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Раздел 1: 

Въведение в 

приобщаващото 

образование
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Цели на раздел 1

✓ Създаване на приобщаваща обучаваща се общност в 
рамките на обучението.

✓ Извършване на общ ситуационен анализ: откъде 
идваш?

✓ Формулиране на очакванията (къде отиваш?) и 
мотивация.

✓ Уточняване на разбирането за „приобщаващо 
образование“ и избор на предварително работно 
определение.

✓ Представяне на ролята на учителя като агент на 
промяната.
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Дейност 1: 

„Реката на 

живота“
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„Реката на живота“

Реката представлява 
опитът и знанията ви 

във връзка с 
„приобщаването“ във 
вашето училище – в 

миналото, в настоящето 
(нашия модул) и в 

бъдещето.
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Дейност 2: 

Фокус върху 

системата и 

индивида
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Приобщаване в образователната 

система и в обществото

Приобщаване в обществото
Да бъдеш част от семейни и учебни дейности.
Да принадлежиш към общността.
Да бъдеш член на обществото.

Приобщаване в образователната система
Вземане на участие в учебната дейност.
Да бъдеш активен и включен в училищния живот.
Да бъдеш признат и насърчаван от образователната 
система.
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Инструкции относно упражнението

„Кръг на приобщаване“

Кръгове на приобщаване и изключване

Прилагайки метода на мозъчна атака, моля отговорете на следните въпроси:
• Кое е това, което прави едно общество ‚приобщаващо‘?
• Кое е това, което прави една общност ‚приобщаваща‘?
• Кое е това, което прави едно общуване ‚приобщаващо‘?

Мислейки за уязвими деца, които познавате (ако ли не, вземете конкретен 
пример от колега) отговорете на следните въпроси:
• Кои са процесите, които могат да допринесат за създаването на приобщаващо 

общество?
• Кои са процесите, които могат да допринесат за процеса на изключване?

Дръжте в съзнанието си и общността в която живеете, както и дали отговорите ви 
са приложими на практика. 
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Кръг на приобщаване: пример
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‘Кръг на приобщаване’ разработен от Inclusion Europe
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Инструкции за упражнението

„училището като институция“

Приобщаване и изключване в образователната система

Използвайки мозъчна атака отговорете на следните въпроси:
• Кои са нещата, които правят една образователна система приобщаваща?
• Кои са нещата, които правят едно училище приобщаващо?
• Кои са нещата, които правят една класна стая приобщаваща?

Помислете си за деца, които познавате със специфични потребности или 
разгледайте конкретен случай:
• Кои процеси могат да спомогнат за създаването на приобщаваща среда ?
• Кои са процесите, които могат да доведат до изключване?

Мислете за училищата в които работите и разгледайте приложимостта на вашите 
отговори.
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Въздействие на училището върху 

постиженията

Какъв според вас е приносът на следните фактори върху 
постиженията на учениците? ‘Висок принос’ , ‘среден’ или
‘нисък’?

Даване на предварителна, формираща (качествена) оценка от 
учителите.

Взаимодействия между учител-ученик.
Намаляване размера на класа.
Учениците да имат контрол върху ученето.
Начини чрез които да се спре етикетирането на ученици.
Индивидуализирано обучение.
Групиране на децата спрямо техните възможности.
Как да развием високи очаквания за всеки ученик.
Обучение, което е подпомогнато от компютър.
Повтаряне (повтаряне на годината).
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Въздействие на училището върху 

постиженията

Какъв според вас е приносът на следните фактори върху постиженията 
на учениците? ‘Висок принос’ (1 to 4), ‘среден принос’ (5 to 7) или ‘нисък 
принос’ (8 to 10)?

Даване на предварителна, формираща (качествена) оценка от учителите.
(2)(Размер на ефекта: 0.90)

Взаимодействия между учител-ученик.(3) (Размер на ефекта : 0.72)

Намаляване размера на класа.(7) (Размер на ефекта : 0.21)

Учениците да имат контрол върху ученето. (9)(Размер на ефекта : 0.04)

Начини чрез които да се спре етикетирането на ученици.(4)(Размер на ефекта : 
0.61)

Индивидуализирано обучение.(6)(Размер на ефекта : 0.22)

Групиране на децата спрямо техните възможности.(8)(Размер на ефекта : 0.12)

Как да развием високи очаквания за всеки ученик.(1)(Размер на ефекта : 1.44)

Обучение, което е подпомогнато от компютър.(5)(Размер на ефекта : 0.37)

Повтаряне (повтаряне на годината).(10)      (Размер на ефекта : -0.13)
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Влиянието на различни фактори, свързани 

с учителите, върху постиженията

Микро преподаване

Ясен подход на учителя

Взаимодействие учител-ученик

Професионално развитие

Не поставя етикети на учениците

Качество на преподаване

Очаквания

Ефект от работата на учителя

Обучение на учителя

Знания на учителя по предмета
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John Hattie (2009). Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to 
Achievement. Routledge.
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Раздел 2: 

Лично 

професионално 

развитие
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Цели на раздел 2

✓ Да се разбере значението на професионалното развитие 
за приобщаващото образование.

✓ Да се даде определение за компетентностите на учителя 
във връзка с приобщаването.

✓ Да се обсъдят предразсъдъците, които определят 
действията ни.

✓ Да се уточнят някои от разликите между „начинаещи 
учители“, „опитни учители“ и „учители ментори“.

✓ Участниците да формулират визията си за приобщаващ 
учител.
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Възприятие
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Четири
Три



Преценката и тълкуването са лични

Въпрос на преспектива: 
https://www.youtube.com/watch?v=M3bfO1rE7Yg

Контекстът влияе на тълкуването:

Актьор-Наблюдател-Предразсъдък:
Склонни сме да свързваме поведението на околните с лични или 
Диспозиционни фактори, но обикновено
свързваме собственото си поведение със
ситуационните фактори.
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https://www.youtube.com/watch?v=M3bfO1rE7Yg
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Грешка! 

Урокът 

няма 

цел. 
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Раздел 3: 

Подкрепа на 

разнообразието 

сред учениците
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Цели на раздел 3

✓ Да се уточнят предразсъдъците в групата/извън групата 
(фаворизиране в групата) и връзката с поставянето на етикети.

✓ Да се представят най-важните измерения на разнообразието.

✓ Да се разгледа цикълът на потискане и участниците да нарисуват 
свой цикъл на овластяване.

✓ Да се вземат предвид човешките права като фактор за 
отчитането на разнообразието сред учениците.

✓ Да се обмислят начини как това знание да намери практическо 
приложение в училищата на участниците.
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Раздел 4: 

Подкрепа за 

всички ученици
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Цели на раздел 4

✓ Участниците разсъждават върху отношението си към 
ученето и реализирането на постижения.

✓ Да се запознаят с модел, който ще им помогне да 
тълкуват учебните ситуации.

✓ Да се представи ученето като резултат и от участието 
(не само като постижение).

✓ Да се разберат и организират различни 
сценарии/начини на представяне.

✓ Да се обмислят начини как това знание да намери 
практическо приложение в училищата на участниците.
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Напомняне за добре известната 

карикатура
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Раздел 5: 

Работа с другите
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Цели на раздел 5

• Да се обмисли степента на приобщаване в общностите и 
училищата на участниците и да се използва тази 
информация за предлагане на действия.

• Да се изгради визия на приобщаващото образование, за да 
могат да се планират действия с колегите, учениците, 
родителите и общността.

• Да се направи преглед на съдържанието на модула.

• Да се идентифицират нуждите от допълнителна 
информация или разяснения.
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Преглед и обсъждане на следващите 

стъпки

Изясняване на съдържанието по раздели 1 - 4 въз основа на въпросите, 
които сте записали.

Примери за определения за "приобщаващо образование".

Примери за начини за изграждане на приобщаващи общности.

Примери за начини за изграждане на по-приобщаващи училища.

Преглед и оценка на модула.

Обсъждане на по-нататъшна нужда от информация и следващи стъпки.
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