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Въведение 
 

Общо представяне на целта 

Модул 2 се фокусира върху взаимоотношенията и как тези взаимоотношения могат да се 

използват в подкрепа на участието и ученето и за поощряване на приобщаващото образование в 

училища и общности. Тъй като Модул 2 е за това, какво участниците правят или не правят в 

работата си, той е най-емоционалният от трите модула. Участниците трябва да искат да обсъждат 

с колегите и семействата си своите собствени модели за взаимодействие и евентуалната липса на 

истински взаимоотношения, както и последиците от подобни практики за другите. 

 

Акцентът в този модул не е върху концепциите за комуникация и начините на взаимодействие; 

това не е обучение по комуникация или преподаване на умения за поддържане на 

взаимоотношения. Времето, предвидено за модулите, не е достатъчно за укрепване на капацитета 

или развиване на компетентности. Модулът подчертава нуждата от тях и дава възможности за 

обсъждане на уменията и знанията на участниците в тази област. Включени са инструменти, които 

участниците ще могат да пренесат в работата си, и които ще им помогнат да стартират важни 

процеси на промяна в училища и общности. 

 

Общ преглед 

Модул 2 касае участниците, тяхното разбиране за пречките пред участието и колко са важни 

взаимоотношенията, съвместната работа и споделянето на добри практики. Целта е да се разгледат 

съществуващите професионални взаимоотношения, за да се улесни обсъждането на актуални 

практики за сътрудничество и обмяната на опит. Модулът започва с енергизиращо упражнение 

(„Чуй ме“), чиято цел е участниците да разберат какъв е ефектът, когато някой човек не слуша 

какво му говори друг човек. След упражнението се представя казусът „Флорика и нейните 

родители“, който илюстрира пренебрежителния стил на комуникация, все още преобладаващ в 

много училища, когато става дума за общуване със семейства от малцинствата. За повече 

информация относно комуникацията между специалисти и как да се ангажират родители и 

семейства в приобщаващото образование, вж. брошури 12 и 13 от поредицата на УНИЦЕФ A 

Rights-Based Approach to Inclusive Education for Children with Disabilities. 

 

Една от най-важните дейности в този модул е разработване на карта на сътрудничеството. 

Мрежата от взаимоотношения с цел сътрудничество е представена визуално и документирана за 

бъдещи справки в следващите дейности в модула. Картата за сътрудничество е важен инструмент 

за размисъл върху взаимоотношенията. Най-важните взаимоотношения се анализират 

допълнително, като се използват въпроси за насочване на участниците през цикъла на разрешаване 

на проблеми. Моделът на теория на дейността и цикълът на разрешаване на проблеми (вж. 

встъпителния модул и Модул 1) са важни инструменти за анализ на характера и целта на 

сътрудничеството и взаимодействието с околните. Шаблони и на двата модела се представят на 

различен етап от изнасяне на модула, за да могат участниците да свикнат с инструментите. Очаква 

се на по-късен етап да могат да използват тези модели, когато трябва да разрешават проблеми и да 

анализират дейности в трудовата си среда. 

 

Ако учителите и другите специалисти в училищата трябва да работят заедно за насърчаване на 

участието на всички деца, е важно те да могат да развият споделено разбиране за пречките пред 

участието. В този модул участниците преминават през поредица от дейности – първо за 

анализиране на пречките пред участието, а след това за детайлно разглеждане с цел паниране на 

промените, които ще осигурят на децата условия за участие. Раздел 2 е вероятно най-

предизвикателният, а обучителят може да реши да направи няколко кратки упражнения между 

дейностите, за да се „отпуснат“ участниците (напр. гимнастика, пеене или пък може някой от 

групата да има друга добра идея). В края на този раздел се събират резултатите от различните 

http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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групи – всяка е разработила стратегии за насърчаване на участието съгласно перспективите на 

развитие, учебен план, здраве и взаимоотношения (представени в Модул 1). 

 

 

Раздел 3 избира една от тези четири перспективи (здраве) и въвежда рамка и общ език, които да се 

използват от родителите, учителите и другите специалисти с медицински или социален профил. В 

модулите се използват три казуса на хора със синдрома на Даун, които живеят при много различни 

обстоятелства и имат много различни способности, и затова имат различни нужди от грижа. Тези 

истории помагат да се проучи нуждата да се мисли за „уврежданията“ по нов начин. 

Перспективата на здравето е избрана, защото по принцип е залегнала най-общо в училищата, а и 

има най-голяма нужда от преосмисляне. За повече информация относно използване на 

перспективата на здравето вижте Брошура 2 от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach  

to Inclusive Education for Children with Disabilities. 

 

Модулът приключва с фокус върху взаимоотношенията на сътрудничество, върху екипите по 

приобщаване и тяхната задача и свързаните споделени дейности в училищата. Участниците трябва 

да помислят за настоящите си взаимоотношения и как искат те да бъдат развити, за да се 

подпомогнат общите усилия за приобщаващо образование. Накрая на модула участниците 

споделят идеи и визии как това може да бъде постигнато. Отново, Брошури 12 и 

13 от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach to Inclusive Education for Children with 

Disabilities са полезно допълнително четиво по темата. 

 

Участници 

Обучението е успешно само ако успява да използва в процесите знанията, опита и убежденията, 

които участниците носят със себе си. Модулът трябва да дава възможност на участниците да се 

превърнат в посланици на приобщаващото образование на работното си място. Това означава да 

им се дават шансове да осмислят собствената си ситуация и да установят връзките между 

съдържанието на модулите и собствените си действия. 

 

Обучителят трябва да е запознат максимално добре с положението на участниците преди 

стартиране на модула. Има значение на какъв етап от професионалното си развитие се намират в 

момента. Какви са учителите – студенти по педагогика, начинаещи или опитни? Дали са 

обучители на учители или ментори на учители? Разнообразният произход на участниците може да 

се използва конструктивно чрез подпомагане на ученето между участниците. По този начин се 

създават възможности за внедряване на принципите на приобщаващото образование. 

 

Обръща се внимание и на начините, по които участниците могат да бъдат подпомогнати в тяхното 

индивидуално учене. Има различни инструменти, с които да се следи процесът на учене, например 

разработване на портфейл или водене на дневници за ученето. 

 

Благоприятна среда 

Условията по време на обучението трябва да улесняват обмяната, дискусията и записването на 

мисли, очаквания и идеи. Тя трябва да насърчава генериране на идеи и прилагане на принципи, 

свързани с приобщаващото образование, като в същото време използва опита, с който участниците 

са дошли на обучението, и създава условия за ефективно индивидуално учене и екипна работа. 

 

Модулите са базирани на дейности, защото по този начин се подпомагат усилията на обучителя да 

създава подходящи условия за учене. Участниците трябва да имат някакъв принос, за да могат да 

разчитат на споделено знание за сътрудничество. Създадените от обучителя условия за 

провеждане на учебния процес трябва да предразполагат към активно учене, а не да служат като 

платформа за представяне на информация, която може да бъде намерена навсякъде. 

 

http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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За да гарантира динамика на учебния процес, обучителят трябва да записва постигнатите 

резултати. В модула са дадени предложения как това да става за индивидуалните дейности, но 

обучителят трябва да помисли как да се документира ученето на участниците, как да се отбелязват 

по-важните резултати от дискусиите или индивидуалната работа и как да се улесни пренасянето на 

наученото в практическата работа на участниците. 

 

Обучението ще бъде по-ефективно, ако се установи връзка между съдържанието на обучението и 

ситуацията на работното място на участниците. Това може да се постигне чрез вмъкване на 

модула в по-общ проект или дейност, целящи насърчаване на приобщаващото образование в 

училище или в общността. Ако модулите за обучение са съчетани с разработки, тези практически 

упражнения ще направят ученето по-ефективно. Дейностите, предвидени в този модул, могат да 

бъдат пренесени в практическата работа по училища. 

 

Участниците ще бъдат по-мотивирани, ако участието им в модула обслужва няколко цели. Ако 

модулите са акредитирани от министерството на образованието и допринасят за повишаване на 

квалификацията или за напредък в професионалното развитие на участниците, това ще бъде 

допълнителен стимул, който ще ги мотивира да се ангажират активно. 

 

Подход към модула 

Обучителите трябва да познават добре съдържанието и концепциите на този модул. Това се 

постига най-добре, ако преди това са били ангажирани в същото обучение като участници. Ако 

обучителят не се чувства комфортно по отношение на някои от дейностите, той или тя може да 

предложи алтернативни дейности, които имат същата или подобна цел. 

 

Концепциите, представени в този модул, не са неща за учене, а за използване. Концептуалното 

разбиране ще се задълбочава чрез използване на концепциите за разрешаване на проблеми от 

практиката. Концепциите трябва да се разглеждат като инструменти за мислене и за насочване на 

действията, а не като нещо, което трябва да се научи като отделно знание. Затова теоретичното 

представяне на концепции трябва да бъде сведено до минимум и да се създадат условия за активно 

мислене и решаване на проблеми. 

 

За да се ориентират по-добре участниците, е важно да се прави общ преглед на модулите и да се 

отделя време за обобщение. Изключително важно е да се планира представяне на целите и 

задачите във всеки от разделите. Въпреки че това не е заложено като дейност, то е от 

първостепенно значение за обучението. То ще позволи на участниците да разберат какво ги 

очаква, а това е важно при интерактивните процеси на учене. Целите, предвидени за всеки от 

разделите, трябва да се споделят с участниците. Те могат да се използват за преглед и обобщение 

на разделите и модулите. 

 

Резултатите, постигнати от участниците, трябва да са достатъчно смислени, за да могат да се 

използват отново в рамките на обучението. Тъй като ползата от резултатите ще зависи от тяхното 

качество, обучителят трябва да реши как да ги използва. 

 

 

Ако в даден момент решите, че искате да се върнете към 

началото на този модул, просто щракнете върху 

изречението „Модул 2: Съвместна работа за създаване на 

приобщаващи училища“ или върху „Модули на УНИЦЕФ 

за приобщаващо образование, Обучение за обучители“ в 

горната част на всяка страница и ще бъдете пренасочени 

към съдържанието. 
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Раздел 2.1: Използване на комуникация за установяване на работни 

взаимоотношения 
 

Общ преглед Раздел 2.1 

Цел на раздела 

√ Да се обсъди колко е важна комуникацията за човешките взаимоотношения. 

√ Да се направи карта на съществуващите професионални взаимоотношения на всеки от 

участниците. 

√ Да се представи комуникацията като споделена дейност. 

√ Да се наблегне на участието чрез сътрудничеството. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. Тези въпроси могат да се повдигнат отново, когато темата се обсъжда в рамките на 

обучението. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е даден отговор на всички 

въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 2.1.1: Упражнение „Чуй ме“. 

• Дейност 2.1.2: Казус „Флорика и нейните родители“. 

• Дейност 2.1.3: Карта на сътрудничеството 

• Дейност 2.1.4: Анализ на взаимоотношенията. 

• Дейност 2.1.5: Сътрудничество за участие. 

 

 

Дейност 2.1.1: Упражнение „Чуй ме“ 

Общ преглед 

Цел: 

√ Да се започне дискусия за важността на комуникацията за човешките 

взаимоотношения. 

√ Да се разгледат характеристиките на добрия слушател. 

√ Да се обърне внимание на въздействието да те слушат или да не те слушат. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Положителни примери за преодоляване на трудностите в работата (да се разяснят на 

партньора). 

√ Собствен опит – случаи, в които не ви чуват. 

√ Да се стигне до разбиране смисъла на комуникацията. 

 

Материали и методи: 

√ Указания на слайд, флипчарт (за характеристиките на добрия/лошия слушател). 

√ Самоанализ и дискусия. 
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Допълнителна информация/алтернативи: 

• http://www.aucklandchamber.co.nz/media/88059/communication_exercise_listentome.pdf 
 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Модулът стартира с упражнение, което се фокусира върху това колко е важна комуникацията и 

как позволява на участниците да разберат какво е усещането, когато човекът отсреща не те слуша. 

Това е нещо, с което родителите и децата (особено при наличие на трудности) често се сблъскват, 

когато взаимодействат с учителите и другите специалисти. В това упражнение от участниците се 

очаква да помислят за своите преживявания и чувства, защото това е важно за ефективното 

взаимодействие с околните. 

 

Тази дейност предоставя възможност за „загряване“, като фокусът е върху съдържанието на 

модула, както и за споделяне на професионален опит с друго лице. Трябва да се има предвид 

обаче, че тук участниците нямат възможност да се запознаят. Ако групата е нова или още не е 

работила по Модул 1, обучителят трябва да помисли за дейност, която помага на участниците да 

се опознаят. 

 

Списъкът с характеристиките на добрия и лошия слушател трябва да се предостави на 

участниците, след като го разработят заедно. Как ще стане това зависи от метода, избран за общата 

документация от обучението. Ако всички участници имат достъп до електронни файлове, 

съхранявани онлайн (или на флаш устройство/оптичен диск), бележките, водени от обучителя, 

могат да се снимат и да се добавят към набора от документи. 

 

Последователност на дейността 
 

 

Упражнение „Чуй ме “ 

(първо в пленарна сесия, 

след това в групи по 

двама) Обявете, че 

участниците ще се ангажират в 

упражнение за установяване на ползите 

от добрия слушател. Това е предпоставка 

за комуникация, а комуникацията е 

предпоставка за създаване на 

взаимоотношения. 

 

Следвайте инструкциите, както са 

изложени на слайда. Първо попитайте за 

характеристиките на добрите и лошите 

слушатели. Запишете ги в две отделни 

колони. 

 

http://www.aucklandchamber.co.nz/media/88059/communication_exercise_listentome.pdf
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Дайте указания за 

упражнението и 

помолете участниците да 

се разделят в групи по 

двама. Ако някой остане сам, обучителят 

прави упражнението с него. 

Обсъдете резултатите с 

участниците, като 

наблегнете на опита, 

който имат с 

комуникацията в 

работата, напр. с родителите. 

 

Значение на комуникацията (Пленарна сесия) 

 

Прочетете и дайте примери за 

всеки от предложените 

аспекти или накарайте 

участниците да дадат 

примери. 

 

Готови примери – вижте 

бележките в презентацията в 

PPT. 

 

Дискусиите с участниците 

трябва да помогнат за подчертаване на 

значението на комуникацията. Комуникацията 

е важно условие за изграждането на 

взаимоотношения. 

 

 

Дейност 2.1.2: Казус „Флорика и нейните родители“ 

Общ преглед 
 

 

Цел: 

√ Размисъл върху комуникацията на училищата с родителите. 

√ Размисъл върху въздействието на комуникацията върху родителите. 

√ Размисъл върху собствения опит в комуникацията с родители. 

√ Разглеждане на алтернативни практики и как те могат да допринесат за приобщаващото 

образование. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Казус за разглеждане на неподходящи комуникационни практики. 

√ Практики от собственото училище, свързани с комуникацията с родители. 

√ Алтернативи/ефективна и почтителна комуникация. 

 

Материали и методи: 

√ Хартия и моливи за работа по казуса (по избор: флипчарт или слайдове за презентацията 

в пленарна сесия). 
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√ Работа в малки групи, групова дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Четиристранен модел на комуникация: http://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model 

 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Работата по казуса трябва да помогне на участниците да се фокусират върху случващото се в 

конкретния описан случай и върху това, което се случва в техните училища. Това е първото 

представяне – и възможност за размисъл върху – взаимоотношенията, собствените практики и 

начините, по които тези практики могат да бъдат подобрени. 

 

Обучителят трябва да е запознат с основите на комуникационната теория, за да може да помогне 

на участниците да структурират отговорите си. Например обучителят може да наблегне на 

следните функции на комуникацията: предаване на информация; упражняване на 

власт/убеждаване на околните; изразяване на себе си/емоции/чувства; изграждане на 

взаимоотношения чрез споделена мотивация/очаквания/опит; за да обясни какво се случва тук и 

какво трябва да се промени. Тези функции са отразени в „четиристранния модел на комуникация“. 

 

Очакваните резултати от тази дейност са основно разсъжденията на участниците. Може да се 

отдели повече време за обсъждане на протоколите, които понастоящем се използват в училищата 

за връзка с родителите, и да се усъвършенстват тези протоколи, като се вземат предвид всички 

функции, както и ситуацията на родителите. 

 

Последователност на дейността 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
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Работа по казуса (индивидуална и работа в 

малки групи) 

 

Участникът чете казуса, 

индивидуално си води 

бележки. 

 

 

 

 

Обсъжда го с друг участник 

(-ци). 

 

 

 

 

Представяне в пленарна сесия 

или директно преминаване към 

групова дискусия. 

 

 

 

Обсъждане на връзката между 

училищата и родителите. 

Необходимо ли е да се правят 

подобрения във връзка с 

казаното досега? 

 

Размисъл върху комуникацията по училища 

и въздействието върху участието (Пленарна 

сесия) 

 

Обучителят пояснява, че този 

текст е взаимстван от доклад 

за оценка и описва 

ситуацията във връзка с 

размерите на „участието“. 

Текстът трябва да бъде 

прочетен, а след това заедно да се разгледат 

въпросите (пленарна сесия). Алтернативен 

вариант е да се оставят участниците да обсъдят 

въпросите в по-малки групи. 

 

Добре е да се напомни на 

участниците да си отбележат 

защо сътрудничеството е 

важно за приобщаващото 

образование. След това 

въпросите от слайда трябва да 

се разгледат в пленарна сесия. 
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Размисъл върху учебна ситуация (Пленарна 

сесия) 

 

Обучителят приканва 

участниците да се върнат 

назад към съдържанието на 

първия модул и да погледнат 

напред към по-важните неща 

от Модул 2. 

 

 

„Работа с другите“ е един от 

разделите в Модул 1 и една 

от сферите на компетентност 

за приобщаващите 

учители (Профил на 

приобщаващия учител). 

 

Групова дискусия върху „Визия на 

приобщаващото образование“. Подчертайте, че 

взаимоотношенията са в основата на системите. 

Чрез сътрудничество системите и обществата 

могат да се трансформират. 

 

 

Дейност 2.1.3: Карта на сътрудничеството 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Общ преглед на всички взаимоотношения, които са важни за работата на 

участниците. 

√ Размисъл върху характера на тези взаимоотношения и тяхното значение за 

практическата работа на участниците. 

√ Създаване на визуална представа за взаимоотношенията и тяхното значение. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Собствените професионални взаимоотношения на участниците. 

√ Процесите в обществото и институциите, които допринасят за приобщаване и 

изключване. 

Материали и методи: 

√ Хартия и моливи, лепящи листчета или карти, флипчарт, маркери. 

√ Мозъчна атака – индивидуално или в малки групи (вж. Информация за обучителя). 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Могат да бъдат използвани и други подходи за визуализиране на работните 

взаимоотношения или за позициониране на сътрудничеството. 
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Информация за обучителя 

Участниците могат да работят в групи само ако са от едно и също училище или работно място, 

защото така ще могат да говорят за едни и същи професионални взаимоотношения. Ако 

участниците идват от различни места или общности, тази задача трябва да се изпълнява 

индивидуално. 

 

Графичното визуализиране на взаимоотношенията е първата важна стъпка за преглед на 

взаимоотношенията в работата, тяхната цел, качество и въздействие върху трудовите практики. 

Подреждането на професионалните взаимоотношения на даден индивид помага за 

визуализирането на човешките ресурси на останалите. Участниците осъзнават кого пренебрегват 

във взаимоотношенията си и имат възможност да разсъждават върху практиките си. Участниците 

получават възможност да осмислят значението на своите взаимоотношения и да преосмислят 

собствените си възгледи спрямо това, което казват другите и споделят като добра практика в 

контекста на приобщаващото образование. Даването на участниците на възможност да осмислят 

собствените си практики е ключово за развиването на мисловни похвати, необходими на 

учителите за създаване на благоприятна среда за всички ученици. Съставянето на карти на 

сътрудничеството е нещо, с което могат да се заемат по-късно, когато се върнат обратно към 

работата си заедно с колегите, защото ще им помогне да обсъждат по-ефективно нужните 

промени. 

 

Продуктът или резултатите от тази дейност ще се използват отново по-късно в този модул. 

Колкото по-добре са документирани резултатите, толкова по-голяма ще бъде ефективността. 

Продуктите от тази дейност ще дадат на обучителя индикации в каква посока мислят участниците 

и до каква степен могат да опишат мрежата от взаимоотношения на работното им място. 

 

Последователност на дейността 
 

„Карта на сътрудничеството“ (Пленарна 

сесия) 
 

Обучителят прави кратко 

въведение, за да разясни 

дейността. Подчертайте  пред 

участниците, че продуктът от 

това упражнение ще се 

използва отново. Качеството  

на продукта им сега ще окаже влияние върху 

участието им в  следващите дейности. 

Дадените в следващите слайдове примери имат за 

цел да помогнат на участниците да добият   

представа как би могъл да изглежда продуктът им. 

Обучителят може да реши да добави свои    

собствени примери. Съществуват много различни 

начини. 

 
Участниците правят мозъчна 

атака индивидуално или в  

малки групи, като записват 

всеки, за когото се сещат (на 

лепящи листчета или карти). 

След това поставят 

картите/лепящите листчета 

върху флипчарт и рисуват линии, за да оформят 

мрежата. 
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Участниците представят 

мрежите си за 

сътрудничество пред 

останалите. 

 

 

 

 

Примери за начините за съставяне на карти   

за сътрудничество. 

 

 

Дейност 2.1.4: Анализ на взаимоотношенията 

Общ преглед 
Цел: 

√ Размисъл върху значението на различните взаимоотношения от картата на 

сътрудничеството. 

√ Запознаване със стратегия или метод за анализиране на взаимоотношенията. 

√ Използване на модела на теория на дейността за осмисляне как цел, фокус, методи и 

контекст си взаимодействат. 

√ Използване на цикъла на разрешаване на проблеми за размисъл върху целта на 

наличното сътрудничество. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Отношенията на сътрудничество като най-важни. 

√ Дейността на сътрудничество. 

√ Цел на сътрудничеството в цикъла на разрешаване на проблеми. 

 

Материали и методи: 

√ Хартия за флипчарт, маркери (по избор за представяне на продукт), празни 
формуляри с цикъла на разрешаване на проблеми и модел на дейността. 

√ Размисъл и самоанализ, дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• За информация относно модела на теория на дейността и цикъла на разрешаване на 
проблеми вижте встъпителния модул и Модул 1. 

 

 

Информация за обучителя 

След общия преглед на всички отношения на сътрудничество (карта на сътрудничеството) тази 

дейност дава на участниците възможност да помислят върху характера на избраните 

взаимоотношения. Те ще се запознаят с метод, който могат да използват индивидуално за анализ 

на взаимоотношенията или заедно с колеги за изясняване на очакванията и определяне на 

същността на сътрудничеството. Този метод е подходящ за прилагане и в класната стая, след 
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известно адаптиране, за да бъде полезен на децата. 

 

Моделът на теория на дейността, представен в Модул 1 (вж. също встъпителния модул), помага да 

се разгледа характера на отношенията на сътрудничество. Графичното представяне улеснява 

дискусиите и формулирането на предложения за подобрение. Този метод също може да се 

използва в училищата с колеги за подобряване на сътрудничеството и увеличаване на неговата 

ефективност и ползи. 

 

Цикълът на разрешаване на проблеми помага да се направи общ преглед на начините, по които 

взаимоотношенията допринасят за разрешаване на проблеми. За тази цел трябва да се има предвид 

конкретен процес за разрешаване на проблем. Подходящ за приобщаващото образование е 

процесът на „персонализирано учене“. За да се разясни на участниците какво се има предвид под 

термините, добавени на съответния слайд, могат да се използват следните въпроси: 

 

• Има ли сътрудничество, което да помогне за идентифициране на проблемите на ранен 

етап? Идентифициране означава установяване на проблем или ситуация, които трябва да се 

разберат по-добре. 

 

• Има ли сътрудничество, което да помогне при получаване на информация от различни 

източници и по-добро разбиране на проблемите? Оценката включва измерване и събиране, но 

също и разбиране и анализиране на проблем. 

• Има ли сътрудничество, което да помогне при фасилитирането на процеса на 

образователно планиране? Образователното планиране означава разглеждане на вариантите 

за разрешаване на проблемите, уточняване на намеренията и вземане на решения. 

• Има ли сътрудничество, което да се използва за разрешаване на проблемите в класната 

стая? Указания и взаимодействия означава нещата да се правят съвместно, чрез 

сътрудничество, за да се разрешават проблемите в класната стая. 

• Има ли сътрудничество, което да подпомогне за обсъждане на практиките и следене на 

резултатите? Размисъл и оценка означава да се направи преглед на извършеното и 

постигнатото до момента. 

 

Сътрудничеството в рамките на цикъла на разрешаване на проблеми за персонализирано 

образователно планиране ще бъде избрано отново и в следващата дейност, така че това може да се 

приеме като предварителна организация за подпомагане на изпълнението на следващата дейност. 

Цикълът на разрешаване на проблеми ще бъде използван отново в Модул 3. Ако обучителят иска 

изрично да подчертае тази връзка, презентацията може да бъде снимана или обучителят може да я 

включи в обобщаването на резултатите от Дейност 2.1.5. 
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Последователност на дейността 

 

„Анализ на взаимоотношенията“ 

(Индивидуална работа и работа в малки 

групи) 

 

Обучителят дава указания. 

Въпросите могат просто 

да бъдат представени или 

да бъде направена връзка с 

модела на теория на 

дейността (използван в 

Модул 1). 

Работа в малки групи, 

ако участниците са от 

едно и също училище и 

са работили заедно. В 

противен случай 

упражнението трябва да 

се прави индивидуално. 

Резултатите не трябва да 

се представят пред 

всички, но трябва да се 

документират. Групите 

могат да използват 

шаблона, за да помислят върху „груповата 

дейност“. 
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„Анализ на взаимоотношенията за участието на 

децата и семействата“ (Групова дискусия) 

 

Втората част от тази дейност е 

насочена към 

сътрудничествата за 

гарантиране на участието при 

децата и семействата. 

Попитайте дали децата и 

семействата са изброени във въпрос 2 (цел) или 

въпрос 3 (тема). Ако „да“, нека групите да разяснят 

(с помощта на модела на теория на дейността); ако 

„не“, ги помолете да се върнат към картите на 

сътрудничество. 

 

Нека участниците разгледат 

своите карти на 

сътрудничеството и да потърсят 

отношения на сътрудничество, 

които са фокусирани върху 

децата 

(и техните семейства), с оглед на гарантиране на 

участието им. 

 

• Могат да ли намерят такива? Кои са те? 

• Ако не, какво означава това? 

 

Ако има време и обучителят смята, че е полезно, би 

могло участниците да представят още ситуации на 

сътрудничество (като използват модел на теория на 

дейността), в които специалистите насочват 

вниманието върху детето (за какво?). 
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Размисъл върху Сътрудничество за разрешаване 

на проблеми, свързани с подпомагане на 

участието и ученето (Пленарна сесия) 

 

Обучителят подканя 

участниците да разгледат своята 

карта на сътрудничеството и да 

я анализират с модела на 

дейността. 

 

Когато става дума са 

осигуряване на участие в 

класната стая: „Кои 

сътрудничества допринасят за 

разрешаване на проблемите и 

кога?” Групите могат да 

използват шаблона на цикъла на разрешаване на 

проблеми, за да локализират сътрудничествата. 

 

Групова дискусия. Резултатите 

могат да бъдат визуализирани 

чрез презентация на кръга върху 

стената и добавяне на 

споменатите форми на 

сътрудничество (напр. 

учител/родител или учител „дефектолог“/ресурсен 

учител и др.). 

 

 

Дейност 2.1.5: Сътрудничество за участие (води към Раздел 2) 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Идентифициране на децата и семействата, които са в риск от изключване или които 

не участват пълноценно. 

√ Съставяне на определения или описания с цел извеждане на собствени възгледи, 

ценности, знания. 

√ Групиране на децата според определените характеристики с цел превръщане на 

неявната категоризация в явна. 

√ Обсъждане на начина, по който участниците характеризират децата и техните 

семейства. 

√ Обсъждане на отговорностите за децата и техните семейства. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Възприятия и описания на участниците във връзка с децата и семействата с пречки 

пред участието. 

√ Възприемане на отговорностите за тези деца и техните семейства. 

Материали и методи: 

√ Хартия и моливи в малки групи, шаблон на цикъла на разрешаване на проблеми (по 

избор), флипчарт. 

√ Мозъчна атака, размисъл и дискусия. 
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Информация за обучителя 

Тази дейност е насочена към децата и техните семейства, които са изправени пред пречки за 

участието или изключване от дейност. Участниците назовават групи деца и техните 

характеристики. Това ще помогне на обучителя да добие по-добра представа как участниците 

„категоризират“ децата. Използват ли почтителен език или проявяват признаци на предразсъдъци, 

или дискриминация? Обучителят трябва да реши дали подобни проблеми трябва да бъдат 

разгледани на този етап и до каква степен (вж. също Модул 1, дейностите за предразсъдъците на 

учителите и цикъла на потискане). 

 

Тази дейност е важна част от подготовката за Раздел 2, където подробно ще се разглеждат 

възгледите на участниците за пречките пред участието на децата и техните семейства. Отговорите, 

дадени от участниците, ще се използват отново, като на участниците ще бъде предоставена 

възможност за по-добро организиране на тази информация и по-задълбочено разбиране. Тази 

работа е важна, защото извежда мисълта на участниците и практиката им наяве. Това е важна 

отправна точка за реализиране на промени в практическата им работа. 

 

Последователност на дейността 

 

Сътрудничество за участие (Пленарна 

сесия) (Индивидуална и работа в малки 

групи) 

 

Въведение в дейността в 

пленарна сесия. „След 

обсъждането на 

сътрудничеството за 

осигуряване на участие 

трябва да знаем кои групи 

деца са в риск от непълноценно участие или 

в риск от изключване от участие.” 

 

Дискусия в малки групи за 

мозъчна атака върху 

характеристиките и 

тяхното структуриране. 

Принципите за 

структуриране се 

определят от самите участниците. 

 

Групова дискусия в 

пленарна сесия за 

обобщаване на всички 

групи или типове деца и 

техните характеристики. 

Използвайте флипчарт за 

тази цел. Този флипчарт или резултатите от 

работата на групата ще се използват отново в 

Раздел 2.2.  

 

 

Бележки 
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Раздел 2.2: Установяване на пречките за участие 
 

Общ преглед Раздел 2.2 

Цел на раздела 

√ Да се установят подробно какви са пречките пред участието. 

√ Да се използват различни перспективи за анализиране на пречките пред участието. 

√ Да се разработят стратегии, които да се използват за проучване на пречките за участие в 

сътрудничество с другите. 

√ Запознаване с модел за задълбочен анализ на пречките пред участието в контекста на 

здравето и благополучието. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. Тези въпроси могат да се повдигнат отново, когато темата се обсъжда в рамките на 

обучението. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е даден отговор на всички 

въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 2.2.1: Анализиране на пречките пред участието. 

• Дейност 2.2.2: Разглеждане на анализа на другите. 

• Дейност 2.2.3: Споделяне на знания и учене едни от други. 

 

Дейност 2.2.1: Анализиране на пречките пред участието 

Общ преглед 

Цел: 

√ Проучване на разбирането, предпоставките и вярванията, свързани с различните 

групи деца. 

√ Направете подробно описание или нагледно представяне на възгледите които 

участниците имат за причините водещи до пречки пред участието, както ѝ нивото на 

нужната подкрепа за определени групи деца. 

√ Идентифициране на групи деца, които не са упоменати досега, но също са в риск от 

изключване. 

Основен акцент на дейността: 

√ Отговорности за разглеждане на пречките пред участието. 

√ Характер на пречките пред участието. 

√ Перспективи за пречките пред участието (вж. също встъпителния модул и Модул 1). 

√ Ниво на нуждите от подкрепа (тристепенния модел, вж. също встъпителния модул и 

Модул 1). 

Материали и методи: 

√ Работен лист „Анализиране на пречките пред участието“, молив или химикал 

за попълване на работния лист, резултати от Раздел 1. 

√ Размисъл и дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 
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Информация за обучителя 

Раздел 2 доразвива идеите, разработени в Раздел 1, и цели уточняване на предпоставките, 

споделени от участниците, за източника на пречките пред участието, за отговорностите, за 

причините за пречките пред участието и за нивото на необходимата подкрепа за конкретни групи 

деца. Важно е да се уточнят тези връзки, за да могат участниците да разсъждават върху своята 

адекватност с оглед на приобщаващото образование. Участниците трябва да са овластени да 

анализират текущата си ситуация и ситуацията на децата с разнообразни нужди и произход, за да 

могат да променят практиките си и да осигурят по-приобщаващи условия. Тази дейност също 

използва модели и информация, представени в Модул 1. Тези модели сега се използват като 

инструменти, които помагат на участниците да анализират ситуацията на децата в риск от 

изключване. Използването на общи модели и инструменти е важно за способностите на 

специалистите да работят ефективно заедно. Задачата на този раздел е да помогне на участниците 

да видят ползите от общуването с другите чрез тези модели. 

 

Тук различните области на участие се представят като организационен принцип за по-добро 

разбиране и проучване на пречките пред участието. Целта е също да се подчертае фактът, че 

децата могат да се сблъскат с пречки пред участието в някои сфери от живота си, но не и в други, 

и по този начин да се постигне по-добро разбиране за трудностите, без да се поставят етикети. 

Сферите са взаимствани от „International Classification of Functioning, Disability и Health“ (ICF and 

ICF-CY, version for Children and Youth), класификация, разработена от Световната здравна 

организация за анализ на пречките пред участието в контекста на здравето (една от четирите 

перспективи). Сферите са универсални и могат да се използват и за четирите перспективи. 

 

Последователност на дейността 
 

Установяване на пречките за участие 

 

Пленарна сесия: Обучителят 

прави въведение в дейността, 

като казва, че участниците ще 

анализират конкретните 

ограничения, нужната 

подкрепа и отговорностите за 

тези деца. Това ще помогне на участниците да 

придобият по-широка представа за пречките пред 

участието. Първо се прави общ преглед (слайд 

„Изграждане на единна визия“), след това 

участниците биват насочени в дейността, като им 

се напомня и какво е обсъдено в Модул 1. 
 

Установяване на пречките за участие 

 

Пленарна сесия: Обучителят 

преминава през тези три 

слайда и задава на 

участниците въпроси, за да е 

сигурен, че са разбрали. Дава 

примери за уточняване (вж. 

примерите, посочени в 

работния лист). 
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Сфери на участие 

 

Четири перспективи: 

Използвайте примери за по-

добро разбиране. По желание 

може да напомните какво сте 

обсъждали в Модул 1. 

 
Нужди от подпомагане (Тристепенен модел) 

 

Къде в модела намират място 

групите, идентифицирани от 

участниците? Защо са 

поставени в една от 

степените, а не в друга? От 

какъв тип подкрепа се 

нуждаят? Защо? 

 

Нека участниците дадат 

примери от своите училища, 

за да сте сигурни, че разбират 

тристепенния модел 

Работен лист „Анализ на…“: Уточняване 

на задачата (Пленарна сесия) 

Пленарна сесия: Обучителят 

раздава работния лист (по 

няколко копия на човек) и 

обикаля всички, за да разбере 

дали са наясно със задачата. 

 

Участниците попълват 

работния лист. Трябва да 

осигурите нов работен лист за 

всяка група или тип. 

Обучителят трябва да 

подчертае факта, че работните 

листове се попълват така, че информацията да 

може да се чете от другите участници, които ще 

работят с нея в следващата Дейност. 
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Дейност 2.2.2: Запознаване с анализа на другите 

Общ преглед 

Цел: 

√ Размисъл върху знанията и възгледите на участниците. 

√ Резюмиране на разнородните знания за подчертаване на противоречията. 

√ Даване на възможност за добиване на по-широка представа за участието. 

√ Представяне на метод, който училищата могат да използват за проучване на 

пречките пред участието в техните училища. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Собствените възприятия и разбирания на участниците за пречките пред участието. 

√ Зададените въпроси дават насока на дейността. 

√ Отговори на другите от работните листове, попълнени в предишния Раздел. 

 

Материали и методи: 

√ Въпроси на слайдове, флипчарт, маркери за документиране на идеите. 

√ Попълнени работни листове „Анализиране на пречките пред участието“, 

разпределени по перспективи. 

√ Анализ на отговорите, размисъл и дискусия. 

 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Тази дейност дава на участниците възможност да научат повече за възгледите на останалите 

участници, особено по отношение на мнението им за „групите“ или „типовете“, идентифицирани в 

Дейност 2.2.1. Предоставянето на информация, която да бъде споделена с другите, и 

разсъждаването върху информацията, предоставена от другите, е важна предпоставка за 

съвместната работа. Тази дейност дава възможност да се упражнят и двете. Дейността също 

измества вниманието от първоначалното групиране и вместо това се фокусира върху една от 

четирите перспективи, използвани за анализиране на пречките пред участието. Това се постига 

като определена перспектива се избира за дадена група, която я използва за анализа на работните 

листове, попълнени от другите. От участниците се очаква да анализират критично групирането, 

избраните сфери на живота, нивото на подкрепа (тристепенния модел) и отговорностите с оглед на 

това, което са научили за приобщаващото образование. Способността за критичен анализ на 

собственото мислене и това на другите е много важна за приобщаващото образование. 

 

Дейности 2.2.1 и 2.2.2 могат да бъдат използвани и от училища, които искат да проучат своите 

групи ученици, системи за подпомагане и отговорности. Затова тази дейност дава възможност за 

прилагане на моделите и придобиване на по-добра представа за тяхното приложение с цел 

бъдещото им използване в ситуации от реалния живот. 

 

Резултатите от упражнението се пренасят в следващата Дейност 2.2.3. Затова основните идеи и 

(важни) разсъждения трябва да се документират на флипчарт. 
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Последователност на дейността 
 

Проучване на пречките пред участието 

(Пленарна сесия) 

 

Пленарна сесия: 

Обучителят представя 

дейността, като казва, че 

участниците трябва да 

проучат всички отговори 

на останалите участници. 

Предишните групи са смесени и всяка нова 

група е получила задание да работи по една 

от четирите перспективи (взаимоотношения, 

развитие, здраве и учебен план). 

Попълненият в Дейност 2.2.2 работен лист се 

връща на участниците за анализа. Разяснете 

задачата, както е описана в слайд 24. 

Основният фокус трябва да е върху 

конкретната перспектива, зададена на 

групата. Обяснете на групите, че отговорите 

ще им трябват за изпълнението на 

следващата дейност (Дейност 2.2.3). 

 

Групите работят по 

въпроси, изложени на 

слайда. Напомнете на 

групите да запишат 

изводите и идеите си пет 

минути преди 

приключване на дейността. Резултатите се 

представят в пленарната сесия. Ако няколко 

групи са работили върху една и съща 

перспектива, резултатите трябва да бъдат 

представени тук. 

 

 

Дейност 2.2.3: Споделяне на знания и учене един от друг 

Общ преглед 

Цел: 

√ Използване на метод за събиране на резултати, генерирани от различни хора. 

√ Ангажиране в процес на „разширено учене“. 

√ Визуализиране на знанията на участниците с оглед на приобщаващите практики в 

училищата. 

√ Добиване на по-широка представа за начините за разглеждане на пречките пред 

участието. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Език, използван от участниците за описание на децата с пречки пред участието. 

√ Стратегии за подобряване на участието. 

√ Текущи практики в училищата. 
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Материали и методи: 

√ Хартия за флипчарт, маркери, попълнени работни листове „Проучване“ от 
предходната дейност, шаблон на „разрешаване на проблем“. 

√ Анализ на отговорите в работните листове, дискусия, мозъчна атака и размисъл. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

Информация за обучителя 

 
Тази дейност изисква от участниците да съберат на едно място всички споделени мнения и прави 

преход от „проучване“ към „планиране“. За да се направи този преход към образователното 

планиране е важно да се прави с другите; това е от съществено значение за приобщаващото 

образование. Приобщаващото образование не може да се постигне в изолация. Участниците се 

ангажират в тази дейност с останалите и разработват решенията съвместно. Това може да е новост 

за повечето участниците и дори за обучителя, но е важно участниците да получат възможност 

заедно да изпробват тези модели на мислене и работа по проблемите. Обучителят трябва да реши 

дали на това трябва да се акцентира или участниците просто да се ангажират с дейността. 

 

Целта на обучителя е да получи от участниците следните резултати (отделно за всяка от четирите 

перспективи за участието, документирано на флипчарт): 

 

• идеи за недискриминационни описания на децата (източник на информация: оригинални 

типове и групи деца преосмислени/преструктурирани); 

• идеи за стратегиите за подобряване на участието (източник на информация: техните 

мнения досега и добри практики в училищата им); 

• текуща практика в училища и общности (информационен източник: собствен опит). 

Резултатите ще бъдат обобщени на флипчарт – по един за всяка от четирите перспективи 

(развитие, учебен план, взаимоотношения, здраве). Закачват се заедно на стената и се представят 

като четирите перспективи, които винаги трябва да се имат предвид, когато има значителни 

ограничения за участието. Това са четирите парчета от мозайката, които участниците могат да 

използват, за да проучат какви стратегии ще подобрят работата им по отношение на четирите 

перспективи на пречките пред участието. Тъй като училищата традиционно се фокусират върху 

здравната перспектива (напр. „увреждания“), груповият резултат е илюстрация на това как 

собствените разбирания могат да се обогатят под влиянието на околните. Това също е ценен опит 

за увеличаване на желанието и готовността за сътрудничество с другите. 
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Последователност на дейността 

Разясняване на груповата работа за 

споделяне на знания 

(Пленарна сесия) 

 

Обучителят използва 

слайдове, за да представи 

груповата работа. Групите 

използват работния лист 

„Анализиране на пречките 

пред участието“ и всички бележки и 

информация от предишните дейности в този 

раздел. Обучителят обяснява какво се очаква 

като резултат от всяка група. 

 

Обучителят пита коя група 

върху коя перспектива 

работи (за указания за всяка 

група вижте следните 

слайдове в презентацията в 

PowerPoint). Обучителят трябва да е сигурен, 

че по всяка перспектива работи поне по една 

група. Всяка група получава отделни указания 

(вж. слайдове 26-29) за по-лесно организиране 

на груповата работа. 

 

Допълнителни слайдове с подробни указания за 

всяка перспектива ще намерите в 

презентацията в PowerPoint. 
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Представяне на резултатите в пленарна 

сесия (Пленарна сесия) 

 

Обучителят модерира 

презентациите от работата 

по групи и ги поставя пред 

участниците, така че да 

виждат и четирите 

перспективи: 

 

 

 
 

Участниците са създали споделен продукт, 

който съдържа насоки за насърчаване на 

участието. С помощта на раздел 2 те 

преминават през процес на анализиране, 

проучване и планиране. Обучителят трябва да 

направи тази връзка и групата трябва да 

разсъждава върху процеса (вж. също Раздел 3, 

Модул 1, Подкрепа за разнообразието сред 

учениците). 

 

 
 

Раздел 2.3: Сътрудничество за преодоляване на пречките за участие 
 

Общ преглед Раздел 2.3 

Цел на раздела 

√ Да се представи  ICF (МКФ - Международната класификация за функционирането на 

човека) като обща рамка за сътрудничество (в контекста на здравето и благополучието). 

√ Да се разработят стратегии за сътрудничество в рамките на цикъла за разрешаване на 

проблеми. 

√ Да се представят и да се създадат инструменти, които да подпомогнат осъществяването 

на тези стратегии. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. Тези въпроси могат да се повдигнат отново, когато темата се обсъжда в рамките на 

обучението. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е даден отговор на всички 

въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 2.3.1: Описание на разнообразието в контекста на здравето. 

• Дейност 2.3.2: Запознавана с МКФ като обща рамка. 

• Дейност 2.3.3: Разрешете проблема ми, моля! 
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Дейност 2.3.1: Описание на разнообразието в контекста на здравето 

Общ преглед 
Цел: 

√ Подробно проучване на една от четирите перспективи (перспектива на здравето). 

√ Обсъждане на собствения език, концепции и предпоставки във връзка с 

уврежданията. 

√ Придобиване на умения за прилагане на цикъла на разрешаване на проблеми в 

собствената организация на сътрудничество. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Разбиране на участниците за уврежданията. 

√ Пречките пред участието, пред които са се изправили трима души със синдром на 

Даун. 

Материали и методи: 

√ Флипчарт, маркери; по избор: бележки за „групи и типове деца“ (Дейност 2.1.5 и 

Раздел 2). 

√ Лични размисли и опит. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

Информация за обучителя 

„Перспектива на здравето“ е перспективата с най-дълги традиции в образователните системи. И до 

днес това е най-често посочваната перспектива, когато се говори за пречките пред участието, и 

редовно е единствената, по която се осигурява допълнителна подкрепа. Затова е важно да се 

отдели повече време за проучването й и да се предложи начин за тълкуване на увреждането в 

съответствие с основания на човешките права подход. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания (КПХУ) изисква от държавите, които са я подписали, да въведат приобщаващото 

образование и да осигурят адекватна подкрепа за децата с увреждания. The International 

Classification of Functioning, Disability and Health заедно с версията, посветена на децата и 

младежите, е основната рамка на КПХУ. 

 

Въпреки че МКФ не може да бъде представена подробно тук, участниците трябва да се запознаят 

със сферите на дейност и участие, както и с факторите на околната среда. Сферите представляват 

областите, в които трябва да се гарантира участие съгласно КПХУ. Факторите на околната среда 

помагат да се установят пречките и начините за изграждане на благоприятна среда. Участниците 

вече са използвали сферите на живота в Раздел 2 без формално представяне на МКФ. Обучителите 

трябва да наблегнат на това, като подчертаят факта, че цялата МКФ (особено основните функции 

и структура на компонентния орган) се използва само за описание на разнообразието в контекста 

на здравето. Сферите на дейност и участие изграждат връзките с другите перспективи (развитие, 

взаимодействие, учебен план). Това е рамка, която може да подпомогне налагането на общ език, 

използван за сътрудничество, съдействие и комуникация между специалисти и системи (напр. 

здраве, социална защита и образование). 

 

Брошура 2 (и приложения към нея уебинар) от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach 

to Inclusive Education for Children with Disabilities, ‘Definition and Classification of Disability’, 

съдържа допълнителна информация за МКФ. Обучителят може да използва уебинара за 

подготовка на този раздел. Трите практически случая за Анна, Сара и Пабло са взети от уебинара. 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43737/1/9789241547321_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43737/1/9789241547321_eng.pdf
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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Анна е родена с шум на сърцето, но физически е здрава. Тя е изключително затормозена от своите 

здравословни проблеми и не е особено активна, отчасти заради факта, че е социално изолирана. 

Историята на Сара (Карийн в реалния живот) е базирана на доклад (с включен видео материал) на 

ABC News, който може да се намери в интернет. Тя е осиновена месеци преди да бъде 

прехвърлена в институция за психично здраве за възрастни. Последният случай от практиката е за 

Пабло Пинеда, учител по испански, актьор и активист. Той се появява във филма „И аз също“ (Yo, 

también). 

 

Последователност на дейността 
 

Разнообразие в контекста на здравето 

(Пленарна сесия) 

 

Обучителят представя 

Анна, Сара и Пабло, 

техните способности и 

техните житейски 

ситуации. Това въведение 

може да бъде кратко или обогатено с видео 

материали или снимки. С помощта на тези 

три случая от практиката обучителят 

разяснява трите твърдения на слайда и оставя 

участниците да ги проучат. 

 

Участниците имат няколко 

минути за обсъждане в 

малки неформални групи. 

Обучителят трябва да 

подчертае, че могат да се 

върнат назад към дискусията в Раздел 2. 

 

Малките групи дават 

обратна връзка, 

обучителят записва 

резултатите на флипчарт. 

 

 

 

В заключение трябва да бъдат отбелязани 

следните неща: 

• Да знаеш каква е диагнозата е важно, 

когато това помага да се намери „лек“, но 

за синдрома на Даун няма лечение. 

• Да знаеш какви са трудностите е важно, 

защото това помага да се премахнат 

пречките пред участието, но не и когато 

те се използват само за да се поставя 

етикет на детето. 

Обучителят заявява, че ще представи на 

участниците модел и рамка, които ще им 

помогнат да развият недискриминационен 

език. 

 

 

http://abcnews.go.com/International/hidden-angels-american-families-saving-children-syndrome/story?id=15234109&amp;.TvmDJJgm_8s


 30  

Дейност 2.3.2: Запознавана с МКФ като обща рамка 

Общ преглед 
Цел: 

√ Опознаване на модела на МКФ като инструмент за разглеждане на уврежданията. 

√ Първоначално представяне на сферите на МКФ за дейност и участие. 

√ Прилагане на модела на МКФ и сфери на дейност и участие. 

√ Размисъл върху ползите от МКФ и как тази класификация може да промени 

мисленето на участниците. 

 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Моделът на МКФ с компоненти за функциониране и увреждания, фактори на 

средата. 

√ Приложения на МКФ в училищата и влияние върху собственото мислене. 

Материали и методи: 

√ Не са необходими допълнителни материали. 

√ Мозъчна атака и размисъл. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Информация за МКФ: вижте Брошура 2 (и уебинара към нея) от поредицата на 

УНИЦЕФ A Rights- Based Approach to Inclusive Education for Children with 

Disabilities, „Definition and Classification of Disability“; информация, предоставена от 

Световната здравна организация: http://www.who.int/ classifications/icf/en/ 

 

Информация за обучителя 
 

В тази дейност се прави кратко представяне на МКФ. Препоръчително е преди преминаване към 

тази дейност обучителят да изгледа уебинара и да прочете техническата информация, Брошура 2 

от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach to Inclusive Education for Children with 

Disabilities, „Definition and Classification of Disability“. Тази дейност е по-ефективна, ако 

дискусиите и изводите, направени в предишната дейност, се използват, за да се помогне на 

участниците да свържат посоката си на мислене с модела. За по-голямо удобство определенията на 

различните компоненти са дадени тук; те трябва да се предоставят на участниците, когато им се 

представя модела. 

 

Тялото: 

• Функциите на тялото са физиологични функции на системите на тялото (включително и 

психологически функции). 

• Структурите на тялото са части на тялото, например органи, крайници и техните компоненти. 

• Уврежданията са проблеми на функциите или структурите на тялото, например сериозни 

отклонения или загуба. 

 

Дейности и участие (сфери, представени вече в Раздел 2!): 

• Дейност е изпълнението на задача или действие от даден индивид. 

• Участието е ангажиране в житейска ситуация. 

• Ограничения на дейността са трудностите, които индивидът среща при изпълнение на тази 

дейност. 

http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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• Пречки пред участието са проблеми, с които индивидът се сблъсква при ангажиране в 

житейските ситуации. 

 

Контекстуални фактори: 

• Факторите на околната среда са физическата, социалната и поведенческата среда, в която 

хората живеят и съществуват. 

• Личните фактори също са компонент на контекстуалните фактори, но не са класифицирани в 

ICF поради голямото социално и културно разнообразие. 

 

Обучителят трябва да е сигурен, че участниците разбират взаимодействието между средата и 

участието. Тук полезна е историята на Анна, защото двете различни траектории на развитие (ако 

беше отишла в институция за възрастни с психически проблеми, вместо да израсне в грижовно 

семейство) могат лесно да бъдат разгледани с оглед на въздействието на двете различни среди 

върху живота и развитието й. 

 

Последователност на дейността 
МКФ като обща рамка (Пленарна сесия) 

 

Обучителят дава 

указания за модела на 

ICF, като използва 

трите казуса. 

Участниците трябва да 

дадат примери за всеки от компоненти на 

модела; обучителят дава определения. 

 

Групова дискусия, 

въпроси и отговори, 

докато обучителят се 

убеди, че моделът е 

разбран. 
 

МКФ като обща рамка (Пленарна сесия) 

 

Обучителят дава 

указания за модела на 

МКФ, като използва 

трите казуса. 

Участниците трябва да 

дадат примери за всеки 

от компоненти на модела; обучителят дава 

определения. 

 

Групова дискусия, 

въпроси и отговори, 

докато обучителят се 

убеди, че моделът е 

разбран. 
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МКФ за приобщаващо образование 

(пленарна сесия) 

 

Обучителят представя 

начините, по които МКФ 

може да се използва за 

приобщаващото 

образование. 

Допълнителна информация по темата може 

да се намери в уебинара и техническата 

брошура. 

 

Дискусии в малки групи 

за приложението на МКФ 

в държавата, общността 

или училището на 

участниците. Размисъл 

върху предишната работа по „групи и 

типове“ деца. Генериране на първи идеи 

как може да се ползва МКФ. 

 

Представянето на 

резултатите не е 

задължително, но 

обучителят трябва да 

може да направи 

сравнение с текущото 

приложение на МКФ, 

ако е приложимо 

 

 

Дейност 2.3.3: Разрешете проблема ми, моля! 

Общ преглед 
Цел: 

√ Практикуване на умения за писане на качествени описания на проблеми. 

√ Практикуване на съвместно разрешаване на проблеми. 

√ Даване на обратна връзка за заключения, които някой друг е разработил. 
 

Основен акцент на дейността: 

√ Неразрешени проблеми на участниците. 

√ Практики за сътрудничество на участниците. 

√ Достигнати решения на участниците. 
 

Материали и методи: 

√ Хартия и моливи. 

√ Работа в малки групи, размисъл и дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Политически насоки относно приобщаващото oбразование: http://unesdoc.unesco.org/ 

images/0017/001778/177849e.pdf 

• Rights-based approach to inclusive education: The Right of Children with Disabilities to 

Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education. 

http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf
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Информация за обучителя 

Това упражнение дава на участниците възможност да споделят с другите проблем, който не са 

успели да разрешат, и да получат предложения как да се справят с него. Малките групи се 

фокусират върху конкретни проблеми от ежедневната работа на участниците. Добре е да се 

напомни на групите да използват шаблоните на модела на теория на дейността и на цикъла на 

разрешаване на проблеми, представени по-рано, но това не е задължително. Упражнението трябва 

да се направи в дух на партньорство и приятна атмосфера, но в същото време да има възможност 

за практикуване на съвместно разрешаване на проблеми. 

 

Тук не се уточнява какъв трябва да е проблемът, но обучителят може да избере да ограничи 

обхвата на проблемите, като каже, например, че проблемът трябва да е свързан с конкретна пречка 

пред участието на дете. Дали това ще е от полза, зависи от контекста. Ограничаването на обхвата 

на проблемите върху участието може да подпомогне процеса на учене в този раздел или пък да се 

приема за ограничаващ подход, ако участниците предпочитат да споделят други проблеми. 

 

Последователност на дейността 

 
 

Разрешете проблема ми, моля! (Пленарна 

сесия – въведение) 

 

Обучителят разяснява 

упражнението: малки групи 

позволяват на други малки 

групи да разрешат 

проблемите им. Обучителят 

разделя групата на по-

малки групи и дава указания (вж. слайда). 

 

Всяка малка група прави 

писмено описание на 

проблем и го дава на друга 

група. 

 

 

 

 

Малките групи разрешават 

проблемите, дадени им от 

другите групи. 

 

 

Обратна връзка в пленарна 

сесия: качествено описание 

на проблема? Полезни 

решения? Нови идеи? 

Коментари и изводи? 
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Този слайд препраща към цикъла на 

разрешаване на проблеми, който малките 

групи могат да използват за съвместно 

разработване на решения. Участниците имат 

шаблон, който да използват за генериране на 

решения. Шаблоните на модела на теория на 

дейността могат да се използват за добиване 

на по-добра представа за проблема и 

генериране на решения. 

 

Използването на шаблони не е задължително. 

 

 

Бележки 

 

 

 

 

Раздел 2.4: Създаване на екипи и съюзи за приобщаване 
 

Общ преглед Раздел 2.4 

Цел на раздела 

√ Да се представят целите и дейностите на екипите по приобщаване. 

√ Да се направи преглед на наученото до момента и да се обсъди как то ще 

помогне на участниците да изградят свои екипи по приобщаване. 

√ Да се разработят стратегии за създаване на съюзи за приобщаване в 

общностите на участниците. 

√ Да се обсъди какво още биха искали участниците да научат. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. Тези въпроси могат да се повдигнат отново, когато темата се обсъжда в рамките на 

обучението. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е даден отговор на всички 

въпроси. 

 

Препоръчително е преди преминаване към този раздел обучителят да изгледа уебинара и да 

прочете Брошура 13 от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach to Inclusive Education for 

Children with Disabilities, „Definition and Classification of Disability“. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 2.4.1: Съвместно разрешаване на големи проблеми. 

• Дейност 2.4.2: Размисъл върху ролите и задачите на приобщаващия екип. 

• Дейност 2.4.3: Размисъл върху взаимоотношенията използвайки картата на сътрудничеството. 

• Дейност 2.4.4: Идеи и визии за подобряване на взаимоотношенията за приобщаване. 

http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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Дейност 2.4.1: Съвместно разрешаване на големи проблеми 

Общ преглед 
Цел: 

√ Ангажиране на всички участници в съвместно разрешаване на проблеми. 

√ Генериране на идеи за подобряване на участието на общностно ниво. 

√ Генериране на визии и стратегии за осъществяване на тези визии. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Ситуацията в ромските семейства в дадена общност (използване на 
социална група от общностите на участниците). 

√ Пречки пред участието във всички сфери на живота. 

√ Визии и стратегиите за подобряване на участието. 

Материали и методи: 

√ Карти с различни идентичности, хартия и моливи, седем флипчарта със сферите 
на живота, тиксо за залепване на листове върху флипчарта, зелени и червени 
лепящи точки, шаблони на модела на теория на дейността. 

√ Мозъчна атака, създаване на визия и създаване на стратегия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Тази дейност ангажира участниците в групова работа за осъществяване на евентуален процес, 

който може да се използва за иницииране на проект на ниво училище или общност. Участниците 

трябва да влязат в дадена социална роля на лице (или група лица) от тази общност. Като имат 

предвид начина, по който това лице възприема проблема, те трябва да генерират идеи как да се 

подобри участието на ромите. Ако модулите се провеждат в държава или регион без ромско 

население, обучителят трябва да адаптира тази дейност към местните особености. Като има 

предвид местната ситуация, обучителят трябва да подготви „карти за идентичност“ за всеки от 

участниците. Тези идентичности трябва да са съобразени с културните особености и да отразяват 

местната ситуация и могат да включват: директор на основно училище, директор на средно 

училище, учител в детска градина от ромски произход, семеен лекар, социален работник, ромски 

баща, изключен тийнейджър, културен посредник, представител на министерство на 

образованието и др. 

 

Идеите трябва да са насочени към подобряване на участието, особено на децата от ромски 

произход, но участниците могат да дадат и други предложения. Обучителят трябва да подготви 

флипчартове на стените, всеки със заглавие на една от следните сфери на дейност и участие: 

„учене и прилагане на знания“, „комуникация“, „мобилност“, „междуличностни взаимодействия и 

взаимоотношения“, „местен живот“, „училищно образование“ и „живот в общността“. Един 

празен флипчарт може да се сложи, в случай че има и други идеи. 
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Във втория етап от тази дейност всички идеи трябва да се прегледат и анализират: има ли идеи с 

противоречиви цели в една и съща сфера на участие? Кои идеи са подобни? Кои идеи са много 

добри и кои трябва да се доразвият? Участниците трябва да получат възможност да обиколят 

помещението и да дискутират помежду си. Участниците след това могат да бъдат помолени да 

оценят идеите, например като поставят пет зелени точки (за петте най-добри идеи) до листовете 

хартия. Вероятно участниците ще подходят с неохота към задачата да оценяват идеите на колегите 

си, но за да е ефективно сътрудничеството, трябва да се даде приоритет на добрите идеи. 

Обучителят трябва да снима флипчартовете, за да предостави идеите на всички участници. От 

всички генерирани идеи, трябва да има някои, в които „училищни екипи по приобщаване“ играят 

главна роля. Тези идеи могат да се представят отново на по-късен етап в този раздел. 

 

Последователност на дейността 

 
 

Съвместно разрешаване на проблеми (Групово 

занимание) 

 

Обучителят прави кратко 

въведение, за да разясни 

груповата работа. Той задава 

различни роли на 

участниците, като им раздава 

произволно картите. 

Участниците трябва да генерират идеи за 

подобряване на ромското участие. 

 

Участниците записват идеите 

си (с големи букви), като 

използват по един лист за 

всяка идея. 

 

 

Всички участници се опитват 

да свържат идеите си със 

съответната сфера от живота и 

залепват листовете на 

флипчарта. След приключване 

на това упражнение всеки има възможност да 

представи идеите си, независимо дали са 

подобни или напълно различни. Участниците 

могат да дадат оценка на идеите, като използват 

зелени точки или добавят знак за „харесвам“. 

Обучителят трябва да ангажира участниците в 

неформални дискусии и да направи снимка на 

всички флипчартове след приключване на 

оценяването. 
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Разбор (Пленарна сесия) 

 

Това упражнение може да не 

е толкова лесно за всички 

участници, затова е добре да 

се предвиди разбор; той 

може да е по-дълъг или по-

кратък, в зависимост от 

ситуацията. 

 

Обучителят поставя въпроса 

на обсъждане в пленарна 

сесия, а участниците дават 

обратна връзка и 

информация. 

 

 

Дейност 2.4.2: Размисъл върху ролите и задачите на приобщаващия екип 

 

 

Общ преглед 
Цел: 

√ Даване на възможност за първоначално проучване на „приобщаващите екипи“. 

√ Размисъл върху целите, които могат да бъдат постигнати чрез „приобщаващ екип“. 

√ Размисъл върху съществуващото сътрудничество и как може да бъде подобрено. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Разбиране на участниците за приобщаващ екип. 

√ Цел на създаването на приобщаващ екип. 

√ Текущи сътрудничества съгласно разработените карти на сътрудничеството. 

 

Материали и методи: 

√ Не са необходими материали, шаблони на модела на теория на дейността (не е 

задължително). 

 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

Информация за обучителя 

До момента обучителят трябва да има представа как участниците възприемат колегите си и 

техните нива на сътрудничество при справяне с трудни ситуации в училище. Обучителят трябва да 

вземе предвид и работата, свършена досега от участниците, както и да може да подчертае силните 

и слабите страни, възможностите и заплахите (ССВЗ анализ – Силни и слаби страни, възможности 

и заплахи), свързани със създаване на екипи в училищата, които подкрепят прогресивната 

реализация на приобщаването и могат да служат като „мултипликатори“ и „застъпници“. 

 

За да получат по-добра представа за ролите на приобщаващите екипи и за да проучат кои роли са 

ефективни предвид обстоятелствата, участниците трябва да проучат какви отговорности или роли 
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и какви задачи или дейности са подходящи за ангажиране на приобщаващите екипи. Тази дейност 

цели участниците да си изяснят това. 

 

Тук е много полезно да се дадат примери. Ако обучителят може да даде примери или ако някои от 

участниците имат опит в работата с подобни екипи, би било полезно тези неща да се споделят. В 

YouTube и други източници също могат да се намерят материали. Това може да се използва като 

въведение към тази дейност. Матрицата, представена в Модул 1, може да помогне за разпознаване 

на различни практики. Някои от тях са: екипно преподаване в класната стая, улесняване на 

сътрудничеството родител-училище, създаване на съюз на учениците или насочване на процесите 

за развитие в училище и др. 

 

Във втората част на дейността обучителят трябва да избере някои по-надеждни или важни цели, 

споменати от участниците, за да бъдат разгледани по-подробно. Това ще помогне на участниците 

да развият системното си мислене и да установят вероятни противоречия или проблеми, които 

могат да се появят с подобни практики. Например, екипът може да има обща визия и дори да се 

ангажира съвместно с един и същ обект. Но аспектът „къде“ може да не е особено подходящ за 

подобни практики (правила на министерството, липса на свободно време), както и да няма общи 

инструменти (общи работни стратегии, форми на индивидуално образователно планиране, умения 

за сътрудничество), за да се работи съвместно към реализиране на визията или целта. Участниците 

трябва да имат възможност да мислят чрез подобни дейности съвместно с другите, с или без 

напътствията на обучителя. 

 

Последователност на дейността 
 

Цел на приобщаващите екипи (Пленарна сесия) 

 

Обучителят представя целта 

на формиране на училищните 

приобщаващи екипи и с какви 

задачи и дейности трябва да 

се ангажират те. Трябва да се 

напомни на участниците, че 

тези въпроси са обсъждани в Модул 1 и са 

заимствани от „Профил на приобщаващите 

учители“. Трябва да се дадат примери (напр. 

видеоклипове, лични акаунти, казуси), за да се 

илюстрират някои роли и задачи, за да се 

подпомогне дискусията. 

 

Групови дискусии по тези три 

въпроса, споделяне на опит от 

участниците и какви цели 

предполагат те, че трябва да 

има училищният екип. 

 

 

Обучителят може да направи връзка с матрицата 

от Модул 1. Представяне на резултатите в 

пленарна сесия (ако дискусиите се провеждат в 

по-малки групи). 

1
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Синтез на идеи (Пленарна сесия) 

 

Моделът на теория на 

дейността може да се използва 

за подробен анализ на някои от 

целите, споменати от групата. 

Това може да стане на табло, 

на флипчарт хартия или на 

компютър. Поне три цели с техните системи на 

дейността трябва да се проучат заедно. 

 

Ако обучителят смята, че това 

ще е полезно, могат да се 

формират малки групи за 

разглеждане на допълнителни 

цели и условия, необходими за 

постигането им (ако е 

необходимо, да се предоставят шаблони). 

 

Тази дейност трябва да 

приключи със заключителна 

дискусия (евентуално 

представяне на моделите на 

дейностите). 

 

 

Дейност 2.4.3: Размисли върху взаимоотношенията с помощта на 

картата на сътрудничеството 

Общ преглед 
Цел: 

√ Размисъл върху текущите сътрудничества с оглед на съдържанието на този модул. 

√ Ангажиране в дискусии за сътрудничеството. 

√ Разработване на идеи за подобряване на взаимоотношенията във връзка с 

приобщаването. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Карта на сътрудничеството, разработена в Раздел 1 на Модул 2. 

√ Характер на професионалните взаимоотношения. 

√ Подобряване на взаимоотношенията за улесняване на приобщаването. 

 

Материали и методи: 

√ Флипчарт, маркери (по избор) за отчитане на резултатите. 

√ Размисъл, дискусия и споделяне на идеи. 

Допълнителна информация/алтернативи: 
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Информация за обучителя 

Тази дейност връща участниците назад към тяхната първоначална работа и първия им принос към 

този модул, поставя някои сериозни въпроси за основните предпоставки за определени 

взаимоотношения, разпределението на властта и съществуващите предразсъдъци, които може да 

предотвратят сътрудничещите си партньори да допринесат по полезен начин. Начинът, по който 

взаимоотношенията се „проявяват“ може да допринесе за изключване, а ако училището иска да 

насърчи приобщаването, характерът на тези взаимоотношения трябва да се промени. 

 

Например, училището може да се ангажира в практики, в които да кани родители на изоставащи 

ученици в училището и да ги подлага на интервю (което е повече като „кръстосан разпит“). 

Обучителят може да се върне към казуса, използван в Раздел 1 (Дейност 2.1.2). Целта на 

получаване на информация може да е правилна, но училищата трябва да разсъждават върху 

начина, по който ангажират родителите. По-задълбоченото проучване на казуса ще позволи на 

обучителя да генерира идеи как това може да бъде направено, за да се подпомогнат участниците в 

тази дейност. 

 

Последователност на дейността 
 

Размисъл върху картата на 

сътрудничеството (Пленарна сесия) 

 

Обучителят представя тази 

дейност и обяснява какво 

трябва да се направи. 

Обучителят може да 

припомни казуса за 

Флорика и нейните родители, като напомни 

на участниците какво бе казано тогава и го 

използва, за да разясни въпросите. 

 

Участниците работят 

индивидуално или в малки 

групи, в зависимост от това 

как е съставена картата на 

сътрудничеството. Това 

също е преглед на 

съответното съдържание на Модул 1 и 2. 

 

10 минути преди края на 

определеното време 

обучителят трябва да 

напомни на всички 

участници/групи да 

запишат своите идеи за 

подобряване на взаимоотношенията. 
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Дейност 2.4.4: Идеи и визии за подобряване на взаимоотношенията за 

приобщаване 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Споделяне на идеи за подобряване на взаимоотношенията във връзка с приобщаването. 

√ Събиране на най-добрите идеи, предложени от участниците. 

Основен акцент на дейността: 

√ Собствени идеи и идеите на другите за подобряване на взаимоотношенията. 

 

Материали и методи: 

√ Флипчарт и маркери (за обучителя да запише най-добрите идеи). 

√ Взаимодействие, размисъл и дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Тази дейност насърчава участниците да споделят идеи с другите и да получават обратна връзка 

какво могат да подобрят. Това също е и неформален „процес на оценка“, за който участниците 

получават обратна връзка от своите колеги. Това трябва да е момент на отчитане на напредъка на 

участниците, процеса на учене и постигнатите резултати. 

 

Както винаги, качеството на продуктите зависи от ситуацията. Обучителят може да подпомогне 

процеса, като създаде условия на доверие и благоприятна среда и като мотивира участниците да 

споделят идеите си и да не се страхуват от критики или липса на интерес у околните. 

Способността и готовността да се учиш от другите са най-важните умения за приобщаващото 

образование. 

 

Обучителят трябва да запише надлежно всички идеи за подобрение, представени в пленарната 

сесия, и след това да ги предостави на всички участници. 
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Последователност на дейността 

Споделяне на идеи за подобрение (пленарна 

сесия) 

Учителят дава указания, 

за да подпомогне 

свободното споделяне на 

идеи между отделните 

участници или малките 

групи. 

 

Самостоятелна работа 

или малки групи – след 

като са чули обратната 

връзка на другите и са 

получили предложения 

за подобряване на 

идеите си – споделят най-добрата идея в 

пленарна сесия. 

Обучителят трябва да следи тези идеи да 

бъдат документирани и предоставени на 

всички. 

 

 

Бележки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, 

, 

, acting

, 

Приложение: Модел за решаване на проблеми



Приложение: Модел на дейността 



Работен лист 3: Анализ на бариерите пред участието 
 

1. Опишете характеристиките на групата (Раздел 1)  
  

  

2. Кой участва за гарантиране на участието? (Раздел 1) 

Идентификация:  
  

Оценка:  

  

  

Планиране на образователните дейности:  

  

  

Инструкции и взаимодействие:  

  

  

Рефлексия и усъвършенстване:  

  

  

2. В коя група перспективи попадат? (Раздел 2)  
 Перспектива на взаимоотношенията  

 Перспектива на развитието  

 Перспектива на учебния план  Перспектива на здравето  

Обосновка за избора на перспектива?  

  

4. В коя област има ограничения пред участието? (Раздел 2)  

 
 

5. Какво е нужното ниво на подкрепа (Три степенен модел)? (Раздел 2)  
 Стандартна обща подкрепа 

 Целенасочена подкрепа 

 Интензивна подкрепа 

Представете кратко описание от необходимата подкрепа:   

  

Обосновка за избора на нивото на подкрепа?  

  



Работен лист: Идентифициране на бариерите пред участието 

(Раздел 2)  
 

1. Група деца включена във вашата перспектива:  
Прегледайте изброените по-долу характеристики за деца. Съвместими ли са те? Можете ли да 

разработите резюме за колегите си?   

   

  

1.1 Има ли групи, които не са споменати и попадат в тази перспектива?  

   

  

1.2 Кой е посочен като отговарящ за тези деца в цикъла за решаване на проблеми?  

   

  

1.3 Попадат ли всички участници в един вид ниво на подкрепа (Тристепенен модел, виж 

“проучване на потребностите от подкрепа”)?  

   

  

1.4 Мислите ли, че това е в духа на приобщаващото образование?  

  

  

2 Проверка на характеристиките спрямо дефиницията за участие  
Прегледайте характеристиките (1.), както и избраните области на участието (4.) в работните 

листи и ги проверете за съответствие с определението за участие (Модул 1). Има ли връзка? 

Има ли противоречия? Какви са вашите заключения?  

«Участието като активно включване…»   

 Физическо поведение разкриващо участие (положително поведение, участие в 

учебни и академични задачи, участие в дейности, свързани с училище)   

 Емоционално поведение разкриващо участие (афективни реакции които показват 

интерес, щастие, идентификация с учители и връстници)  

 Когнитивно поведение разкриващо участие (саморегулация, гъвкавост в 

решаването на проблеми, стратегии за справяне)  

… «в типични ситуации…»  

… « насочени към лични и / или социално значими цели.»  

  

Моля, попълнете работен лист и документирайте основните си изводи и 

идеи на флипчарт!   


