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Раздел 1:
Използване на 

комуникация за 

установяване на 

работни 

взаимоотношения
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Цели на раздел 1

✓ 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.
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Поглед назад и поглед напред

• Размисъл върху последния модул:

• Бяха ли споменати „подобряването на взаимоотношенията“ или 
„подобряването на сътрудничеството“ като резултати, които бихте желали да 
постигнете в упражнението „Река на живота“?

• Какво значение отдавате на сътрудничеството във вашата „Визия на 
приобщаващото образование“?

• Перспективи за сътрудничество и комуникация:

• Лична перспектива: развитие на идентичност чрез участие.

• Междуличностна перспектива: създаване на взаимоотношения чрез 
взаимодействие и комуникация.

• Институции и общности: принос към обществото чрез взаимосвързани 
професионални и социални роли.
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Раздел 2:

Установяване 

на пречките за 

участие
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Цели на раздел 2

✓ 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.
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Изграждане на единна визия

Основният фактор при сътрудничеството за постигане на приобщаващо 
образование е подкрепата на участието и ученето на всички ученици.

В раздел 2 преминавате през стъпките, които можете да използвате 
първо, за да добиете по-задълбочена индивидуална представа за 
пречките пред участието и след това позовавайки се на нея да изградите 
единна визия. Раздел 2 набляга и на наученото в модул 1

Сега ще преминете през следните стъпки (използвайки групи за раздел 
1):

• Добиване на по-пълна представа за пречките пред участието чрез 
поглед върху различни сфери на живота.

• Добиване на по-пълна представа за причините за пречките пред 
участието чрез проучване на четири перспективи.

• Използване на „тристепенния модел“ за локализиране на жудите.
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Сфери на участието

• Учене и прилагане на знания

• Общи задачи и изисквания

• Общуване

• Придвижване

• Лична грижа

• Домашен живот

• Междуличностни взаимодействия и взаимоотношения

• Основни сфери на живота: образование, работа и заетост, 
икономически живот

• Общност, социален и граждански живот

В кои сфери от живота тези деца изпитват пречки пред участието?
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Група „взаимодействие“

Разгледайте резултатите от предишната дейност (разгледайте какво вашият 
колега е написал) и структурирайте бъдещата си практика, с цел подобрение на 
съвместното участие.

Как можете да опишете „разнообразието“ по начин, по който хората да се 
отнасят към другите без дискриминация?

Познавате ли конкретни стратегии за подобряване на участието (например 
изграждане на общности, разрешаване на конфликти, съвместно обучение)?

Как вашето училище или общност се справят с културното и социалното 
разнообразие? Как може сътрудничеството да подобри тази практика?
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Група „развитие“

Разгледайте резултатите от предишната дейност (разгледайте какво 
вашият колега е написал) и структурирайте бъдещата си практика, с цел 
подобрение на съвместното участие.

Как можете да опишете „разнообразието“ по начин, по който хората да 
се отнасят към другите без дискриминация?

Познавате ли конкретни стратегии за подобряване на участието, които са 
насочени спрямо тези преспективи(напр. обучение на хора с различна 
възраст, използване на зона на най-близкото развитие, персонализирано 
обучение)?

Как Вашето училище или общност отговарят на разнообразието в 
развитието? Как може сътрудничеството да помогне за подобряването на 
тази практика?
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Група „учебен план“

Разгледайте резултатите от предишната дейност (разгледайте 
какво вашият колега е написал) и структурирайте бъдещата си 
практика, с цел подобрение на съвместното участие.

Как можете да опишете разнообразието в компетентностите или 
постиженията без дискриминация?

Познавате ли конкретни стратегии за подобряване на 
участието, които са насочени спрямо тези преспективи(напр. 
обучение на хора с различна възраст, използване на зона на 
най-близкото развитие, персонализирано обучение)?

Как Вашето училище или общност отговарят на 
разнообразието в развитието? Как може сътрудничеството да 
помогне за подобряването на тази практика? 29



Група „здраве“

Разгледайте резултатите от предишната дейност (разгледайте какво вашият 
колега е написал) и структурирайте бъдещата си практика, с цел подобрение на 
съвместното участие.

Как можете да опишете разнообразието по отношение на здравето, 
благополучието и уврежданията без дискриминация?

Познавате ли конкретни стратегии за подобряване на участието (например 
универсален план за обучение, индивидуална подкрепа, алтернативни средства 
за комуникация, помощни средства, медицинска помощ)?

Как вашето училище или общност се справят с разнообразието, свързано със 
здравословното състояние, благосъстоянието и уврежданията? 

Как може сътрудничеството да помогне за подобряването на тази практика?
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Раздел 3: 
Сътрудничество 

за преодоляване 

на пречките за 

участие
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Цели на раздел 3

✓ 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.

33



34



35



36



37



38



39



Раздел 4: 

Създаване на 

екипи и съюзи 

за приобщаване
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Цели на раздел 4

✓ 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.
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Преглед и обсъждане на следващи 

стъпки

Уточняване на въпроси, възникнали по време на уроци 1-4.

Карта на сътрудничество – по какъв начин се свързва с идеята за 
приобщаващ екип/ екип за подкрепа?

Таблица на сътрудничеството за участие – необходима ли е 
преразглеждане?

Успяхте ли да развиете някои идеи по отношение на споделените 
инструменти?

Успяхте ли да планирате следващите си стъпки по посока на напълно 
функциониращ училищен екип за подкрепа на приобщаването?

Преглед и оценка на модула.

Дискусия върху нуждата от допълнителна информация и следващи стъпки.
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