за тяхното бягство, които бяха поставени в градските автобуси", с мотото "Градът ми
изпълнява ролята си". Беше публикуван и том, озаглавен "Целият живот в един лист", с избрани мемоари от
търсещи убежище, които са преминали през Италия през периода 2010-2014 г. През 2015 г. кампанията беше
фокусирана върху историите на търсещите убежище, които след приемането и получаването на статута им бяха
подкрепени при включването им в италианския социално-икономически контекст и успяха да създадат конкретен
път на интеграция. Особено внимание бе отделено на фигурите, които са оставили знак в историята и които на
свой ред са били принудени да напуснат страната си. Изданието за 2016 г. се фокусира върху приемането на
търсещите убежище като необходима и обичайна дейност на социалния сценарий на днешния и бъдещия ден.
Кампанията подчертава, че "приветстващият ефект" има положителни и конструктивни последици, докато
"липсата на прием" води до бедност и изключване в различни области на социалната структура. Спортът играе
важна роля в тези интеграционни процеси. Следователно спортът и "приветстващият ефект" бяха в центъра на
инициативите, осъществени през 2016 г. Тази инициатива беше част от семинара за журналистика (осъществен
и завършен през април 2016 г.), който насърчи сътрудничеството и обмена между журналисти и търсещи
убежище. Инициативата започна с идеята, че търсещите убежище не са само пасивни участници, но могат
активно да участват в реализацията си. Мигрантите, избрани въз основа на умения и опит, обиколиха град Болоня
заедно с журналисти от Болоня (професионалисти от местните радиостанции Nettuno Tv и Trc) в търсене на
информационен материал: от спорт до институционални срещи, от репортаж и малки интервюта, всичко това
чрез фотография и групова работа. В изданието от 2017 г. бе реализиран проектът "Интеграция-Действие",
насочен към насърчаване на критичен диалог между културите и насърчаване на промяната чрез включване на
институции. Чрез снимките мигрантите, участващи в проекта, бяха призовани да се изкажат по въпросите на
миграцията и интеграцията в техния приемащ град.
Целева група: Бежанци и търсещи убежище
Линк: http://www.bolognacares.it/
Име: MIGRANT ART
Място: Bologna, Modena, Turin, Cuneo, Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padua, SettimoTorinese,
Latina.
Осъществено от: Migrant Art Group
Предназначение: Migrant Art е програма за младежко и междукултурно участие. Тази форма e изкуство на
срещата и солидарността, и се превръща в ненасилствена и творческа форма на защита срещу всяко движение на
невежеството и страха. Чрез срещата между хора от различни страни и социални среди с желание да преодолеят
предразсъдъците и да признаят стойността на разнообразието в другия, изкуството може да бъде вектор на
послания, способни да говорят чрез "универсален език" за приветствие, диалог и включване. Целта е да се
създадат пространства за социално включване чрез изкуство.
Вид дейност и описание: От 2012 г. насам Migrant Art организира вечери, отворени за обществеността, с цел
създаване и приобщаване чрез изкуство: студенти, мигранти, бездомни, работници и безработни, млади и
възрастни могат да участват.
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Вечерите са разделени на три момента: 1) представяне сред участниците в голям кръг; 2) вечеря, на която всеки
носи типично ястие от собствената си страна; 3) споделяне на своето "изкуство": песни, танци, театър,
жонглиране, музика, поезия. След това срещите се превръщат в истински мултикултурни представления.
Проектите за мигрантско изкуство отиват дори и извън традиционната седмична среща, а се организират и
вечери в барове и клубове, в приемни центрове за мигранти и в общежития. В Болоня и Модена е активен и
проектът на мигрантските лаборатории, безплатни дневни семинари, отворени за всички, за споделяне на умения
и знания.
През юни 2016 г. се проведе първото издание на Camping Migrant, националното събитие на мигрантското
изкуство: три дни семинари, конференции, групови дейности и музикални и художествени събития, за да се
опознаят и да се занимават с въпроси като мирното образование, правата на човека , миграция, бедност.
Целева група: студенти, мигранти, бездомни, работници и безработни, млади и възрастни.
Линк: http://www.artemigrante.eu/
Име: CASA SCALABRINI 634
Място: Рим
Осъществено от: Scalabrinian Agency for Development Cooperation (ASCS Onlus) в Рим
Предназначение: Casa Scalabrini е оперативният център на програмата на Асоциацията на мисионерите от Сан
Карло - Скалабриниани, която обслужва мигранти и бежанци в 32 страни по света от над 100 години..
Целта е да се насърчи културата на приемане и интеграция между бежанците, мигрантите и местната общност
чрез срещи, диалог и връзки и да се разрушат тези "бариери", които не позволяват създаването на истинска
общност, в която всеки може да се чувства добре дошъл, активно да участва в общото благо, благодарение на
богатството на разнообразието.
Вид дейност и описание: Специализиран екип си сътрудничи в синергия и приемственост със структури,
асоциации и други организации, работещи в едни и същи сфери на интервенция, допринасяйки за създаването на
мрежа. Интервенционните зони са 4:
Рецепция: „полуавтономно“ гостоприемство се предлага на семействата и младите бежанци, за да се улесни
тяхната интеграция в местната общност;
Повишаване на осведомеността: провеждат се срещи, дискусии и дебати, за да се запознаят местните общности
с феномена на миграцията;
Обучение: курсове за обучение за стартиране на работа, които се осъществяват чрез курсове и работни срещи;
Активно гражданство: осъществява връщане към общността и популяризиране на културата, като в същото време
насърчава гражданския смисъл и здравето.
Целева група: мигранти и бежанци
Линк: http://scalabrini634.it/
5.3 ПОЛША
Успешното включване чрез независими структури като неформалното образование трябва да бъде дългосрочно
както по отношение на участниците, така и на участващите организации.
Мярка 1
Тема "Междукултурна психология" бе включена в учебната програма на Foundation Family Center (Полша,
Bytom) и беше създадена група под ръководството на трима академични служители, които идентифицираха
нуждите от обучение на ученици, посещаващи училище, включително деца и юноши от други страни , Въз основа
на информацията, предоставена от учителите, работните сесии бяха разработени и доставени от обучителни
екипи. Целта на семинарите е да се засили сътрудничеството между децата и тийнейджърите в мултикултурна
среда. Темите, представени от екипа на обучителите, включват групово сътрудничество, междукултурна
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комуникация, разрешаване на конфликти и изграждане на емпатия. Освен учители и преподаватели, редица хора
ще имат шанса да играят важна роля в социалното и образователното развитие на младите обучаеми. Родителите,
връстниците и други актьори извън рамките на официалния образователен контекст могат да осигурят директна
академична помощ, както и да предложат подкрепа при справянето с междуличностните въпроси и да служат
като ролеви модели, мотивиращи децата в образователния им път и насърчаване на тяхното участие в
обществото.
Общностите на мигрантите и родителите често имат високи стремежи за своите деца и могат да осигурят
емоционална подкрепа, която ще помогне на учениците в училищните въпроси и общите проблеми на живота.
Мярка 2
Студентите по педагогика работят като доброволци в след образователния клуб Ораторио "Арка", където те
помагат на децата да направят домашното си, да подобрят уменията си за четене и да преподават в класове за
четене. Преди стартирането на програмата за доброволци учениците се срещнаха с персонала и учителите, за да
постигнат по-добро разбиране на училището в контекста на преподаването на деца и тийнейджъри от
имигрантски общности и малцинствени групи. Доброволческата дейност дава възможност на учениците да
разгледат мултикултурната общност на Ораторио. Когато децата мигранти бъдат прехвърлени в общински
социални услуги, те ще имат достъп до основни услуги като настойничество, здравеопазване и образование.
Мярка 3
Университет на Силезия - за педагози на деца и тийнейджъри с образователна подкрепа под формата на
конференция "Съвременни образователни пространства на биографията". За чужденци сред тях: образователното
измерение на граничната биография. Семинарът е вдъхновение за обсъждане на биографията на всички, които
по различни причини се чувстват непознати в семейството, обществото, държавата или в света, в който живеят,
и дори усещат различността на езика, на който изразяват своите мисли и чувства. Тематични аспекти: Биографски
анализ на отчуждаването, Анализ на учебни процеси, свързани с възприемане на отчуждение,
Мултикултурализмът като елемент на човешката биография.
5.4 РУМЪНИЯ
През последните години бяха проведени редица проекти, координирани от неправителствени организации,
насочени към създаване на приобщаващи училища в Румъния. Въпреки тези усилия румънското общество все
още има сегрегационен подход към хората с увреждания и този опит не може да бъде обобщен на национално
равнище. Министерството на образованието и научните изследвания обаче е насърчило няколко проекта на
национално равнище, за да създаде предпоставки за последователна и ефективна реформа.
1. “Phare Twinning Light Project" Достъп на групи в неравностойно положение в образованието - насочени към
деца със специални образователни потребности" с цел завършване и оценка на състоянието на специалното
образование в Румъния, разработване на Национален план за действие и Ръководство за добри практики.
Проектът приключи през 2004 г. в края на април. В резултат, в рамките на споменатия проект, беше разработен
друг проект по ФАР, който показва, че е важно да се включат в целевата група специално записаните деца в
образователната система. Този проект има за цел да подобри достъпа и да повиши качеството на образованието
за деца от групи в неравностойно положение. Един от важните компоненти на втория проект беше създаването
на ресурсни центрове за приобщаващо образование във всички участващи области, които използват човешки
ресурси в специални училища и по този начин създават важен инструмент за принос към интеграцията на деца
със специални образователни потребности в масовото образование.
2. Националната стратегия "Действие на Общността" е програма, която започна с поредица от действия на
ученици и учители от Христовата болница в Англия и в румънски училища в окръзите Брашов и Яломита.
Добрите резултати окуражиха министерството да обобщи на национално ниво дейностите, предложени от
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програмата "Действие на Общността" и да организира национална конференция, както и регионални
конференции за организацията и формирането на окръжните екипи. Стратегията ще бъде приложена в 42 области,
като стартира през учебната 2004-2005 година. „Действие в Общността“ е доброволна и сертифицирана дейност
за учениците от средните училища, чрез която те могат да станат информирани и отговорни граждани.
3. Националната програма "Заедно в едно и също училище" има за цел да постигне училищния дебют на всички
деца в домашното училище. Този подход включва прилагането на координирана политика на национално ниво,
корелацията на законодателството на всички институции, участващи в образованието и закрилата на децата, на
диверсифицирани и ефективни образователни услуги, способни да задоволяват потребностите на всяко дете.
5.5 ИСПАНИЯ
Програми за преход към трудовия пазар
Преходът към трудовия пазар се възприема като момент, особено важен за живота на хората до степента, до която
лицата, след като са постигнали минимално развитие, могат да продължат да търсят алтернативи, които да
подкрепят достъпа до заетост, домашен или социален живот в среда на общността.
Те имат за цел да помагат на студентите да развият поведението и навиците, необходими за воденето на
самостоятелен живот до максимална степен на лична автономност, да ги обучат да използват услугите, които
обществото предоставя на всички граждани и, доколкото е възможно, да ги обучават за упражняването на
трудови дейности, свързани с изпълнението на много специфични дейности, разграничени и насочени към:
студенти с повече от 16 години образование в американски центрове
максимална възраст на постоянство в програмите - 20 години (в бъдещия закон за качеството, възрастта
се удължава до 21 години)
са организирани в един единствен двугодишен цикъл, който може да се разширява.
Цели:
укрепване и развиване на способностите на студентите, насърчаващи най-висока степен на лична автономия и
социална интеграция.
насърчаване на участието в целия контекст, в който се развива живота на възрастните.
насърчаване на развитието на работните нагласи.
насърчаване на основните придобити инструментални знания.
популяризиране на навици, които позволяват да развият живота си с възможно най-голямо благосъстояние.
Персонализирани области на опит:
лична автономия в ежедневието
социална интеграция в общността
професионална ориентация и квалификация за бъдеща работа.
Преподавателски състав:
специалисти по професионално обучение
изслушване и език (когато програмите са насочени към студенти с проблеми в слуха)
Оценяване:
събирането на информация се извършва тримесечно
в края на всяка година: писмен доклад от учителя в сътрудничество с преподавателя по техническо обучение.
в края на учебната година: Удостоверение за акредитация, в което също са включени личните данни, датата на
започване и край на обучението. Отчет на професионалистите, които са преподавали програмите, показващи
достигнатите нива в различните области.
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Други добри практики
A. ОБРАЗОВАТЕЛНИ
Могат да се посочат следните образователни ресурси: понастоящем се провеждат на различни образователни
нива и са широко разпространени на практика във всички организации, които управляват образователната
система.
Относно компенсаторното образование:
(В образователните центрове)
Подкрепа в обикновени групи
Подкрепящи групи
Специфични групи
Компенсаторни класни стаи
(Извън образователните центрове)
Външни компенсаторни програми
Отворени класни стаи
Субсидии за предприятия
(Подкрепящи услуги за студенти с проблеми)
Класни стаи в болнични заведения
Терапевтични образователни центрове
Услуги за подкрепа в дома
B. СОЦИАЛНИ
Можете да се консултирате с различните закони на социалните услуги на автономните общности и с наличните
социални ресурси, отговарящи на нуждите, които те представляват, като подавате исканията на същите чрез
създадените организации. Наредбите и регламентите са подробно уточнени в различните закони за социалните
услуги на испанските автономни общности.
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ГЛАВА 6: ОПИТ НА ПАРТНЬОРИТЕ В ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВЕТИЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
6.1 БЪЛГАРИЯ
6.1.1 Описание на дейността
Повечето от проектите на „ЕВРО-тренинг“ и различните видове дейности са свързани с овластяването на
различни целеви групи в неравностойно положение с подходящи знания и умения за успешно навлизане на пазара
на труда и по този начин да допринасят за тяхното социално приобщаване, както и дейности за обучение и
подобряване на техните граждански и социални умения и компетенции въз основа на смесено и електронно
обучение.
Проекти:
2006-2008 LEONARDO DA VINCI PROJECT - BYOB: Be Your Own Boss - През време на проекта бе разработен
стандартизиран курс и учебни материали, които биха могли да се прилагат в целия Европейски съюз. Обучението
имаше за цел да даде възможност на хората с някои трудности при ученето и да ги мотивира да се опитат да
започнат собствен бизнес.
2006-2008 LEONARDO DA VINCI PROJECT - ADYSTRAIN: Train the Trainers for the Dyslexic Work World - Може
да се каже смело, че осъзнаването на проблемите на възрастните хора с дислексия е на много ниско европейско
ниво. Целта на този проект бе да допринесе за повишаване на осведомеността и разбирането за дислексията в
зряла възраст.
2010-2013 LPP GRUNDTVIG GMP PROJECT - ART MADE MAN: Through Art therapies and Handicraft.
Партньорите по проекта постигнаха резултати чрез иновативна методология, която включва танц, движение, арт
терапия и ръчни дейности за хора със специални образователни потребности.
2013-2015 EIF Community Actions, EuropeAid - IN.J.AWA.R.A.:Intercultural Joint Awareness Raising Action.
Проектът насърчава междукултурния диалог сред младежта в глобален мащаб. In.J.Awa.Ra насърчава участието
на младите хора в глобалните проблеми на развитието и подкрепя развитието на критично разбиране на
отношенията между глобалния северен и южен регион, като се обръща специално внимание на устойчивото
развитие и социалната справедливост.
6.1.2 Постигнати резултати
Повишаване на осведомеността за младежите със специални образователни потребности, преодоляване на
стигматизираното поведение на местните общности и обществото като цяло. Включване в дейности в местните
общности. Овластяване на младите хора със специални образователни потребности със знания и умения,
мотивация. Помагане да се реализират на пазара на труда.
6.1.3 Въздействие върху преките бенефициенти
Хората със специални образователни потребности подобряват своите социални умения, съгласувани с ключовите
компетенции, свързани със заетостта, необходими за успешното им интегриране в днешния пазар на труда. Те се
чувстват по-мотивирани и уверени в себе си.
6.1.4 Въздействие върху обучителите и организацията
Повече опит, придобит чрез дейностите по проекта и обмен на добри практики между партньорите по проекта на
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равнище ЕС. Европейската добавена стойност оказва влияние върху персонала на НПО и обучителите. Поуверено чувство в бъдещата си работа.
6.1.5 Въздействие върху преките бенефициенти (семейства, институции, граждани)
Споделяне на добри образователни практики и методи за развитие в последователното участие в ученето през
целия живот. Споделяне на опит в работата с различни групи от хора в неравностойно положение със специални
образователни потребности, както и опит в прилагането на нови образователни методи и инструменти.
Участието в местните и транснационални семинари на ключовите заинтересовани страни от интегрираната
система за образование, трудов пазар и социални грижи допринася за прехвърлянето на резултатите от проектите
в техните съответни мрежи, местни, национални и европейски.
6.1.6 SWOT Анализ (Силни страни, Слабости, Възможности, Заплахи)
SWOT анализът има за цел да разкрие сравнителни предимства и недостатъци в прилагането на приобщаващо
образование въз основа на съществуващата ситуация и предишен опит и е основа за определяне на целите и
приоритетите.
СИЛНИ СТРАНИ:
- целенасочена държавна политика за създаване на
персонал за приобщаващо образование;
- наличието на съвременен всеобхватен закон,
уреждащ приобщаващото образование;
- наличие на множество квалификационни програми
и обучения за повишаване на компетентността на
учителите и други педагогически специалисти;
- бакалавърски, магистърски програми и програми за
следдипломна квалификация във висши учебни
заведения за обучение на персонал за приобщаващо
образование;
- ясно регулиране на екипните взаимоотношения и
подчинените отношения в правната рамка;
- ясно дефинирани процедури в правната рамка за
осъществяване на дейностите по включване;
- активна работа на училищните екипи по проекти и
програми с национално и европейско финансиране,
които финансират значителна част от дейностите;
- през последните години пазарът предлага все поголямо разнообразие от методически, технически,
дидактически инструменти и технологии за
подпомагане на специализираното обучение;
- увеличаване на финансирането за образователната
система и по-специално за приобщаващото
образование;
- законодателна база с национални планове,
програми и стратегии, нормативни документи закони, регламенти и др.) и местно значение
(регионални и общински програми, кметски
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СЛАБОСТИ:
- изпълнението на целите и
дейностите в
националните стратегии и планове в предвидените
срокове;
- само частично архитектурно адаптиране, с ограничен
достъп до много от помещенията и учебните
структури;
- дефицит
на
специалисти(ресурсни
учители,
логопеди, психолози, обучени педагози и персонал)
за нуждите на приобщаващото образование;
- малко кандидати във висшите училища за
специалност „Специална педагогика”, „Логопедия”,
„Психология”
- недостатъчни компетенции и умения на много
учители за работа с деца, обект на приобщаващото
образование;
- ниска толерантност на много учители и нежелание да
работят с деца със СОП;
- много от училищните екипи на практика не
функционират, работата се поема от класния
ръководител или от ресурсния учител;
- тромава система за администриране на дейностите по
приобщаващото образование;
- сериозен проблем е набавянето на учебнотехнически средства и апаратура, дидактически
материали и учебни помагала и други помощни
средства за провеждане на специализиран
образователен процес;
- ниски заплати на специалистите (логопеди,
психолози, ресурсни учители, специални педагози),
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заповеди и заповеди);
свободен достъп до учебно съдържание
(ресурси за електронно обучение).

които не ги привличат и задържат в образователните
институции (държавни и общински);
слаба ангажираност на родителите

ЗАПЛАХИ:
- поява на фактори, които провокират ниска
толерантност на социалната среда;
- засилени миграционни процеси в страната и в
международен мащаб;
- политическа нестабилност в страната и промяна на
глобалните политически приоритети;
- промяна на приоритетите в образователната сфера в
национален мащаб;
- промяна на образователните стратегии и
приоритети в международен план;
- системен дефицит на кадри в системата на
приобщаващото образование;
- лош имидж на образователната система и в частност
на приобщаващото образование;
- ниска
степен
на
координация
между
социалните,образователните, здравните политики и
политиките в други сфери;
проблеми с финансирането.

ВЪЗМОЖНОСТИ:
- има тенденция към не сегрегация и анти
дискриминационно мислене и се формират
съответните нагласи;
- откриване на грантови схеми (проекти и програми) за
приобщаващо образование с национално и
международно финансиране;
- повишаване
на
производителността
на
изследователските звена за създаване на подкрепяща
литература,
методически
инструменти
и
дидактически
материали
за
приобщаващо
образование;
- подобряване
на
финансовия
ресурс
на
приобщаващата образователна система;
- продължаване на тенденцията за предоставяне на
архитектурен достъп и достъпни източници на
информация на деца и ученици със СОП;
- повишаване на активността и партньорството на
семейната общност;
- делегиране на правомощия на местните власти за поголяма свобода при вземането на решения в областта
на образованието;
PR събития на всички нива за популяризиране
на резултатите от приобщаващото образование.

6.2 ИТАЛИЯ
6.2.1 Описание на дейността
Децата и тийнейджърите, които посещават дейностите на интеркултурния център Ubuntu, могат да бъдат
идентифицирани като лица със специални образователни потребности, в които образователната потребност е
силно свързана в този случай със социално-културни фактори.
Всъщност, тъй като това са предимно деца и младежи от чуждестранен произход, те показват слабости в
езиковата област, както в разбирането, така и в практиката. Това води до "забавяне" в училищното обучение, като
по този начин се създава пропаст между тях и италианските им колеги.
Международният център Ubuntu има мултидисциплинарен екип, съставен от педагози, психолози, предимно
доброволци, който от 2006 г. насам разработва методология за социално приобщаване, насочена към неформални
учебни практики, насочени към популяризиране на грамотността на децата и техните семейства, в контекста на
спокойна неформална релационна среда, фокусирана върху игрите и социализацията.
6.2.2 Постигнати резултати
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Постигнатите резултати, могат да бъдат проследени в постоянното увеличаване на знанията на италиански думи
от децата, в по-добро академично представяне и по-ефективна социализация между връстници, независимо от
географския им произход.
6.2.3 Въздействие върху преките бенефициенти
Преките бенефициенти имат възможност да експериментират чрез стратегии за игри, които се пренасят във
формалната учебна среда, като придобиват умения в ролеви игри, съвместно обучение и решаване на проблеми.
Това въздействие им предлага повече възможности за успех не само в училищната среда, но и в социалната среда.
6.2.4 Въздействие върху обучителите и организацията
Обучаващите, работещи в организациите, които се занимават с имигранти, трябва да експериментират стратегии
и решения, които да ги адаптират към контекста да придобият все по-голям специфичен професионализъм и
постепенно да придобият умения, които да им дадат възможност да подготвят оптимално обучение за
чуждестранни деца и тийнейджъри.
6.2.5 Въздействие върху преките бенефициенти (семейства, институции, граждани)
Въздействие, като културно обогатяване, което започва от семейната среда, за да се разшири и до посещаваните
институционални места. Мултикултурният контекст предразполага към приемането на разнообразието, което се
възприема по-скоро като възможност, отколкото като заплаха. В неформалния контекст обаче е по-лесно да се
съберат семействата. Обменът на знания за съответните култури, традиции, обичаи, фестивали и религии може
да възникне от сравнението между италианските семейства и чуждите семейства, което увеличава възможността
за създаване на отношения на взаимно доверие, което може да приближи чужденците до местните институции.
6.2.6 SWOT Анализ (Силни страни, Слабости, Възможности, Заплахи)
СИЛНИ СТРАНИ:
- В контекста на възстановяване
- Не формалност
- Позитивни отношения
- Намаляване на първоначалната съпротива и
страха от оценка
- Поставяне в центъра
- Мултикултурен аспект

СЛАБОСТИ
- Не задължително участие
- Не винаги се присъства

ЗАПЛАХИ:
- Мултикултурен аспект
Културна съпротива срещу отварянето към
различната култура

ВЪЗМОЖНОСТИ:
- Увеличаване на езиковите умения
- Социализация
- Многоезичие
Мултикултурен аспект

6.3 ПОЛША
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6.3.1 SWOT Анализ
СИЛНИТЕ СТРАНИ са всички вътрешни условия, които допринасят за оползотворяване на възможностите и
справяне със заплахите. СЛАБОСТИТЕ са всички вътрешни условия или недостатъци, които намаляват или
възпрепятстват използването на възможности.
ВЪЗМОЖНОСТИ са всички външни условия, които ще допринесат за формирането на сравнителни предимства
при прилагането на приобщаващото образование. ЗАПЛАХИ са предизвикателствата, които създават
неблагоприятни тенденции или всички външни условия, които имат неблагоприятно въздействие върху
прилагането на приобщаващото образование.
СИЛНИ СТРАНИ:
- Оценяване на семейството като учебна среда
- Изграждане на положителни взаимоотношения
- Целенасочена държавна политика за създаване
на персонал за приобщаващо образование
- Наличие на множество квалификационни
програми и обучения за повишаване на
компетентността на учителите
Активна работа на училищните екипи по
проекта

СЛАБОСТИ
- Недостатъчна компетентност и умения на много
учители да работят с деца със СОП
- Недостатъчно съгласие, ниска степен на
координация между социалните, образователните
и здравните заведения
Незначителна информация за взаимните нужди

ЗАПЛАХИ:
- Страх от промяната
- Тревожност, страх от "другите"
- Неготовност за нови дейности, по-специално
свързани с приобщаващото образование

ВЪЗМОЖНОСТИ:
- Подобряване на езиковите компетенции
- Предприемане на действия в мултикултурен
контекст
- Възможността да се отвори нова култура
Увеличаване на уменията и компетенциите на
учителите в работата с деца със СОП

6.4 РУМЪНИЯ
6.4.1 Описание на дейността
Проект „Мога да го направя“, има за цел да увеличи компетенциите на младежките работници, обучителите и
лидерите в пряката работа с младите хора с увреждания.
6.4.2 Постигнати резултати
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-

Обучени младежки работници, работещи с хора със СОП, със специфични умения и компетенции за
подпомагане на интеграцията;
Разработена методология и онлайн курсове, базирани на неформално обучение за работа с млади хора
със СОП;
Разработени стандарти за качество на услугите, които се предоставят на хората с увреждания във всички
младежки дейности.

6.4.3 Въздействие върху преките бенефициенти
Увеличаване на качеството на образователните услуги. Чрез обучение на работници / учители / преподаватели,
ние повишихме качеството на образователния аспект, като развихме уменията си.
6.4.4 Въздействие върху обучителите и организацията
Високо въздействие, поради факта, че в Румъния секторът на неформалното образование не включва обучения и
неформални методи.
6.4.5 Въздействие върху преките бенефициенти (семейства, институции, граждани)
Високо въздействие върху семействата, умерено въздействие върху институциите. Успяхме да подпишем нови
партньорства и да стартираме бъдещи проекти заедно с различни институции (Регионална училищна инспекция,
Центрове за приобщаващо образование и т.н.)
6.4.6 SWOT Анализ (Силни страни, Слабости, Възможности, Заплахи)
СИЛНИ СТРАНИ:
Иновативни подходи
Включени са специалисти
Национално покритие
Използвани неформални методи

СЛАБОСТИ
- Липса на отговор от страна на властите
- Липса на национално законодателство, свързано
с неформалното образование за деца и юноши
със специални образователни потребности
- Недостатъчна видимост на резултатите

ЗАПЛАХИ:
Липса на участие от страна на семействата
Финансова нестабилност на организацията /
проекта
Въпроси за устойчивостта
Участието на училищната система

ВЪЗМОЖНОСТИ:
Предлагане на местни и регионални политики
Нови партньорства с местните, регионалните и
националните заинтересовани страни
Разработване на неформални учебни програми,
свързани с образователния аспект
Голяма площ на покритие, благодарение на
партньорства със съответните образователни
институции

6.5 ИСПАНИЯ
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6.5.1 Описание на дейността
Обучителни курсове за интеграция на тийнейджъри със специални образователни потребности чрез проекта
"Мога да го направя" по програма Еразъм +.
6.5.2 Постигнати резултати
50 младежи, образовани и информирани за интеграцията на деца и тийнейджъри със специални образователни
потребности.
6.5.3 Въздействие върху преките бенефициенти
Директни бенефициенти: 50 младежи, образовани и информирани за интеграцията на деца и тийнейджъри със
специални образователни потребности.
Индиректни бенефициенти: деца и тийнейджъри, които се нуждаят от специално внимание в областта на
образованието, които са по-добре интегрирани в своите общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описаните местни реалности несъмнено са много сходни, ако разгледаме основните ценности, които вдъхновяват
мисията на участващите организации, а също така и общите модалности на интервенцията, но се наблюдават и
значителни различия, които ще видим подробно по-долу. Те могат да бъдат проследени до фундаментална
разлика по отношение на това, което на практика се смята за "специална образователна потребност". От тази
разлика се раждат всички останали.
Следователно, от различното определение на "Специална образователна потребност" произтичат и следните
различия:
Целта, към която са адресирани приобщаващите практики и която се ползва както от публични,
така и от частни образователни услуги:
фигурата на възпитателя, неговата роля и формиране;
специфичното законодателство, свързано със Специалните образователни потребности;
политики за приобщаване;
приобщаващи методологии, прилагани в тази област.
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Какво е “Специална образователна потребност”?
БЪЛГАРИЯ
Концепцията за "специални образователни потребности" обхваща широк диапазон от различни нарушения, като
вниманието се фокусира предимно върху образователните нужди на детето и педагогическия аспект на
взаимодействие. Следните нарушения определят специалната образователна потребност: сензорни увреждания,
физически или множествени увреждания, умствена изостаналост, езиково говорни нарушения, специфични
нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески
разстройства.
ИТАЛИЯ
Изразът „специални образователни потребности“ се използва за обозначаване на три различни вида нужди:
потребности, произтичащи от ситуация на увреждане; потребности, произтичащи от трудности / смущения в
ученето и / или поведението; които произтичат от социално-културен недостатък.
ПОЛША
Настъпващите увреждания могат да възникнат изолирано или заедно и включват: умствени увреждания,
свързани със сетивата увреждания (свързани със слуха и зрението), комуникативни и езикови увреждания,
физически увреждания, деца имигранти и млади хора, които поради липсата на познания за културата и езика на
приемащата държава срещат затруднения в рамките на институциите за обучение.
РУМЪНИЯ
Децата със специални образователни потребности са деца, чиито специални потребности са образователни и
произтичат главно от психически, физически, сетивни, езикови, социално-емоционални и поведенчески или
свързаните с тях дефицити, независимо от тежестта им. Към тях се добавят и случаи на деца, защитени в жилищни
институции, деца / ученици, които изпитват (временни) учебни увреждания / трудности и / или училищна
адаптация.
ИСПАНИЯ
Специалните образователни потребности могат да бъдат временни и постоянни и могат да се дължат на следните
причини: физическа, психическа, социално-семейна ситуация или други случаи на недостатъчно адаптиране
(културно, езиково и т.н.).
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Законодателство относно децата и младежите със специални образователни потребности и политики за
приобщаване
БЪЛГАРИЯ
Наредбата за приобщаващото образование (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) регламентира държавния образователен
стандарт за приобщаващо образование. Този стандарт определя възможностите за обща и допълнителна подкрепа
за деца и ученици с обучителни затруднения. Общата подкрепа включва работа в екип между учители и други
педагогически специалисти; допълнителни модули за деца, които не говорят български - за детски градини;
допълнително обучение по предмети за обучение; дейности по интерес; кариерно ориентиране за студенти;
библиотечно-информационни услуги; осигуряване на общежитие; насърчаване с морални и материални
възнаграждения; здравеопазване, включително чрез събиране на пълна родителска информация за
здравословното състояние на детето и медицинските изследвания и консултиране; дейности за предотвратяване
на насилието и преодоляване на проблемно поведение; ранна оценка на потребностите и превенция на
трудностите при ученето; работа по езикова терапия.
ИТАЛИЯ
Ключовите документи са Ministerial Circulars (2006 и 2014 г.), тъй като те регулират на практика стратегиите за
включване и интеграция на чужденците в училище. Основните понятия на документа от 2013 г. са две:
разширяване и персонализация. Концепцията за разширяване се отнася до вниманието, което се разпростира
върху специалните образователни потребности в тяхната цялост, включително специфични умствени
увреждания и социални, културни и езикови нарушения за чуждестранните студенти, в допълнение към
сертифицираните увреждания. Подходът е глобалното и приобщаващо възприемане на всички ученици, което
предполага правилно дефиниране и идентифициране на специалните образователни потребности в тяхната
цялост. Другата основна концепция на документа от 2013 г. е тази на персонализацията, която се отнася до
необходимостта от планиране на персонализиран път, за постигане на целите на ученето, която отчита
индивидуалните различия, увеличава потенциала и диверсифицира целите на обучението.
ПОЛША
Интеграцията на деца и юноши със специални образователни потребности в общообразователни училища
придобива голямо значение в Полша.
Дали традиционните образователни методики се предоставят на обучаващите се с увреждания зависи от
наличието на училищни ресурси и визията на училищния администратор.
Методите за организиране на преподаването (Министерство на образованието, Полша, 2003) препоръчват
сегрегирани подходи: "Преподаването на отделни ученици се извършва въз основа на местонахождението на
детето, особено в семейния дом, в специалния образователен център и в центровете за грижи за деца."
РУМЪНИЯ
Проектът на „Национална стратегия за обучение на лица със специални образователни потребности“ в контекста
на приобщаващото образование, наричана по-долу Национална стратегия, предвижда хората със специални
образователни потребности като естествен сегмент от училищното население, особено децата.
Приобщаващото образование предполага постоянен процес на усъвършенстване на училищната институция с
цел да се използват съществуващите ресурси, особено човешките ресурси, за да се подпомогне участието на
всички ученици от общността в образователния процес (Резолюция № 1251/2005 относно някои мерки за
подобряване на обучението, компенсацията, възстановяването и специалната защита на децата / младежите със
специални образователни потребности в рамките на образователната система).
ИСПАНИЯ
В Испания обучението в обикновени центрове предлага на студентите със СОП, за които се предполага, че
изискват достъп и / или значителна адаптация на официалната учебна програма, която им съответства по възраст,
както и когато се счита, че такива студенти могат да постигнат приемлива степен на социална интеграция в
груповото общо училище. За най-сложните случаи има специализирани центрове, които се наричат специални
образователни центрове. Националното законодателство предвижда, че учителите, които посещават студенти със
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специални образователни потребности, имат подкрепата на психо-педагогически екип и специфични
инструменти.
Това са най-важните разлики, от които произлизат всички останали. Въз основа на тези различия различните
асоциации от страните партньори структурират своите приобщаващи методологии и ги прилагат на практика.
Сравнението между най-добрите практики за местно приобщаване ще позволи да се очертае общ метод, който да
се прилага в местните реалности. И този метод ще бъде резултат от сравнението между нашия опит в тази област.
ГЛАВА 7: ПРИЛАГАНЕТО НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В МЕСТНИ УСЛОВИЯ
7.1
Най-добри практики: критерии за подбор и условия на приложение
Оперативната фаза на проекта ENSI включваше прилагането на някои от най-добрите практики, представени по
време на TC1. Изборът на най-добри практики е извършен, вземайки предвид следните 5 критерия:
1) ВКЛЮЧВАНЕ: Да се даде възможност на всеки гражданин, особено на тези в най-неравностойно
положение, да участва пълноценно;
2) ШИРОКА ПРИЛОЖИМОСТ И АДАПТИВНОСТ: Наличие на потенциал за последващо приложение и
адаптиране към подобни цели в различни ситуации;
3) ЕФЕКТИВНОСТ И УСПЕХ: Постигане на резултати и положително въздействие;
4) ЕКОЛОГИЧНА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ: Задоволяване на текущите потребности,
без да се изключва възможността за посрещане на бъдещи потребности;
5) ЛЕСНО ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ: Лесно усвояване и прилагане.
Между декември 2018 г. и май 2019 г. дейностите, които се считат за най-подходящи според горните критерии,
бяха изпълнени в различни условия, както формални, така и неформални. По този начин успяхме директно да
проверим приложимостта на неформалните методи, които обикновено имат своето привилегировано приложение
в неформален контекст, дори и в по-структуриран контекст, като например училищата. Контекстите за
изпълнение се характеризират с един или повече от следните елементи:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

присъствие на представители от различни култури
ниско културно ниво
нисък социално-икономически статус
затворена менталност
споделяне на общи пространства
потенциална връзка с местността

Тези характеристики правят контекста на прилагането „реални експериментални области“, в които беше
възможно да се подчертаят силните и слабите страни на тези практики. Тяхната сложност и хетерогенност
позволиха да се оцени как избраните най-добри практики са възпроизводими, да се провери тяхната адаптивност,
ефективност, устойчивост, осъществимост и преди всичко тяхната възможност за приобщаване.
Следната графика показва официалния и неформалния контекст, в който са приложени избраните най-добри
практики.
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Във
формален
контескт

Предгимназиална степен
Начално училище
Неправителствени организации

Прилагане на
дейностите

Центрове за работа с мигранти
(деца, младежи и възрастни)
В неформален
контекст

Центрове, които работят в райони в
неравностойно положение в културно и
икономическо отношение с местни и
чуждестранни деца и млади хора
Центрове за семейно подпомагане
Църкви

Включените териториални реалности са много разнородни и се характеризират с различно ниво на формализация
и специфични характеристики, свързани със страната аналог.
Една от силните страни и добавената стойност на проекта несъмнено беше възможността за обмен на най-добри
практики, както и обсъждане на показаните трудности, възникнали по време на прилагането, валидиране на
използваните методи, откриване на непредвидени постижения и получаване на положителни, а понякога и
неочаквани резултати.
Избрани най-добри практики и целеви групи

7.2

Избрани бяха шест най-добри практики:
1)
2)
3)
4)
5)
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Спортът като инструмент за приобщаване от Испания
Неформален подход на AFV от Румъния
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Румъния

Неформален
подход на
Ubuntu
(Италия)
По-добре да
говорим
(България)

Начално училище
Асоциация

Испания

Италия

Международен
ден на майчиния
език (Полша)
Прилагане
на найдобри
практики

AFV

Начално
училище
Център
Ubuntu

България

Неправителств
ена
организация
Неправителствени
организации

Спортът като
иструмент за
приобщанване
(Испания)

Методът на Дон
Боско (България)
Неформален
подход на AFV
(Румъния)

Полша

Начални и
предгимназиални
училища
Църква

Италия

Италия

Центрове за
семейно
подпомагане
Начално
училище

Casa della Comunità
Speranza

Методът, използван във всички дейности, беше фокусиран върху активността на всеки участник и върху
интерактивността, гарантирана от „опитното“ обучение, което включваше ролеви игри и групова работа.
Предлаганите практики бяха насочени към насърчаване на толерантността и подпомагането на младите хора да
разберат многообразието. Правилата, дисциплината, наградите, наказанията, взаимният обмен стават в груповите
дейности обичайна практика, „универсален език“ за всички култури. Всички участници бяха поставени на едно
и също ниво: „всичко е за всеки“.
Понякога приетата най-добра практика е била предложена отново в собствен контекст без промяна, друг път е
било необходимо да се направят някои малки промени, за да се улесни нейното прилагане или да се отговори на
различни нужди, изразени от целевата група.
Например, в Италия най-добрата практика на България (По-добре да говорим) беше преобразена чрез вмъкване
на някои промени: темите, по които участниците дискутират, бяха адаптирани към мултикултурния контекст и
участниците от неравностойна среда, в които се прилагаше добрата практика. Или в Румъния, където най-добрата
практика, внесена от Италия, беше тествана в малки групи, разделени по възраст, а не в една смесена група.
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Дейностите позволиха на участниците да разгледат проблемите на дискриминацията и нетърпимостта, бедността
и правата на човека. Те повишиха осведомеността за неравенството на възможностите, развивайки
въображението и критичното мислене и насърчавайки съпричастността с други хора, които живеят в по-трудни
условия.
Преките бенефициенти на дейностите варираха по възраст, произход и социално-икономически статус. В
следващата графика са обобщени различните целеви групи.
Деца 0-10

Различни по
вързраст

Възрадстни над 30
Второ и трето поколение мигранти
Различни по
произход

Непреки
бенефициенти

Младежи 15-17
Младежи (18-30)

Преки
бенефициенти

Целева
група

Младежи 11-14

Търсещи убежище лица и бежанци
Местни лица в неравностойно
положение

Родители
Преподаватели и професионалисти в друти области
Учители
Цялата общност

Изпълнението в различните страни-партньори включи в различна степен всички целеви групи на горепосочените
индиректни бенефициенти, както в училищния, така и в не-училищния контекст. От друга страна, проектът
включваше различни фигури, които по различен начин участват в образователните процеси (родители,
аниматори, възпитатели, социални работници, учители) и накрая, включена бе цялата общност, която косвено се
възползва от извършените културни промени.
7.3

Силни и слаби страни

Прилагането на най-добрите практики в различни условия и с различни цели подчертава техните силни и слаби
страни. Въпреки че са различни, най-добрите прилагани практики показаха сходни предимства. Това
потвърждава тяхната гъвкавост и приложимост дори в различен контекст от първоначалния.
Използваните методи имат потенциал да обединят разнородни групи хора с различен произход, убеждения,
националности и да развият междукултурни връзки.
Тези най-добри практики помогнаха на децата и младите хора да разпознаят и управляват чувствата, както и да
се справят с конфликтите и насилието, използвайки диалог, спокойствие и реципрочно уважение във връзките си
с другите. Те помогнаха на мигрантите да се идентифицират с другите.
Тези дейности създадоха „пространство” и „време”, посветено на приемане / включване и на положителни и
съвместни отношения между връстници. Използването на развлекателни, музикални, двигателни и дейности,
свързани със слушане, стимулират учениците да имитират, да разказват за себе си, да описват различни среди,

63

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

BG

факти и събития, в които те са главни герои или прости емоционално ангажирани. По този начин
комуникативният климат в контекста на изпълнение се подобрява извън културните и езиковите различия.
И накрая, прилагането на нови най-добри практики от различни културни и социални условия допринесе за
повишаване на образователните умения на преподавателите и другите професионални фигури.
Слабите страни не се генерират от самата практика, а от сложността на контекста на прилагане.
Изпълнението на дейностите в контексти с много ниско културно и социално-икономическо ниво или
характеризиращи се със затворен манталитет беше много трудно. Някои участници бяха „смутени“ от този опит.
7.4
Въздействие и постигнати резултати
В различните контексти за изпълнение издигнахме междуличностните си отношения, използвайки множество
средства на комуникация: вербални, емблематични, графични и жестови.
Тези, които са участвали в прилагането на най-добрите практики, са осъзнали, че всеки е неразделна част от
групата и имат положително отношение към другите.
По-специално, постигнатите резултати се отнасят до 4 измерения:
1) ИНДИВИДУАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ (свързано с придобиване на лични умения)
Проведените дейности също така подобриха уменията на целевите групи:
✓ да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз сред връстници;
✓ да търсят помощ, ако попаднат или са били в ситуация на насилие или тормоз;
✓ да идентифицира ситуации, които биха могли да бъдат потенциално опасни;
✓ да разпознават и споделят на собствени чувства и емоции.
2) МЕЖДУЛИЧНОСТНО ИЗМЕРЕНИЕ (отнася се до придобиването на междуличностни умения)
✓
✓
✓

комуникацията между членовете на целевата група беше подобрена;
участниците се научиха да работят в малки групи и в нови дейности;
установени са връзки на съпричастност с преподавателите-доброволци, които подпомогнаха
изпълнението;

3) ИЗМЕРЕНИЕ НА ЦЕННОСТИТЕ
(по отношение на усвояването на положителни ценности, свързани с
концепцията за включване)
✓ участниците постигнаха осъзнаване на ценността на многообразието, научиха се да го уважават и
развиха любопитство към другите култури;
✓ повиши се нивото на разбиране на културните различия;
✓ повиши се нивото на разбиране на социалните различия;
4) ОПЕРАЦИОННО ИЗМЕРЕНИЕ (по отношение на организационното подобряване на контекста на
изпълнение)
✓
✓
✓
✓
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Преподавателите имаха възможност да експериментират с нови начини на работа, които допринесоха за
професионалното им израстване;
Подобри се груповата работа;
Увеличен е броят на децата / тийнейджърите, участващи в дейностите на младежките центрове;
Подчертана е педагогическата и дидактическата стойност на екипа;
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✓
✓

Комуникацията между реалностите на местната общност е подобрена чрез сътрудничество между
външни и вътрешни професионални фигури;
Ефектът „новост“ повиши нивото на интерес на участниците.

С тези дейности участниците разбраха, че образованието може да се извърши по различни начини и косвените
бенефициенти вече имат по-добро разбиране на значението на образованието като инструмент за социално
включване.

7.5

Устойчивост и иновативност

Прилаганите най-добри практики допринесоха за иновация в контекста на внедряването, защото въведоха нови
приобщаващи методи в страни като България, Полша и Румъния, където в момента включването в образованието
е приоритет, но липсва полевия опит. От тази гледна точка проектът представлява обогатяване за
преподавателите и реалностите на територията, благодарение на обмена на изпитани най-добри практики.
Друг иновативен елемент е износът на методи от неформален контекст във формален контекст.
Тези практики също създадоха пространства за нестандартен подход на размишление по важни въпроси.
Иновативният аспект беше неформалното споделяне на образователен опит с деца със СОП, което подчерта
емоционалната емпатия, която задължително трябва да се създаде между педагога и детето, за да се преодолее
състоянието на SEN. Друг интересен аспект беше операторите да работят в синергия с множество екипи,
преодолявайки социалните и културните езикови пречки; това инициира професионален и личен растеж за всеки
участник.
Наясно сме, че е необходим дълъг период от време за оценка на дългосрочните ефекти, произтичащи от тези
приобщаващи методи.
7.6

Доклади за изпълнението на практиките

По-долу са Докладите за изпълнение на всеки Партньор относно отзивите за изпълнението, получени от всяка
страна партньор.
БЪЛГАРИЯ
Партнираща организация

EURO-training

Име на участниците

Христомир Зафиров
Екатерина Зафирова

Описание на дейността

Най-добрата практика беше избрана след тренировъчната дейност C1 в
Палермо. Екипът, заедно с нашата организация за подкрепа, която участва
в C1, решиха да изберат Международния ден на майчин език - 21
февруари.
Използваната методология беше фокусирана върху активното участие на
всеки участник и насърчаване на опитното ниво на обучение с
упражнения, ролева игра и групова работа.
Най-важните елементи бяха интерактивността и участието.
Събитието беше организирано да се проведе на 21 февруари, 2019 г. в
Международния младежки център в Стара Загора.
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Целева група
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Извършени са много подготвителни работи - логистична подготовка,
популяризиране на събитието, използване на различни канали за
разпространение, подготовка на съдържание, материали и др.
Кратко описание на дневния ред:
Откриване и поздрав - за да се провери от какви националности са хората
в залата
Кратка презентация на проект ENSI
Езикови факти - изявления
Интерактивна игра - обща дума + различна дума
Видео клипове - интервюта с чужденци, живеещи в България - част от тях
Езикови факти - изявления
Интерактивна игра - Въпроси към гостите на майчиния им език, различни
пасажи от произведения, които четат различни хора от различни
националности
Интервюта с деца - по темата + интервюта с чужденци, представящи
интересни истории от България
Интерактивна игра - Бинго
Видеоклипове - Следваща част
Представяне на национално облекло, традиция на техния народ
Песента - да я пеем на различни езици и като цяло
Всеки, който иска да напише съобщение на дъската / платното
Снимки, общение, почерпка
Опитване на национални храни!
Закриване
Основната целева група бяха децата на мигранти. Искахме да съберем
повече различни хора, за да постигнем сплотеност и да изградим добра
атмосфера.
Участниците в събитието бяха от различни възрасти - от 3 години до 67
години. Балансът между половете беше почти 50-50%.
Профилът на участниците също варира - от деца до пенсионери от повече
от 13 националности. Участниците бяха от Стара Загора и от местния
регион.
Деца с родители, ученици, студенти, групи в неравностойно положение
млади хора, ромски деца, деца-мигранти, възрастни граждани,
представители на НПО и много други. На събитието дойдоха много
чужденци, които живеят в град Стара Загора.
Броят на участниците беше около 60 души; вижте списъка с подписите,
но малки деца и някои хора не са се подписали, съгласно правилата на
GDPR.
Участваха много косвени целеви групи, напр. родители, семейства,
участници от различни поколения, граждани, заинтересовани страни,
деца, възрастни, ученици, студенти от социалната работа от местния
университет, НПО партньори и т.н. Родители и младежки аниматори,
възпитатели, занимаващи се с образованието на деца и юноши и които
трябва да придобият умения за най-ефективните техники за социално и
културно включване на непълнолетните.

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

BG

Постигнати резултати

Силни и слаби страни
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Първият е социалното включване, междукултурността, солидарността,
липсата на предразсъдъци, приятелските неформални дейности и
отношение на всички участници от различни националности.
Стартиране на нова комуникация с нови приятели.
Ефективен процес на социално включване, основно свързан с
взаимодействието между семейната и асоциативната система на
неформалното образование.
С тази практика е възможно да се развият комуникативни умения на
децата мигранти с цел подобряване на тяхната самоизява. Това ще
подобри като цяло техните училищни и социални умения.
Подобряване на експресивната реч, което ще помогне за вербализацията
и когнитивните функции на децата. Това са основни умения за
подобряване на уменията за четене и писане в училището.
Насърчаване на децата за участие в неформална групова работа, където
позитивният подход и приятелството са основните правила и по този
начин се допринася за социалното включване на децата в общността.
Положителният подход улеснява уменията за учене, възприемане и
затвърждаване на знанията. Положителната емоционална среда улеснява
техния интелектуален потенциал.
Получаването на подкрепа и насърчението за участие в събитието
подобряват познавателните функции на децата - памет, внимание,
интелектуални дейности, мислене и личностно развитие.
Пряката подкрепа от родителите в деня на майчиния език подобрява
социалното включване на децата на мигрантите.
Първият момент е, че тази практика може да се превърне в дейност, която
можем да организираме всяка година. Това по някакъв начин гарантира
устойчивостта на резултатите от проекта.
Методиката ще даде възможност за обединяване на различни групи местна общност, родители, деца, възрастни, семейства, различни
заинтересовани страни, "граждани на езика" / без значение какъв е / и да
се развият междукултурни връзки между различни култури, навици и т.н.,
така че човешките ценности да са на първо място.
Това е практика, която обединява хора с различен произход, вярвания,
националности.
Много важно е междукултурното измерение - танци, култура, храна,
музика, гледна точка.
Инициативата ще обедини тези хора и ще им даде възможност да
представят майчиния си език по атрактивен начин. За ромските деца,
мигранти и млади хора, с които работим, инициативата ще им даде още
една възможност да се представят, да се срещнат с нови хора, да научат
нещо ново
Тя ще бъде комбинирана с много междукултурни елементи - кухня,
национални традиции, храна, музика, танц... По този начин езиковите
различия няма да са причина за лоша комуникация, а напротив, културата
ще бъде инструмент за учене, приемане на „различните“, за да бъдат
активна част от социалното включване. И всичко това ще бъде в много
приятелска среда.
В момента не можем да видим слабости на тази инициатива.
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Промени

Вероятно тук е добре да посочим нещо конкретно. В България има някои
особености на миграционния поток. България като транзитна страна за
мигрантите налага за известно време да има някои лица, придружаващи
децата, които се нуждаят от специален подход. Също така мигрантският
поток е концентриран в южната част на България, главно в два града Харманли и Хасково.
Не се очакват твърде много промени, вероятно някои малки неща,
свързани с националния контекст, но като цяло инициативата работи
много добре.

Въздействие

Най-голямото въздействие беше радостта и щастието на участващите деца
и други хора, без значение каква култура, религия и език говорят. Всички
се наслаждаваха на интерактивните игри и занимания.Това беше
перфектен пример за успешно социално включване на всички участници.
Много от тях станаха приятели, обменяха си адреси, имейли. Това беше
добра отправна точка за началото на нови партньорства и контакти.
Всички се чувстват като участници и активно общуваха с другите, без
значение какъв език и култура представляват.
Добрият финал беше да се опитат различни храни, приготвени от
участниците от различни националности, местни и международни храни.
Тук, разбира се, децата много се радваха!
Събитието е иновативно, защото е свързано с образованието на децата със
специални образователни потребности. В България в този момент така
нареченото „приобщаващо образование“ е много голям приоритет и все
още липсва опит и изпитани методологии в областта на формалното и
неформалното образование.От тази гледна точка проектът ще обогати
методологиите на преподавателите с добавени стойности от ЕС, поради
обмена на изпитани най-добри практики и опит между партньорските
организации.
Експериментът с техники и методологии на обучение, използвани в
контекста на неформалното образование и потенциално преносими в
рамките на официалното обучение и обратно, прехвърлянето на добри
практики за социално включване, опит в неформален контекст, в областта
на формалното образование е от голяма полза и представлява иновативен
елемент.
В този празничен ден виждаме големи възможности за устойчивост в
детските градини и училищата, в които има деца-мигранти. Освен това
той ще бъде предложен в мигрантските центрове в България, където са
концентрирани мигранти.
Ние ще предложим на Международния младежки център, където се
проведе събитието, да включат това тържество всяка година в техния
график с участието не само на децата, но и на родители, социални
аниматори, местна общност, широка аудитория, както и да промотира
събитието толкова, колкото е възможно повече. По този начин социалното
включване ще бъде постигнато в много по-голяма степен.
Тази най-добра практика допринася за приемането на мигрантите и
техните деца, за зачитането на междукултурността, за преодоляване на
агресията и негативните нагласи в общността.
Тази най-добра практика, която обсъдихме, ще бъде приложена и в
работата на НПО то и то ще я разпространява и в бъдеще.

Иновативност
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Другата идея за устойчивост е да се предложи най-добрата практика в
Педагогическия факултет на студентите, които ще станат учители в
детските градини и основните и средните училища.
ИТАЛИЯ
Партнираща организация

Centro Internazionale delle Culture Ubuntu

Име на участника

Patrizia Pappalardo

Описание на дейността

Най-добрата практика беше приложена между декември 2018 г. и май
2019 г. в центъра на Ubuntu в област Калса на Палермо, мултикултурен
квартал в културно и икономическо неравностойно положение.
Най-добрата практика се състоеше във включването сред ежедневните
дейности на Центъра на „пространствата“ за размисъл върху някои теми,
свързани помежду си. В тези пространства децата имаха възможност да
споделят своя опит и да се сблъскват помежду си.
В тези пространства бяха обсъдени следните въпроси:
1. добро и лошо отношение;
2. междуличностни отношения (доверие, обида, любов, гняв и агресия);
3. динамика и правила в семейството;
4. методи за разрешаване на конфликти;
5. явлението насилие и по-конкретно тормоз между деца в училище или
извън училище;
6. сравнението на различните култури;
7. зачитане на етническите и културните различия.
Дейностите включваха:
- ролеви игри,
- обсъждане на случай в малки групи,
- пространство за споделяне на емоции и преживявания,
- дискусии по горните теми.
Семействата на децата бяха поканени да присъстват на събитието.

Целева група

Деца и младежи между 5-14 години - местни и чужденци, които посещават
следобедните дейности в Ubuntu Center

Постигнати резултати

Участваха 40 деца и младежи и техните родители. Те участваха с голям
ентусиазъм, постоянство, внимание и екипен дух.

Силни и слаби страни

Силни страни:
-Тази най-добра практика помогна на децата и младите хора да
разпознаят и управляват чувствата си и да се справят с конфликтите и
насилието, използвайки диалог;
- използването на спокойствие и реципрочно уважение в отношенията с
децата беше добавената стойност.
Слабости:
-Изпълнението на дейностите при много ниско културно и социалноикономическо ниво и характеризиращо се със затворен манталитет може
да бъде трудно;
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-

- Наясно сме, че е необходим дълъг период от време, за да се
оценят дългосрочните ефекти от тези приобщаващи методи.

Промени

Темите са адаптирани към мултикултурния контекст и групите в
неравностойно положение, в които са приложени най-добрите практики.

Въздействие

Програмата също е подобрила уменията на децата:
- да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз
сред връстници;
- да потърсят помощ, ако попаднат или са били в ситуация на насилие или
тормоз;
- да идентифицират ситуации, които биха могли да бъдат потенциално
опасни;
- да работят в малки групи;
- да разпознават и споделят собствените си чувства и емоции.
Тази най-добра практика направи също така децата и младите хора да
осъзнаят зачитането и засилването на многообразието и стимулира
любопитството към култури, различни от техните собствени.
Социалните оператори имаха шанс да се запознаят с нови начини на
работа, които допринесоха за професионалния им растеж.

Иновативност

Най-добрата практика допринесе за иновация в контекста, в който беше
внедрена, защото създаде пространства за алтернативно размишление по
важни въпроси.
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Партнираща организация

People Help the People

Име на участника

Giuseppe Labita
Chiara Lo Coco
Maria Giuseppina Petrolo
Rosalia Di Mariano

Описание на дейността

Екипът на People Help the People ("Хората помагат на хора") проведе
местно обучение с група учители от основно училище (6 -11 години) в град
Палермо. Училището е в квартал с висока концентрация на имигрантско
население. В училището има и деца с когнитивни затруднения. Тези две
характеристики, разказани от учителите, представляват две силни страни
за училището и за всяко дете. Във всеки клас, в който съжителстват местни
деца, имигранти, дееспособни деца и такива с физически или когнитивни
затруднения, има значителна солидарност и групови отношения между
децата, където различията на всяко от тях стават силата на групата.
Екипът на училището оцени метода на работа на "Дон Боско", представен
от партньора на Euro-Training, като особено интересен. Моделът е
съсредоточен върху спазването на правилата и уважението към другия.
Освен това моделът е в тон с целите на училището. Всички са добре
дошли, имат свое място, имат отговорност в изграждането на училищната
среда - добри взаимоотношения; училището е място на образованието и
място на социалните ценности.
Екипът разработи следната методология:
- Приемане по положителен начин. Не само от учители, но преди всичко
от деца, езикът на тялото изразява емоциите по много красноречив начин
- Уважение към времето за адаптация на детето, което трябва да се
ориентира в среда, различна от тази, към която е свикнало; всеки има
свой метод и време за научаване
- Познаване на положението на семейството, опит за установяване на
отношения на сътрудничество
- Създаване на ситуации сред децата за насърчаване на спонтанен обмен
между връстници: съвместни игри, игри за опознаване
- Оставяне на свободно време учениците да се социализират дори чрез
приказки и поезия
- Предлагане на дейности, които ви позволяват да "правят нещо":
изграждане на предмети, създаване на преживявания с връстниците,
песни, които да бъдат имитирани
- Драматизиране, помагащо ни да възпроизвеждаме ситуации, които не
можем да живеем в схоластичната реалност, става начин за общуване.
- Използване на визуални помагала, фигури, рисунки, снимки, за да се
научат имената на всекидневните предмети (флаш карти, изображения
на конкретни книги)
- Обмен на знания за думите между два езика: да вземете
предмет и да го назовете на италиански за чуждото дете и след
това то да го назове на собствения си език, за да накара
италианските деца да го научат.

Целева група

Имигрантски и чуждестранни деца със СОП в град Палермо
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Постигнати резултати

Образователната дейност беше насочена към постигане на следните
образователни цели:
- Стимулиране на междуличностните отношения, като се
използват множество комуникативни езици: вербален,
емблематичен, графичен и жестови
- Приемане, че ние сме неразделна част от групата, развивайки
положително отношение към другите.

Силни и слаби страни

Силни страни:
- Пространства и времена, посветени на приемане / включване и
взаимоотношения с цел установяване на положителни
отношения и сътрудничество между равни.
- Увеличаването на комуникативните и езиковите инструменти
като игри, музикални, двигателни и слухови дейности, които
стимулират учениците да имитират, разказват, описват среда,
факти и събития, в които са били виждали главни герои или
емоционално ангажирани.

Промени

Добрите практики на Euro-Training са адаптирани към институционалния
и официален модел на училището. Екипът включи неформалните методи
на Дон Боско във вече използваните методи.

Въздействие

-

Повишаване на педагогическата и дидактическата стойност на
екипа
Засилване на комуникацията и сътрудничество между "Хората
помагат на хора" и училището

Иновативност

Иновативният аспект беше прибавянето на неформални методи към
официалните училищни методи.
От тази гледна точка проектът обогати методологиите на преподавателите
със стойностите, добавени от ЕС, благодарение на обмена на тествани найдобри практики и опита между партньорските организации.
Експериментът с техники и методики за обучение, използвани в контекста
на неформалното образование и потенциално преносими в контекста на
формалното обучение и обратно.

Партнираща организация

People Help the People

Име на участника

Giuseppe Labita
Chiara Lo Coco
Maria Giuseppina Petrolo
Rosalia Di Mariano

Описание на дейността

През януари, 2019 г., екипът на People Help the People проведе местно
обучение в „Casa della Comunità Speranza“, център, който работи с деца
имигранти в град Мазара дел Вало, югозападна Сицилия.
Този район е определен за увеличаване на нивото на териториално
разпространение на добрите практики на проекта ENSI, както и за да се
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осигури по-голяма видимост в местата на висока концентрация на
имигранти от второ и трето поколение, като югът на Сицилия.
Сдружение „Casa della Comunità Speranza“ е младежки център, който се
занимава с различни дейности с особено внимание към имигрантското
население. Центърът се намира в Касба на града. Пората от центъра
работят като училищна подкрепа и имат за цел също така да насърчат
младите хора да осъзнаят по-добре своите умения в процеса на развитие
си в човешки, културен и социален аспект.
Екипът на PHP сподели добрите практики с всички партньори, заедно с
„Casa della Comunità Speranza“, обсъждайки силните и слабите страни на
всяка добра практика и методите, използвани по време на техния опит,
особено в контекста на езиковото обучение за деца имигранти от второ и
трето поколение.
Целева група

Деца имигранти от второ и трето поколение

Постигнати резултати

Резултатите, постигнати в единство между екипите на PHP и Центъра,
бяха:
- Увеличаване на действията в локалната мрежа чрез изграждане
на основи за бъдещи синергетични действия
- Увеличаване на социалното приобщаване, междукултурността,
солидарността, намаляване на предразсъдъците сред екипите,
участващи в дейностите
- Планиране на нови комуникации с нови приятели
- Прилагане на ефективен процес на социално включване,
осъществяван в синергия между експерти, семейства и система
за асоциация на неформалното образование.

Силни и слаби страни

Силни страни:
- Споделяне на най-добри практики между преподаватели и
аниматори, идващи от различни културни и социални условия,
които допринасят за повишаване на образователните умения на
експертите.
Слабости:
- трудности при повторното прилагане на международната
инициатива поради затрудненията при придобиването на
средствата.

Промени

Дейността по проекта доведе до осъзнаването от екипите на
необходимостта от увеличаване на техните езикови знания, за да се улесни
обмяната на знания, умения и опит в европейското измерение.
Най-същественото въздействие е оценяването на методите на
неформалното образование, използвани като методи за изучаване на
езици и на училищното съдържание. Децата участваха в следобедните
занимания с учебна цел и игрова подкрепа с удоволствие, развивайки
връзка на съпричастност с преподавателите-доброволци. Всички се
наслаждаваха на игрите и интерактивните дейности.
Всяко дете активно участва и общува с другите, разработвайки свой
собствен метод за учене от връстници по напълно неформален и
безгрижен начин.

Въздействие

Иновативност
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Иновативният аспект беше неформалното споделяне на образователен
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задължително трябва да се създаде между педагога и детето, за да се
преодолее състоянието на SEN. Друг интересен аспект беше операторите
да работят в единство с множество екипи, преодолявайки социалните и
културните езикови пречки; това доведе до професионален и личен растеж
за всеки участник.
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ПОЛША
Партнираща организация

Foundation Family Center

Име на участника

Dr.Magdalena Reka
Mgr. Urszula Niewiadomska
Dr. Franciszek Reka
Mgr.Wiesław Niewiadomski

Описание на дейността

Спортът - възможност за обединяване на общността
Избраната най-добра практика беше представена по време на TC1 в
Палермо от Испанския партньор - Asociacion "Amigos de Europa".
Най-добрата практика беше реализирана в Полша в партньорство с
Фондация „Семеен център“.
Силата на спорта е огромна - може да трансформира живота на хората по
толкова много начини.
Насърчавайте спорта като инструмент за включване, за решаване на
междуличностни конфликти сред младежите, за насърчаване на
толерантността и за подпомагане на младите хора да разберат проблемите
на многообразието.
- Съчувствие: ключът към разнообразното и приобщаването.
- Спорт - като съвместно ходене и бягане, които са „универсален език“,
обичайна практика за всички култури, където дисциплината, правилата и
нормите се разбират лесно.
Универсалният език на спорта обединява хората, учи на работа в екип,
толерантност към връстници от други страни.
Първоначалният контекст предизвика много дискусии и обяснения на
метода на социално включване чрез спорт.
Насърчаване на спортното сътрудничество на принципа „спорт за всички“
въз основа на равен достъп и равни възможности, по-специално за
физически неактивни хора, следвайки приоритета на социалното
включване в спорта и чрез него.
Практиката да се бяга заедно за цялата местна общност на всички групи
даде много добри резултати за интеграция и социално включване на тази
общност.
Приобщаващото образование не е програма за кратко време - това е
процес и отнема време, за да се приложи.
Приобщаващото образование е най-добрата алтернатива за всички деца, а
за деца и тийнейджъри чужденци е необходимост.

Целева група

Целевата група беше:
- неправителствени организации на местно ниво,
- местни начални и прогимназиални училища,
- сдружение Odrzykoniaków (селски район),
podkarpackie,
- църква в местната среда (град Będzin),
- центрове за семейна помощ (Będzin).
- Включиха се:
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местни и чужденци тийнейджъри,
възрастни изключени от социалната среда,
членове на семейството, които са социално изключени по
различни причини (социални, икономически, географски,
здравни).
Основната цел на проекта са чуждестранни деца / тийнейджъри от
Украйна. В момента Украйна е най-важната страна източник за миграция
в Полша. Популярността на Полша като цел на украинците се
благоприятства от много фактори, включително географската близост.
-

Постигнати резултати

Резултатите, които бяха постигнати са в добър стандарт. Спортът, който
както често се подчертава, има способността да преодолява процесите на
социално изключване, които се наблюдават в различни области на живота.
Засилване на ролята на родителите, социално-образователни аниматори,
младежки организации и неправителствени организации - като подкрепа
за чуждестранни деца, млади хора с увреждания - в ефективен процес на
социално включване към местната общност.
За нас, бягането като спорт и конната езда се прилагат като метод, който
се състои в това да се подчертае използването на неформални методи в
неформален контекст, за да се помогне на деца от Украйна да имат подобри отношения с техните полски връстници.
Най-голямата група мигранти в Полша, това са хора от Украйна и Беларус
(втората по големина група).
Подобряване разбирането за техните предизвикателства и за подкрепата,
от която се нуждаят, за да подобрят интеграцията си в обществото.
Това е силата на спорта: дава възможност на участниците с голямо
разнообразие от умения и опит да работят заедно.
Реализираният метод „Спорт за социално включване“ се състои в
използването на неформални методи в неформален контекст.
В проекта на ENSI Неформалното обучение се провежда извън училища
и колежи и възниква от участието на децата в дейности, които не се
предприемат с учебна цел.
В семейния център неформалното обучение се случва неусетно и е
неизбежна част от ежедневието и ежедневната дейност, поради тази
причина понякога се нарича опитно обучение.

Силни и слаби страни

Силна страна беше включването на много хора в спортни дейности чрез
бягане. Това изискваше много отнемащи време информационни дейности.
Слабата страна беше ограниченият бюджет на начинанието, което се
отрази на ограниченията за печат на плакати, тениски и др.

Промени

Промените включват адаптиране на дейностите към възможността за
участие в спортни занимания за цялото семейство, деца, родители,
чичовци, лели. Баби и дядовци се присъединиха като активни
наблюдатели на спортни събития. Изградени са нови взаимоотношения в
семействата. Най-добрата практика Спорт за социално включване при тези
условия, които имахме, беше осъществена много добре.

Въздействие

Нашата
практика
има
влияние
върху
намаляването
на
дискриминационното поведение спрямо чуждестранните деца от Украйна.
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Проектът ENSI има въздействие за анализа на причините за
дискриминация и начините, по които можем да ги намалим.
Прилагането на най-добрите практики намалява предразсъдъците и
дискриминацията.
Въздействие върху преките бенефициенти:
- намаляване на отрицателните въздействия от предразсъдъци,
включително отрицателни нагласи към техните чуждестранни
връстници,
- минимизиране на социалната изолация спрямо чуждестранните
връстници,
- подобряване на здравето и благополучието,
- възможност да покажат своите таланти,
- оспорване на често срещаните стереотипи и предразсъдъци.
- Въздействие върху непреки бенефициенти:
- тези, свързани със специфичните социални области,
- насърчаване на физическите дейности,
- даване на възможност на хората с увреждания да участват наравно
с другите в развлекателни и спортни дейности.
- Въздействие върху социалните оператори на организацията, от
които са приложени най-добрите практики:
- насърчаване на интервенции в областта на социалното включване
и развитие чрез спорт,
- приобщаващи и справедливи общества,
- дейностите предоставят възможности на маргинализирани и
непривилегировани групи да взаимодействат и да се интегрират с
други социални групи,
- насърчаване на овластяването и приобщаващото участие.
Това е успешен опит, който е тестван и утвърден, който се повтаря и
заслужава да бъде споделен, за да може по-голям брой хора да го
възприемат.
Иновативност
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Най-добрата практика допринесе за иновация в контекста, в който е
внедрена:
- съсредоточаване върху използването на спорта за насърчаване на
включването в обществото на групите в неравностойно
положение, за развитие на по-сплотени общности,
- насърчаване на междукултурния диалог чрез включване на хора
от различен културен произход в обществото чрез спорт,
- насърчаване на участието в семейни спортове в семейства, които
произхождат от неравностойно положение, като същевременно
се осигурява включването им в обществото чрез спорт,
- признаване и увеличаване на придобиването на умения и
компетенции като дисциплина, работа в екип и постоянство чрез
неформални учебни дейности в спорта,
- намаляване на предразсъдъците и дискриминацията на
връстници от чужда страна чрез неформални методи в
неформален контекст.
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РУМЪНИЯ
Най-добра практика 1
Партнираща организация

Asociatia Fluturele Visator

Име на участника

Petrus Alina-Valentina
Petrus Gheorghe

Описание на дейността

Международен културен център Ubuntu - Избрахме тази практика поради
методологичните подходи, фокусирани върху неформалното обучение.
Често използваме неформално образование и намираме, че този подход
отговаря на нашата организация.
В Sannicolau Mare има много малцинства. Сред тях се открояват най-вече
български, унгарски, ромски и сръбски. Децата им учат майчиния си език
у дома. Когато започнат да посещават училище, за тях е по-трудно да се
адаптират и да преминат към румънски, както в говоренето, така и в
четенето / писането.
Ето защо прехвърлихме неформалния подход на UBUNTU в този контекст.
Първоначално се фокусирахме върху децата в малките класове (6-10
години) и им предлагахме неформални дейности след училище. Покъсно, тъй като резултатите бяха положителни, включихме и участието на
тийнейджъри (11-14 години), а също и по-големи (15 - 17 години)
Практика:
- Дейностите се провеждаха няколко дни в седмицата
- Участваха различни тийнейджъри
- От участници в дейностите те станаха ментори
Методология:
- Чупене на ледовете
- Запознаване с игри
- Дейности за междукултурно обучение

Целева група

Деца на мигранти, местни деца в неравностойно положение, на възраст 014 години

Постигнати резултати

Има няколко резултати, постигнати чрез тази дейност:
- Подобрена комуникация между членовете на целевата група
- Повишено ниво на разбиране на културните различия
- Повишено ниво на информираност относно социалните различия
Увеличен брой деца / тийнейджъри, участващи в дейностите на
младежкия център
- Разработиха се серия от дейности, които ще се проведат през
юни - септември

Силни и слаби страни

Силната страна беше, че UBUNTU най-вече е домакин на деца на
мигранти от второ поколение, но и на местни деца, живеещи в социално
слаби условия, така че това ни послужи като отправна точка при
осъществяването на дейностите. Съпротивата на общността беше много
ниска, поради факта, че осъществихме вече доказана дейност.
Друг важен момент беше, че най-добрата практика включва доброволци,
както местни, така и международни (EVS). Това беше страхотно нещо, от
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което се научихме и ни помогна да увеличим броя на доброволците в
нашия младежки център.
Слаба страна (от наша гледна точка) беше фактът, че бебета, деца и
тийнейджъри са заедно в едно и също пространство. Това може да
затрудни по-големите деца да си пишат домашните и да участват в
образователни дейности. Но успяхме да насрочим дейностите по такъв
начин, че различните възрастови групи (3 - 7 години / 7 - 14 години / 14 17 години) да могат да участват в дейностите отделно.
Промени

Ние променихме малко подхода, както беше споменато преди.
Използвахме младежкия център и разделихме дейностите в различни
възрастови групи:
3 - 7 години
7 - 14 години
- 14 - 17 години

Въздействие

Въздействието върху преките бенефициенти беше голямо поради факта,
че за повечето от тях това беше първият път, когато те бяха включени в
неформални дейности. Това повиши нивото им на интерес и ние ще
развием и летни дейности в младежкия център.
Въздействието върху косвените бенефициенти (родители, учители) също
беше голямо. Като част от дейностите те бяха свидетели как децата им
участваха в дейностите и се заинтересуваха да знаят повече за
неформалния подход към образованието.
Иновационният аспект се отнася преди всичко до факта, че неформални
дейности се осъществяват в младежки център в малък град като Sannicolau
Mare и той дава нов образователен подход към различни теми.
Вторият аспект на иновацията се отнася до факта, че бяхме поканени в
социален център за тийнейджъри (те имат програма за след училищна
дейност за тийнейджъри в неравностойно социално положение) за
изпълнение на някои от дейностите.

Иновативност

Най-добра практика 2
Партнираща организация

Asociatia Fluturele Visator

Име на участника

Stoicuta Maria Delia
Florina Itineantu

Описание на дейността

Избрана най-добра практика: България - Дон Боско
Има голямо малцинство от ромски деца, с които работим, които са се
възползвали от този вид най-добра практика, затова сме я избрали.
Повечето от ромските деца са или изключени от образователни дейности,
или отпадат от училище, поради което не са в състояние да участват в
никакви образователни дейности
Практика:
Дейностите бяха реализирани в социална програма „след
училище” в начално училище
- Средното време на изпълнение беше 40 минути / активност
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Методология:
Цветовете и броене на числа
Работа в групи
Броене на думи
- Координация на ръцете и очите
Целева група
Постигнати резултати

Деца от ромски произход
-

-

Подобрена работа в екип
По-добро разбиране на социалното включване
Увеличени училищни резултати
Намалено ниво на отпадане

Силни и слаби страни

Вярваме, че много силен момент беше отношението към наказанието.
Също така силна страна, която внедрихме, беше системата за
награждаване.
Друг важен момент е непрекъснатостта на дейностите (стартирани през
2009 г.), както и международните доброволци.
Слаба страна беше финансирането на дейностите.

Промени
Въздействие

Не направихме никакви промени.
Личното въздействие върху участниците е много силно, поради факта, че
за повечето от тях това е първият път, когато те участват в неформални
дейности. Повечето от тях са свикнали само с формалната система и нямат
доверие в образователния аспект, но с тези дейности те разбраха, че
образованието може да бъде направено по различни начини.
Косвените бенефициенти (родители, връстници) сега разбират по-добре
значението на образованието като инструмент за социално включване.

Иновативност

Най-добрата практика допринесе за подобрение в местната общност чрез
включване на участници от различни възрасти и с различна образователна
подготовка. Повечето от тях са социално изключени поради етническия си
произход. Иновационният аспект се отнася до неформалния подход към
образованието, който се прилага в бедни квартали.

ИСПАНИЯ
Партнираща организация

Amigos de Europa

Име на участника

Javier Morales

Описание на дейността

Amigos de Europa, след разработването на TC1 в Палермо, където открихме
всички най-добри практики, прилагани от партньорите, мислейки в рамките
на целевата група, която нашата организация има и опитвайки се да
използваме най-полезните практики за тях, избрахме най-добрата практика,
прилагана от UBUNTU.
Тази практика се прилага в различни пространства и всяко от тях е
фокусирано в различна целева група. Това стана възможно, благодарение на
това, че си сътрудничихме с различни заинтересовани страни.
С Lucena Acoge работихме със социални работници и персонал, който
разработва задачи във връзка с мигранти и RAS, по време на дейността те се
учеха как да използват тези техники и анализираха как се получават
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вложените данни и резултати. В същото време проверявахме тази практика с
родители на деца с чужд произход и със синовете им.
Благодарение на сътрудничеството с община Лучена, имахме възможността
да използваме Младежките и образователните делегации за работа директно
с училища и гимназии в града, където бяхме в пряк контакт с учителите като
ключови личности за включване на децата с различен културен произход.
Сътрудничеството с Младежката делегация ни помогна да имаме пряк
контакт с млади работници и с младежи
Целева група

Деца от различна културна среда

Постигнати резултати

Във всички групи и институции, в които работихме, имахме разнородни хора
с различни културни нива и произход. Неформалният контекст на практиката
на UBUNTU ни позволи да работим по-добре с тях, защото тази практика ни
даде шанс да работим на практика винаги, което беше по-полезно от
теоретичния подход, защото даде шанс да разберем всяка група от хора,
както от нашата, така и от чуждата националност по-добре. Имахме шанса да
работим с ценности, като съпричастност, толерантност, добро разбиране... И
беше много полезно.
Дейностите, проведени с деца, бяха много успешни, защото те разбираха подобре задачата и целите, благодарение на това, че бяха по-отворени и поактивни.
Тестовете с ключови служители като младежки работници, социални
работници, учители... също бяха много интересни и полезни, защото
признаха, че имат образователна пропаст във формалното си образование, в
сравнение с неформалното образование. Прилагането на ENSI им даде нови
умения и инструменти, които да използват с целевата си група.
Работата с родителите обаче беше по-трудна, защото те бяха по-тесногръди
и имаха повече предразсъдъци. Също така, те нямаха опит в работата извън
официалния контекст и за тях беше много странно. Както и да е, в края
постигнахме напредък, като направихме сравнение с първоначалната им
позиция.
Обща точка за всички групи беше, че всички участници бяха поставени на
едно и също ниво, всички дейности бяха интерактивни и всички те бяха
предназначени да подобрят нивото на толерантност на участниците и тяхната
съпричастност.

Силни и слаби и слаби страни
Промени

Не направихме никакви промени

Въздействие

Трудно е да се опишат всички постигнати резултати, но можем да
споменем някои от тях:
Всички участници подобриха нивото си на толерантност и
съпричастност
Всички участници знаят по-добре кои са и да уважават хората с
различен произход или нужди.
-Някои участници промениха своята гледна точка относно
имиграционните и културните различия, считайки това в момента
за положителен аспект на общността.
Ключовият персонал е имал контакт без формално обучение и е
научил техники, които да се използват директно с целевата им
група.
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Иновативност
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Всички участници са вече активни и знаят за ENSI и други
европейски проекти и програми

Най-добрата практика допринесе за подобряване на местната общност
чрез включване на участници от различни възрасти и с различна
образователна подготовка. Повечето от тях са социално изключени поради
етническия си произход.
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