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ABSTRACT: Inclusive education is a process which attempts to remove all forms of iso-
lation of children from the educational system and to help them feel part of the commu-
nity. This can be achieved by adapting the study environment to the needs of each child, 
individual approach for each child, flexibility and diversity of the study curriculum and 
cooperating with professionals.
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През последните години държавните институции и неправителствени 
организации създават благоприятна среда за обучение на деца със специални 
образователни потребности в общообразователното училище. Според Све-
товната здравна организация децата със специални образователни потребно-
сти са около 10 % от всички деца. Най-често те са с обучителни затруднения, 
които забавят хода на социализацията им. Основен подход в работата с тях е 
социалната подкрепа с цел преодоляване на изолацията им.

В България по данни на Министерството на образованието и наука-
та около 15 000 деца и ученици със специални образователни потребности 
(СОП) се интегрират с помощта на 1200 ресурсни учители. Почти 10 години 
учениците със специални потребности присъстват в класните стаи на бъл-
гарското училище [2].

Изминат е много труден път, по който хуманизмът и толерантността 
многократно са се сблъскввали с унизително съжаление, отхвърляне, изола-
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ция от обществото и неприемане на различията. До началото на 20. век деца-
та с увреждания са се считали за необучаеми. Съвременното схващане е, че 
всички деца, независимо от особеностите в тяхното развитие и специфични-
те им трудности, могат да се обучават. За всички, включително и децата със 
специални образователни потребности, е необходимо да се полагат грижи 
с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес и социалния 
свят като цяло. Правата на децата с увреждания или както се наричат по офи-
циалната дефиниция в нормативните документи на МОН – деца със специал-
ни образователни потребности (СОП) са уредени в Закона за народната про-
света от 2002 г., както и в Наредба № 1 от 2009 г. и Закона за предучилищното 
и училищно образование от 2015 г.

Според К. Макинтайър и П. Депонио „специфични образователни труд-
ности“ е събирателен термин, който насочва към това, че децата проявяват не-
съответствия в различните способности за учене и демонстрират зони на голя-
ма компетентност паралелно със сфери, в които изпитват големи трудности [3].

Дете със специални образователни потребности е синоним на широко 
използвания в англоезичната педагогическа литература термин „children with 
special educational needs“. Днес в България най-често се употребява терминът 
деца със специални образователни потребности, с който се поставя акцент 
върху педагогическите потребности на детето и необходимостта от социално 
взаимодействие и приобщаване в процеса на обучение.

В Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета, Допъл-
нителни разпоредби, ал. 3.2. - ДВ, бр. 43 от 2014 г. се казва: „деца и учени-
ци със специални образователни потребности са деца и ученици с образо-
вателни потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, 
физически увреждания, множество увреждания, умствена изостаналост, ко-
муникативни нарушения, специфични нарушения на способността за учене 
(дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър, 
емоционални и поведенчески разстройства“.

Изследване, проведено през 2014 г. от социологическата агенция Глобал 
Метрикс по поръчка на Центъра за приобщаващо обучение сред родители на 
деца със специални образователни потребности, показва, че основен източ-
ник на подкрепа за тях е училището. Те разчитат почти изцяло на работата 
на ресурсния учител и много малък процент на децата ползват услугите на 
специалисти, извън училището. Следователно важен принцип е създаването 
на благоприятна среда в училище за обучение на децата с различни уврежда-
ния – ментални, сензорни и физически. Целта е достъпно и качествено обра-
зование и приобщаване на всички деца.

Приобщаващото образование е процес, който се стреми да премахне 
всички форми на изключване на децата от образователната система. Това се 
постига чрез адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете, 
индивидуален подход, гъвкавост и вариативност на учебното съдържание и 
екипна работа на специалистите в училище.

Подходи, приобщаващи деца със специални образователни потребности
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Работещите с деца със СОП изпълняват своите функции, като се ръ-

ководят от основните ценности и принципи, а именно че детството е изклю-
чително важен период от живота на човека. Семейството е негова естествена 
среда и всяко дете притежава неповторима уникална стойност. Първостепен-
на задача е да се помогне на семейството при отглеждането и възпитанието 
на децата, чрез осигуряване на равни възможности за достъп до адекватни 
грижи и образование.

Всяко дете, включително и детето с увреждане, има право на закрила за 
нормалното му физическо, умствено и социално развитие и равен достъп до 
качествено образование и приобщаване. Работещите с деца трябва да прите-
жават определени личностни, морални и социални качества.

Въпреки положителните промените в образователната ни система, из-
следване, което проучва нагласите на 6200 българи, показва, че 65 % от за-
питаните не желаят в детската градина или класа на децата им да учат деца 
с ментални увреждания (изследване на „Джи Кънсалтинг“– по поръчка на 
Държавната агенция за закрила на детето). Така децата с увреждания са в го-
ляма степен изключени от възможностите за качествено образование поради 
предразсъдъци и неразбиране от обществото.

В духа на приобщаващите подходи в образованието се утвърждават 
някои основни приоритети: достъпност, индивидуалност, диференциация, 
иновативност и др. В този смисъл се смята, че всички ученици трябва да се 
обучават по съществуващия учебен план, но и че е нужна подкрепа, за да се 
отговори на различните им потребности. Погрешно е в някои училища на 
приобщаването да се гледа само като на присъствие на децата със СОП в ма-
совите училища, с други думи само на хартия.

Приобщаващото образование е модел и подход за приспособяване и 
организиране на училищната среда към детето, а не обратното. Философията 
му е, че извън чистото пространствено смесване на децата, те да учат заедно 
с връстниците си и да получават качествено образование. Затруднения в уче-
нето на детето се появяват, когато то среща бариера, която не може да прес-
кочи с наличните знания. Следователно приобщаващото или подкрепящо 
обучение съобразно индивидуалността на всяко дете, на разнообразието 
на неговите потребности включва всички необходими ресурси за премах-
ване на пречките за обучение и социализация.

Целта на приобщаването е всяко дете да учи успешно и към него да 
се отнасят с уважение. В центъра на приобщаващото обучение стои детето, 
неговото обучение и развитие. Другите компоненти са учителите и техният-
преподавателски подход и не на последно място семейството. Семейството е 
първото социално обкръжение на личността. Ролята му е първостепенна и 
специфична и не може да бъде изпълнявана от нито една институция.

Наложителни са промени в училищното приобщаване на деца със 
СОП, базирани на Закона за предучилищно и училищно образование от 
2015 г. В него са изведени няколко основни момента.

Мари А. Мануелян
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Образованието като процес включва обучение, възпитание и социали-

зация на децата. В документите е посочено, че децата с увреждания могат да 
бъдат записани в детска градина и училище по същия начин, по който и оста-
налите деца. Обучението на деца със СОП в училище трябва да бъде съчетано 
с индивидуална грижа за тях. Това означава съчетаване на здравните грижи с 
образователните. Важно място е отделено на социализацията и допълнител-
ната подкрепа за личностно развитие. Дава се приоритет на приобщаването 
в образователната система на всички деца и ученици, независимо от техните 
потребности. Институциите, в системата на предучилищното и училищното 
образование, са детските градини, училищата и центровете за личностно раз-
витие и специализираните заведения.

Раждането в едно семейство на дете със СОП е голямо предизвикател-
ство за неговите родители. Те трудно успяват да намерят подкрепа в обще-
ството, тъй като не са подготвени за „различните деца“, а и обществото не е 
подготвено да ги приема. Помощта от специалисти – ресурсен учител, лого-
пед, психолог, рехабилитатар, социален педагог е от голямо значение за тях. 
Екипната работа трябва да е насочена от една страна към детето със СОП– 
индивидуална грижа и от друга страна – насочена към родителите, с оглед 
включването им в интеграцията. Те трябва съвместо със специалистите да се 
включат в адаптирани програми за обучение.

Въз основа на училищния учебен план се изработва индивидуален уче-
бен план за учениците със специални образователни потребности. Индиви-
дуалният учебен план може да съдържа само част от учебните предмети в 
типовия учебен план. За обучението по всеки предмет от индивидуалния уче-
бен план екипът от специалисти за подкрепа на личностното развитие разра-
ботва индивидуално учебна програма, която се утвърждава от директора на 
училището. Тя е съобразена с рамковите изисквания, определени с държав-
ния образователен стандарт за приобщаващо обучение. В закона е определе-
на основна и допълнителна подкрепа на ученика.

Специалните училища остават само за обучение и подкрепа на учени-
ци със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение. От тази 
формулировка става ясно, че помощните училища са разграничени от специ-
алните [1].

По реда на новия закон за предучилищното и училищно образование от 
2015 г. на мястото на помощните училища се създават центрове за специална 
образователна подготовка, за личностно развитие, в които ще се предоставят 
услуги за приобщаване и социална адаптация на деца и ученици със СОП, в 
случаите когато ресурсите на детските градини и училищата не достигат: 

– Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична ра-
бота с деца и ученици; 

– Педагогическа и психологическа подкрепа; 
– Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образова-

телни потребности; 

Подходи, приобщаващи деца със специални образователни потребности
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– Социална работа, педагогическа и психологическа подкрепа на деца 

и ученици, както и на семействата им за задържане на ученика/дето-
то в училище [2].

Приобщаващото образование осигурява отворена подкрепяща среда 
за всички деца, така че да се чувстват ценени, подкрепяни и успешни. Това 
е образование, което се грижи за обучението и социализацията на всички, 
независимо от техните възможности, интереси, таланти и гарантира тяхната 
бъдеща реализация.
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