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1. Въведение 
Настоящото ръководство е разработено в рамките на проекта „Изкуството като средство за 
социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA – Field Aperture), 
съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Ръководството има за цел да даде 
примери за прилагането на различни практики, свързани с изкуството, в обща образователна 
среда с участието на деца със специфични образователни потребности и да насърчи учителите 
от страните партньори по проекта и извън него да ги прилагат заедно със своите ученици. 
Примерите са събрани от партньорите по проекта ISA — EASPD и Horizon 2000 (Белгия), NASO 
(България), LADAPT (Франция), фондация „Hand in Hand“ (Унгария) и фондация „Cope“ 
(Ирландия). 

От една страна, описаните дейности спомагат за подобряване на образователния процес, тъй 
като дават възможност на децата да придобият нови знания и умения, като насърчават тяхното 
активно включване в учебната среда. От друга страна, примерите имат за цел да повишат 
осведомеността, тъй като те се прилагат и в общите образователни институции, включващи и 
деца без увреждания. Това напълно отговаря на чл. 8 от Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания1 , взет в предвид при прилагането на всички дейности по проекта ISA. 

Освен това документът разглежда различните рамки за приобщаващо образование в страните 
партньори по проекта и обобщава условията, предвидени за приобщаване на деца със 
специфични потребности в общото образование. Като представя правната ситуация по 
отношение на приобщаващото образование в Белгия, България, Франция, Унгария и Ирландия, 
екипът на проекта се надява да предостави на учителите, използващи настоящото ръководство, 
полезни знания, които биха повишили ефективността им в работата. 

2. Правни рамки за приобщаващо образование в страните партньори по проекта 
Всички деца имат право на достъп до приобщаващо образование, тъй като всички те могат да 
се възползват от него. Приобщаващото образование предоставя възможности за: 

 
 развитие на индивидуалните умения и таланти на децата, тъй като поставя високи и 

съответстващи очаквания за всяко дете; 
 работа върху постигането на индивидуални цели, като същевременно дава възможност 

на децата да участват активно във всички училищни дейности заедно с техните 
съученици; 

 включване на родителите в образователния процес, както и в училищните дейности на 
техните деца; 

 насърчаване на училищната култура на уважение и принадлежност, тъй като това 
подобрява признаването и приемането на междуличностните различия и 
предотвратява проявите на тормоз; 

 изграждане на приятелства с много други деца, всяко от тях със свои собствени нужди и 
възможности. 

 
Като цяло приобщаващото образование има положително въздействие върху училищната 
среда и общността, тъй като дава възможност на децата да оценят разнообразието и 
включването в по-голям мащаб.2  

 
1 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#8 
2 https://www.pretti.info/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5- 
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE- 
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#8
https://www.pretti.info/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.pretti.info/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.pretti.info/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Въпреки това, страните партньори по проекта ISA се ръководят от различни правила и 
разпоредби по отношение на приобщаващото образование, което отразява нивото на 
интеграция и образование на деца със специфични потребности. 

 
2.1. Правна рамка за приобщаващо образование в Белгия 
На федерално ниво в Белгия правото на безплатно образование за всички се гарантира от член 
24 на белгийската конституция. В допълнение към това, конституцията на Белгия гарантира на 
родителите право на свободен избор на училище. Родителите и децата имат право на достъп 
до училище по техен избор в рамките на разумно разстояние от тяхното местожителство.3 

 
Федералното правителство има ограничени правомощия по отношение на образованието, но 
разполага с три автономни образователни системи. Тези образователни системи функционират 
по отделно в съществуващите фламандска, френска и германска общности. Фламандската и 
френската общност ще бъдат в центъра на вниманието, поради факта, че те представляват 95 % 
от населението на страната. 

 
Законът на фламандския парламент от 28 юни 2002 г. относно равните възможности в 
образованието предоставя на всички ученици, които въз основа на изявление за специфични 
образователни потребности са ориентирани към вид специално образование, правото да се 
запишат в училище по свой избор.4 Този закон е последван от Закона на фламандския 
парламент от 10 юли 2008 г., който предоставя рамка за равни възможности и политика на 
равно третиране, включително равно третиране по време на училищното образование.5 През 
2011 г. Законът за правото на записване допълнително насърчава равните възможности в 
образованието.6 След приемането на М-указа през 2014 г. се вижда, че фламандската общност 
има най-високо ниво на приобщаващо образование сред всички общности в Белгия.7 М-указът 
утвърждава със закон правото на учениците със специфични образователни потребности да 
бъдат включени в общото образование. Това обаче гарантира правото на записване в общото 
образование само на тези ученици, които са в състояние да следват общата учебна програма. 
Следователно, въпреки че този указ е положителна стъпка към приобщаващото образование, 
предстои още много работа за вършене, за да се изпълнят всички изисквания на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания.8 

Във френската общност напоследък се провеждат по-малко инициативи, но все още се полагат 
усилия за насърчаване на правото на учащите с увреждания на приобщаващо образование.9 
Указът за специално образование от 3 март 2004 г. определя осем вида специфични 
образователни институции според увреждането на детето.10 Всеки вид училище е адаптирано 
към нуждите на учениците.11  

 

3 Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специфични потребности, 14.03.2018, Country Information for Belgium (Flemish 
Community, [09.10.2018]), на разположение на www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-flemish-community_en 
4 EURYDICE, 03.11.18, Belgium-Flemish Community, Legislation and Official Policy Documents, [10.10.18], на разположение на 
www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-flemish-community_en 
5 Пак там. 
6 Education Policy Outlook Belgium, стр. 8 
7 The Interfederal Centre for Equal Opportunities, Belgium, Day of General Discussion on the Right to Education for Persons with Disabilities (Art. 24), 2015, стр. 
5 
8 Пак там. 
9 Пак там, стр. 7. 
10 European Committee on Social Rights, Observations by Unia, Interfederal Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism and Discrimination, 
2017, стр. 10 
11 Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специфични потребности, 14.03.2018, Country Information for Belgium (French Community-Legislation 
and Policy, [09.10.2018]), на разположение на www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy 

http://www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-flemish-community_en
http://www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-flemish-community_en
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
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През 2009 г. е разработен указ, който включва разпоредби за интеграцията на ученици със 
специфични образователни потребности в общото образование.12  

 
Това изисква партньорство между специализираните училища, в които учениците са 
официално записани, и масовите училища, в които те са частично или изцяло интегрирани с 
помощта на различни агенции.13 През юли 2015 г. Парламентът на френската общност приема 
указ, който определя по-нататъшните стъпки относно насоките и подкрепата за интеграция на 
ученици със специфични потребности в общото образование.14 В случай че интеграцията в 
обща образователна среда не е възможна, учащите се ориентират към училища за деца със 
специфични образователни потребности.15 

 
В допълнение, Указът от септември 1997 г., който гласи, че на учениците не може да бъде 
отказано записване на основание увреждане, се разширява, за да обхване всички ученици.16 В 
Указа се заявява, че училищата трябва да вземат предвид нуждите на записаните ученици и да 
определят приоритетни мерки в подкрепа на учащите със специфични потребности.17 Очаква се 
в бъдеще да последват и други действия, насърчаващи включването на деца със специфични 
потребности чрез мерки за социална реформа.18 

2.2. Правна рамка за приобщаващо образование в България 
Два основни нормативни документа регулират приобщаващото образование в България — 
Законът за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото 
образование. 

Според Закона за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила през август 
2016 г., детските градини и училищата са отговорни за предоставянето на подкрепа на всяко 
дете, което се нуждае от нея. По този начин екип, отговорен за координирането, гарантира, че 
се осигурява подкрепа на всички деца, включително деца със специфични образователни 
потребности, хронични заболявания, изложени на риск или с изключителни таланти. Ресурсен 
учител се присъединява към екипа от педагози в детските градини и училищата. По-рано 
подкрепата за деца със специфични образователни потребности се е осигурявала от ресурсен 
учител в специализиран кабинет или в класната стая, но в капацитета му на външен специалист. 
Според Закона за предучилищното и училищното образование, ресурсният учител вече е част 
от детските градини и училищните екипи и работи в тясно сътрудничество с останалите 
преподаватели (като педагози, учители, психолози, педагогически съветници, логопеди), като 
подкрепя учебния процес на децата със специфични образователни потребности, така че те да 
се чувстват по-интегрирани сред своите съученици в детската градина/училищната общност.19 

 
13 Пак там. 
14 Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специфични потребности, 14.03.2018, Country Information for Belgium (French 
Community-Legislationand Policy, [09.10.2018]), на разположение на www.european-agency.org/country-information/belgium-french-
community/legislation-and-policy  
15 Пак там. 
16 European Committee on Social Rights, Observations by Unia, Interfederal Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism and Discrimination, 
2017, стр. 10 
17 Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специфични потребности, 14.03.2018, Country Information for Belgium (French 
Community-Legislationand Policy, [09.10.2018]), на разположение на www.european-agency.org/country-information/belgium-french-
community/legislation- and-policy 
18 Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специфични потребности, 14.03.2018, Country Information for Belgium (French 
Community-Legislationand Policy, [09.10.2018]), на разположение на www.european-agency.org/country-information/belgium-french-
community/legislation-and-policy  
19

  https://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel 

http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
http://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community/legislation-and-policy
https://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel
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В община Варна, Агенция за социално развитие „Визия” предоставя услугата социални 
асистенти на деца със специфични образователни потребности, които посещават масови детски 
градини и/или училища. Така, освен на ресурсните учители, родителите във Варна могат да 
разчитат на социални асистенти, които водят детето, за което са отговорни, на училище, 
подкрепят го по време на уроците и го връщат обратно вкъщи след часовете. Услугата се 
финансира от Община Варна, и за съжаление все още не се предоставя в други населени места. 

Наредбата за приобщаващото образование, която влиза в сила през декември 2018 г., 
предвижда силни мерки за подкрепа на деца със зрителни, слухови и двигателни увреждания и 
психични разстройства. Предвидени са много мерки за осигуряване на равен достъп до 
качествено образование и интеграция в училищна среда за всяко дете. Наредбата също така 
подчертава необходимостта от разработване на индивидуални учебни програми за деца със 
специфични потребности. 

Като цяло в документа се насърчават възможностите за подобряване на качеството на 
училищното образование и предоставянето на подкрепа на деца от уязвими социални групи, 
като детето се поставя в центъра на образователния процес и се разширяват възможностите за 
училищна превенция и работа с деца, изпитващи затруднения. Поставен е акцент върху 
предоставянето на подкрепа на децата, а не върху санкциониращата роля на училището. В 
Наредбата за приобщаващото образование обаче има и няколко недостатъка. В документа са 
изложени нови задължения, добавени към работата на учителите, които изискват повече 
административни функции, отколкото образователни мерки. Освен това за ефективното 
прилагане на Наредбата са необходими допълнителни човешки и финансови ресурси, но 
съгласно нормативния акт тяхното предоставяне не се предвижда.20 

Въпреки правните документи и социалните услуги, подпомагащи образованието и 
интеграцията на деца с увреждания, много от общите образователни среди все още са 
недостъпни, а някои учители заявяват, че например: „Децата със специфични образователни 
потребности трябва да отиват в специализирани училища“, „Допълнителната подкрепа изисква 
допълнителни средства“, „Не знам как да се справя с дете с увреждане, тъй като не мога да го 
накарам да седи неподвижно“, или „Как мога да включа дете със специфични потребности, тъй 
като то изисква цялото ми внимание и нямам време за останалите деца?“21 

В заключение, положени са редица усилия, насочени към създаване на условия за по-добро 
интегриране на децата с увреждания в общите образователни среди в България. Необходимо е 
обаче по-голямо финансиране, за да се осигури допълнителна подкрепа на нуждаещите се 
деца и да се мотивират специалистите, особено младите, да работят с тези деца. Освен това, 
следва да се укрепи сътрудничеството между образователните, социалните и здравните 
сектори, за да се постигне реално приобщаване.22 

2.3. Правна рамка за приобщаващо образование във Франция 
Според Френския образователен кодекс,23 образованието е първият национален приоритет. 
Кодексът има за цел да се бори с всички видове неравенства (социални, териториални и др.) и 
дава право на всички деца да придобиват знания, да напредват и да се чувстват приобщени. 

 
 
 
 

20 https://uchiteli.bg/interesting/standartyt-za-priobshtavashto-obrazovanie-silni-strani-i-vyzmozhni-zaplahi/1956 
21 http://old.segabg.com/article.php?id=910229 
22 Пак там. 
23 Education Code, Article L111-1 

https://uchiteli.bg/interesting/standartyt-za-priobshtavashto-obrazovanie-silni-strani-i-vyzmozhni-zaplahi/1956
http://old.segabg.com/article.php?id=910229
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Законът за равни права и възможности, участие и гражданство на хората с увреждания от 
2005 г.24 подкрепя достъпа до обикновени училища на деца с увреждания, при което 
мултидисциплинарен екип им предоставя индивидуална и допълнителна подкрепа 
(педагогическа, психологическа, образователна, социална, медицинска или парамедицинска) 
според техните нужди. Законът също така позволява специфични транспортни средства, 
финансирани от местните власти. 

Въпреки факта, че е направена важна стъпка към приобщаващото образование, децата с 
увреждания не получават добри индивидуални възможности за обучение поради липсата на 
преподаватели по индивидуално обучение. През 2017 г. 46 % от тях са били на срочни 
договори, а само 2 % на договори на пълен работен ден.25 Със Закона от 2019 г.26 обучението на 
тези преподаватели се легализира и заетостта им стана по-устойчива чрез срочни договори от 3 
години и повече договори на пълен работен ден. Освен това Законът изисква задължителна 
регистрация в обикновено училище, дори когато детето е регистрирано в специално училище, 
което позволява по-добри възможности за преход. Всички деца трябва да бъдат записани на 3-
годишна възраст и да им се осигурява образование, докато навършат 18 години. Законът също 
така набляга на повишаването на информираността срещу тормоз, така че децата с увреждания 
да се радват на по-добра интеграция в обща образователна среда. 

Понастоящем два официални документа, Blanquer — Cluzel Министерски циркуляр за 
приобщаващо образование27  и Министерски циркуляр за връщане към училищата от 2019 г.28, 
са постановили създаването на местна служба и национален комитет за наблюдение на 
приобщаващите училища. Основната цел е да се действа на местно ниво, за да се достигне 
максимално близо до нуждите на децата, за да се удовлетворят по най-ефективния начин. Във 
всички училища се провеждат предварителни срещи, на които се обсъжда предоставянето на 
образование на деца със специфични потребности, с цел да се осведомят образователните 
екипи. На учителите също се предоставят педагогически ресурси онлайн, за да се осигури по-
добра подкрепа на децата с увреждания. Качеството на приобщаващите курсове се наблюдава 
чрез инструмент за самооценка и местната услуга за приобщаващо обучение. 

2.4. Правна рамка за приобщаващо образование в Унгария 
Институционалната система в Унгария, чрез която на деца със специфични потребности и други 
ученици се предоставя предучилищно и училищното (интегрирано) образование, се състои от: 

 детски градини; 
 начални училища; 
 средни училища; 

o гимназии; 
o професионални гимназии; 
o професионални средни училища; 
o професионални училища.29 

 
 

24 Закон от 11 февруари 2005 г., дял IV, глава 1, членове 19 до 22  
25 

 https://www.education.gouv.fr/cid142657/pour-une-rentree-pleinement-inclusive-en-2019.html 
26 Закон 2019-791 от 26 юли 2019 г 
27 Blanquer Cluzel Ministerial Circular for Inclusive Education 
28 2019 Back to School Ministerial Circular for Inclusive Education 
29 Закон CXC от 2011 относно националното обществено образование, на разположение на https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv, 
Национална програма за хората с увреждания 2015—2025, на разположение на http://www.kormany.hu/download/c/e4/60000/NDP_2015-2025.pdf, 
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014—2020, на разположение на 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014- 2020/Magyarorsz%C3%A1g/2014hu05m2op001, и Стратегия за развитие на 
общественото образование 2014—2020, на разположение на https://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-
fejleszt%C3%A9s.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&amp;categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/cid142657/pour-une-rentree-pleinement-inclusive-en-2019.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&amp;categorieLien=id
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
http://www.kormany.hu/download/c/e4/60000/NDP_2015-2025.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/e4/60000/NDP_2015-2025.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/Magyarorsz%C3%A1g/2014hu05m2op001
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/Magyarorsz%C3%A1g/2014hu05m2op001
https://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf
https://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf
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Комитет от експерти решава дали едно дете може да участва в интегрирано образование или 
трябва да посещава специално (сегрегирано) училище. 

Образователната институция може да осигури интегрирано образование на деца със 
специфични потребности, ако в учредителната харта на институцията е посочено коя група деца 
(напр. деца с аутизъм, деца с физическо увреждане или деца със зрителни увреждания) е с 
приоритет. 

Родителите избират подходящата образователна институция в съответствие със становището 
на Комитета от експерти и нуждите и възможностите на детето и родителите. 

Следните условия са необходими за обучението на ученик със специфични потребности: 

 Експертиза от експертен комитет; 
 Учител, придобил специално образование, адаптиран учебен план, учебници и 

специфични медицински и технически средства;31 

 Нормативна директива, съдържаща принципи за интеграция на деца със специфични 
образователни потребности. 

Държавата плаща двойно по-голяма от нормалната финансова подкрепа за всеки ученик със 
специфични потребности.32 

Освен изпълнение на законовите изисквания, успешната интеграция изисква отчитане на 
уменията и ограниченията на учениците със специфични потребности, подробна подготовка на 
професионални материали, позитивен и съвместен подход и контакти с местните доставчици 
на услуги и професионални консултанти.33 

Въпреки факта, че законодателството определя условията на интегрираното образование, има 
посочени няколко проблема, сред които най-важните са следните: 

 Липса на налични места за ученици със специфични потребности; 
 Често специфичните курсове за развитие се провеждат по време на учебните уроци. 

Това създава затруднения в спазването на учебната програма, и по този начин вместо 
да се помогне на дете със специфични образователни потребности да се представя по-
добре, съществува риск то да изостане от съучениците си; 

 Цялата институционална система страда от липса на специалисти. 

2.5. Правна рамка за приобщаващо образование в Ирландия 
„Специфичните образователни потребности“ са определени в ирландския закон за 
образование на лица със специфични образователни потребности като „ограничение в 
капацитета на дадено лице да участва и да се възползва от образование поради трайно  

 
 
 
 

30 Закон CXXV. от 2003 г. относно равното третиране и насърчаването на равните възможности, на разположение на 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv 
31 Указ 15/2013 (II.26.) на Министерството на човешките ресурси за услугите по педагогическа помощ, на разположение на 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm 
32 Закон III от 1993 г. относно социалната администрация и социалноосигурителните обезщетения, на разположение на 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv 
33 Указ 32/2012 (X.8.) на министъра на образованието относно издаването на ръководство за образованието на деца със специфични образователни 
потребности в детски градини и на ръководство за училищно образование на учащи със специфични образователни потребности, на разположение на 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV, и Закон LXXXIV от 1998 относно осигуряването на подкрепа за 
семейства, на разположение на https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800084.tv 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv%20
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&amp;txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800084.tv
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физическо, сетивно, психическо увреждане, интелектуална недостатъчност, или друго 
състояние, което не позволява на лицето да учи по начина, по който учи лице без това 
състояние“.34 
Образователните услуги, предоставяни на ученици със специфични образователни 
потребности, варират от: 

 „специализирани училища“, посветени на определени групи лица с увреждания; 
 специализирани класове/звена, прикрепени към обикновените училища; 
 приобщаващи класове, където децата с подкрепа се интегрират в масовите училища. 

На федерално ниво Ирландия гарантира правото на безплатно образование на всички деца в 
начално и средно училище.35 С подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, Ирландия също така има задължения да гарантира правата на хората с 
увреждания за получаване на достъп до образование. Децата с увреждания имат право да се 
запишат във всяко училище, което желаят, дискриминацията по отношение на достъпа до 
учебни заведения е забранена.36 Ирландия признава, че децата с увреждания могат да бъдат 
подложени на несправедливо отношение от страна на персонала или съученици. Ако се 
установи, че училищата не успяват да предотвратят поведения, които могат да навредят на 
дете с увреждане, те ще бъдат подведени под отговорност съгласно Закона за равен статут 
(2000 г.). 

Целите на образованието за ученици със специфични образователни потребности са посочени, 
както следва: 

 Даване на възможност на ученика да живее пълноценен живот и да реализира пълния 
си потенциал като уникална личност чрез достъп до подходяща, обширна и 
балансирана учебна програма; 

 Даване на възможност на ученика да действа възможно най-независимо в обществото 
чрез предоставянето на образователна подкрепа, необходима за реализиране на 
неговия/нейния потенциал; 

 Даване на възможност на ученика да продължи да учи и като възрастно лице.37 

Според ирландската конституция децата със специфични образователни потребности имат 
право на безплатно образование до 18-годишна възраст.38 Според Закона за EPSEN (2004), 
детето със специфични образователни потребности трябва да се възпитава в приобщаваща 
среда с деца без тези потребности, за да се установи приобщаване. Освен това Законът за 
EPSEN предвижда създаването на съвет.39  

Това се прави с цел да се подобри предоставянето на образователни услуги на лица със 
специфични образователни потребности. Освен това Съветът има за цел постепенно да 
увеличи координацията между секторите на образованието и здравеопазването при 
предоставянето на подкрепа на деца със специфични образователни потребности. 
Националният съвет за специално образование (NCSE) използва национална мрежа от 
организатори на специфични образователни потребности (SENOs), които са основните лица за 
контакт на родители, училища и местни здравни власти във връзка с въпроси, свързани с 

 
34 Education for Persons with Special Educational Needs Act 2004 
35 Guide to the Law in Relation to Disability, 2018 
36 Equal Status Act, 2000 
37 National Council for Curriculum and Assessment, 2002, p. 2 
38 Education for Persons with Special Educational Needs Act 2004 
39 

 National Council for Special Education (NCSE) 



8 

 

 

специфични образователни потребности. Съветът също така е изготвил цялостно проучване и 
консултативна програма, в рамките на които са публикувани над 25 научни доклада и 6 
консултативни документа. За да насърчи добрите практики в обучението и приобщаването на 
ученици със специфични потребности, Съветът е разработил и рамка за приобщаващо 
образование. Някои от основните принципи, залегнали в основата на тази рамка, отразяват 
разнообразието на учениците и училищата и подкрепят ангажираността. 
 
През 2016 г. NCSE е разпределил приблизително 12 000 ресурсни учители, които да подкрепят 
над 50 000 ученици със специфични образователни потребности в масовите начални и средни 
училища. Тези ученици са били подкрепени и от близо 13 000 асистенти за специфични 
потребности (SNAs). В допълнение, те подкрепят нуждите на приблизително още 6500 ученици 
в специализирани класове в масовите училища и на около 7500 ученици в специализирани 
училища. Така през 2016 г. правителствените разходи за специално образование достигат почти 
1,5 милиарда евро. 

Освен това в циркуляр M14/05 е посочена схема за предоставяне на безвъзмездни средства за 
закупуване на помощни технологии за ученици със специфични образователни потребности.40 
Информация за училищния транспорт на ученици със специфични потребности е достъпна на 
уебсайта на Министерството на образованието и науката в Ирландия.41 

3. Средства за интеграция на деца с увреждания в масовите детски градини и училища 
чрез култура и изкуства 
Изкуствата успешно се използват за въздействие върху личните характеристики по 
терапевтичен, коригиращ и стимулиращ начин и се прилагат както в профилактиката и 
лечението на редица заболявания, така и за подпомагане на различни социални и 
образователни институции, които подкрепят деца със специфични потребности. Смята се, че 
изкуствата имат и силно положително въздействие върху децата със специфични 
образователни потребности в процеса на интегрирането им в масово училище или детска 
градина. Те предоставят много възможности за самообучение, комуникация и себеизразяване. 
Помагат ни да открием собствената си истина и място в живота. Изкуството е страхотен учител, 
защото ни дава възможност да се свържем със своя вътрешен свят. 

Що се отнася до образованието, изкуствата служат като посредник между детето със 
специфични образователни потребности и останалите деца и насърчават интеграцията на 
детето. В този контекст изкуствата могат да се разглеждат и като средство за интегриране на 
детето със специфични потребности в клас и за насърчаване на останалите деца да го приемат. 

В педагогиката се смята, че всички деца, и по-специално децата със специфични образователни 
потребности, учат по-добре, когато в процеса на обучение участват повече сетива. Изкуствата 
са съвършен пример за инструмент, стимулиращ използването на различни сетива за целите на 
образованието и социалното приобщаване.42 

3.1. Определение на деца с увреждания/деца със СОП 
 
 
 

40 Inclusion of Students with Special Educational Needs Post-Primary Guidelines, 2007 
41

 www.education.ie 
42

 Марчева, П., „Възможности на изкуството за включване на деца със специфични образователни потребности в условията на съвременния 
педагогически процес“, Изследователски трудове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 6.2, на разположение на http://conf.uni-
ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-7.pdf 

http://www.education.ie/
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-7.pdf
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-7.pdf
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Според Международния класификатор на болести е определен клас на нарушения в 
психологическото развитие (F80-F89), който включва: 

 специфични нарушения на речта и езиковото развитие; 
 специфични нарушения в развитието на училищните умения; 
 специфични нарушения в развитието на двигателните функции; 
 специфични и генерализирани нарушения в развитието. 

 
Педагогическият термин „деца със специфични образователни потребности“ разграничава 
следните групи деца: 

 Деца с различни видове увреждания — сензорни, физически, психически, множествени 
увреждания; 

 Деца с езикови и говорни нарушения; 
 Деца с обучителни затруднения. 

Индикаторите за деца с обучителни затруднения са: 

 нарушено устно разбиране и погрешно тълкуване; 
 дезорганизация; 
 хипер- или хипоактивност; 
 неадекватни емоционални прояви; 
 лоша концентрация на вниманието; 
 невъзможност за точно устно изразяване; 
 нарушения на вестибуларния апарат, ритъма и пространствената ориентация.43 

3.2. Умения на преподавателския състав (арттерапия срещу артпедагогика) 
Счита се, че изкуствата играят решаваща роля в подпомагането на деца с 
увреждания/специфични образователни потребности, когато става въпрос за образование и 
социална интеграция, и затова учителите се насърчават да прилагат изкуства в своята работа. 
Все пак е важно да се прави разлика между арттерапията и артпедагогиката като инструменти 
за подкрепа на деца със специфични потребности. Терапията е предимно медицински термин 
и изучава методите и инструментите за спиране на болестния процес и възстановяване на 
нормалното състояние на живия организъм. В този контекст, арттерапията трябва да се 
разглежда като медико-терапевтичен метод. Тя е свързана с използването на изкуствата в 
превантивни, терапевтични или рехабилитационни процеси, насочени към възстановяване на 
функциите и развитие на потенциала на дадено лице. Арттерапията се осъществява от 
квалифицирани арттерапевти. 

Следователно учителите по изкуство не практикуват арттерапия, тъй като тя изисква 
допълнителна квалификация. Затова педагогическата подкрепа е различна от терапията и е 
насочена към насърчаване на силните страни както на децата със специфични образователни 
потребности, така и на тези без увреждания. Артпедагогиката предоставя много възможности 
за развитие на емоционалния, интелектуалния и социалния потенциал на децата в процеса на 
изучаване на определен вид изкуство — музика, изобразително изкуство, литература, театър и 
др. Същността на артпедагогиката се състои в образованието, обучението и развитието на деца 
със специфични образователни потребности чрез изкуствата, формирането на тяхната 
художествена култура и придобиването на практически умения в различни видове  
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художествена дейност. В това отношение, артпедагогиката има за цел да помогне на децата да 
разбират по-добре себе си и тези около тях, да се научат да гледат на света по законите на 
красотата и морала, и като цяло да подобрят социализацията и самореализацията си. 
Според психолога д-р Джеймс Добсън, учителите, работещи с деца със специфични 
образователни потребности, следва да знаят в какво точно се състоят обучителни трудности на 
децата. Работата в екип между учителя и педагогическия съветник, както и участието на 
ресурсен учител, има решаваща роля в процеса. Разбирането и проявлението на родителско 
участие също е от голямо значение, като акцентът е върху образователната роля на изкуствата. 
Така всеки успех на децата с увреждания, независимо колко е малък в сравнение с 
постиженията на децата без увреждания, кара учителите и децата със специфични потребности 
да се чувстват по-добре и да имат повече доверие един към друг. 

Образователните функции на артпедагогиката позволяват създаването на „по-сигурен“ свят за 
децата със специфични образователни потребности, в който те могат да се преоткрият и да се 
чувстват по-способни. За учителите в масовите училища артпедагогиката също е начин за по-
успешно справяне с предизвикателствата, с които се сблъскват в работата си.44 

3.3. Обещаващи практики за игрови културни и артистични дейности, насърчаващи 
образованието и интеграцията на деца с увреждания и повишаващи осведомеността 
относно техните умения и възможности 
Настоящите примери от страните партньори по проекта ISA — Белгия, България, Франция, 
Унгария и Ирландия — отразяват обещаващи практики, насочени към социалната и 
образователна интеграция на деца със специфични потребности в общите образователни 
среди чрез култура и изкуства. 

3.3.1. Обещаващи практики от Белгия 
   Колежът „Saint Guibert” в Белгия провежда курс за художници (Parcours d’Artistes) заедно с 

12 училища — 6 обикновени и 6 специализирани училища за средно образование. Участват 
деца на възраст между 12 и 16 години. 

Parcours d’Artistes е насочен към създаването на колективни художествени произведения чрез 
различни интердисциплинарни класове по изкуства, френски език, дърводелство или 
индустриална практика. Учениците са поканени да си сътрудничат по тема, която е била 
предварително определена на срещи през учебната година между учители по изкуства от 
различни училища. Курсът дава възможност на децата да открият своите различия и да проявят 
креативност. Освен това той им предоставя пространство, с което насърчава сътрудничеството 
между две различни групи, които по принцип не прекарват времето си заедно. 

Материалите, необходими за курса, се определят според темата. Преподавателите по изкуство 
отговарят за организацията и провеждането на курса. 

Parcours d’Artistes се провежда ежегодно. На определения ден представители на 12-те училища 
се срещат заедно. Сутринта учители и ученици се включват в игри и участват в екипи, с цел да 
се опознаят и да създадат нещо заедно. След това се представя колекция от всички 
произведения. После се организира обяд от приятелски училищен екип и учениците сядат 
заедно да ядат. Следобед участват в уъркшоп. По този начин всеки има възможност да създаде 
нещо, заобиколен от ученици от други училища, да намери нови приятели и да се забавлява. 
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В обобщение, курсът дава възможност на учениците от масовите и специализираните училища 
да се съберат и да създадат креативни творби. Всяка година курсът е на различна тема и по 
този начин учениците са предизвикани да работят заедно по нов проект, като в същото време 
подобряват знанията и артистичните си умения. Освен това курсът позволява на учениците да 
научат повече за уврежданията и да добият положително отношение към онези, които са 
„различни“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повече информация за Parcours d’Artistes можете да намерите на 
http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf/pdf-.fiches-peda---bp/pdf-anglais-fiches-peda-be-- 
gr/2_e_17_be_parcours-d-artistes.pdf. 

   Школата „Saint-Paul“ в Белгия провежда театрален уъркшоп, в който участват 11 деца със 
специфични образователни потребности на възраст между 6 и 10 години и 20 деца без 
увреждания на възраст от 7 до 8 години. Целта на уъркшопа е да събере деца със и без 
увреждания с помощта на изкуства и театрална изява. Уъркшопът има за цел също така да 
подобри публичното изказване и изпълнение на участниците. Художествените цели са: 
 разработване и откриване на нови начини на комуникация; 
 засилване на въображението и чувствителността на децата; 
 намиране на радост и удоволствие от изпълняваните задачи; 
 насърчаване на самочувствието на участниците и взаимното уважение между тях; 
 укрепване на сътрудничеството, съдействието и колективната реализация; 
 разпространение на резултатите сред приятели, семейства и други поканени гости; 
 прилагане на различни театрални практики, насочени по-специално към децата със 

синдром на Даун. 

http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf/pdf-.fiches-peda---bp/pdf-anglais-fiches-peda-be--gr/2_e_17_be_parcours-d-artistes.pdf
http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf/pdf-.fiches-peda---bp/pdf-anglais-fiches-peda-be--gr/2_e_17_be_parcours-d-artistes.pdf
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За провеждането на уъркшопа е нужна голяма стая, където да се изиграе кратко представяне, 
да се поставят декорът, костюмите и др. Двама учители, асистенти на децата с увреждания и 
театрален аниматор са нужни за провеждането на уъркшопа. Театралният аниматор показва 
различни техники на артистично изразяване като жестови изрази, разиграване на кратки сцени, 
импровизация на емоции и др. Тъй като уъркшопът е ориентиран към децата, те решават каква 
музика и/или подходи искат да използват. Следователно, театралните техники са адаптирани 
към всяко дете поотделно, за да се измисли сюжет, който е подходящ за всички участници и 
позволява на всички да се изявяват, без да бъдат пропуснати. Освен това работният процес се 
провежда съвместно. Учителите и аниматорът се уверяват, че репетициите се извършват по 
такъв начин, че не се демонстрира отрицателно отношение към децата с увреждания. 

 
В заключение, по време на уъркшопа участниците имат възможност да научат нови творчески 
техники, да подготвят кратки театрални сцени, да използват въображението си, да изразят 
чувствата си и да си сътрудничат в смесена група деца със и без увреждания. Така те не само се 
учат да бъдат толерантни и непредубедени, но и свободно да изразяват себе си, знаейки, че 
изкуствата са начин за свободно изразяване, който позволява всякакъв вид емоции и състояния 
на ума. Нещо повече, сътрудничеството между деца със и без увреждания се оценява от 
родителите изключително високо и води до повишаване на осведомеността и сред другите 
деца. 

 
Допълнителна информация е налична на http://www.transatcompagnie.be. 

 
   Училище „Reumonjoie“ в Белгия събира ученици на възраст от 14 до 19 години и млади хора 

с увреждания, живеещи в институции, за да реализират „изкуство по пощата“ (mailing 
arts). Целта е изкуството да се използва за установяване на контакт с някого и за евентуална 
лична среща с това лице. Материалите, които могат да се използват са хартия, химикалки, 
моливи, фотографии, рисунки, картини, колажи, лепило, ножици и др. Отговорните 
специалисти са учители по изкуства или френски език и специализирани преподаватели. 

 
По принцип се избира клас от ученици, изучаващи пластични изкуства, френски език или 
творческа изява. В същото време група младежи с увреждания е поканена да започне 
кореспонденция с групата ученици и да участва в артистичен обмен. 

http://www.transatcompagnie.be/
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„Изкуство по пощата“ включва четири стъпки. По време на първата стъпка от две 50-минутни 
занятия всеки ученик създава артистична творба, използвайки техники по свой избор, като 
рисунки, колажи или калиграфия. Всички отделни творби се поставят в пликове и се изпращат 
на получателите, които са младежи с увреждания. По време на втората стъпка, която се състои 
и от два 50-минутни урока, младите хора с увреждания получават „писмата“ и отговарят, като 
създават своя артистична творба, съответстваща на получената. По време на третата стъпка, 
която продължава един ден, учениците получават отговор на своите писма и се срещат с 
лицето, с което са били във връзка. Така всеки ученик опознава млад човек с увреждане и 
прекарва един ден с него в забавни занимания, така че двамата да се опознаят един друг, да 
споделят опит, и др. По време на четвъртата стъпка, която също продължава един ден, 
младежите с увреждания канят учениците в дома, където пребивават, и им показват как 
живеят, какво правят, как прекарват свободното си време, и др. 

 
В заключение, „изкуство по пощата“ насърчава връзката между ученици от масовите училища и 
млади хора с увреждания, като им помага да обменят артистични творби, да се срещнат лично 
и да се опознаят. По този начин изкуствата не само свързват хората, но и повишават 
осведомеността, съпричастността и толерантността към „различните“. Освен това дават 
възможност стандартните учебни часове да се провеждат „извън кутията“ и предоставят на 
учениците извънкласни знания и умения. 

 
Допълнителна информация за практиката на „изкуство по пощата“ можете да намерите на 
http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf/pdf-.fiches-peda---bp/pdf-fiches-peda--- 
fr/3_e_6_be_projet-de-rencontre-par-le-mailing-art-.pdf. 

 

3.3.2. Обещаващи практики от България 
   „Скритите възможности на училищния вестник“ е дейност, осъществявана в основно 

училище „Хаджи Генчо“ в град Тетевен, България. Тя е насочена към деца в 3-ти клас на 
възраст между 9 и 10 години, както и деца с увреждания от дневен център със седалище в 
същия град. Целта е да се насърчават уменията за четене и изразяване на децата в писмена 
и словесна форма, провокиращи желанието им да търсят и опознават нови неща, своя град 
и страната си и да ги ценят, както и да бъдат по-толерантни към деца с увреждания. С 
инициативата също така се цели да се засили интересът на децата към образователни игри 
и дискусии чрез създаване на забавни и творчески ситуации и, в същото време, да се 
насърчи тяхната отговорност към процеса на обучение. 

За да се приложи практиката, са необходими достъп до интернет, хартия, химикалки и 
помощни материали. От решаващо значение за успеха на училищния вестник е участието на 
старши учител и педагогически съветник от основно училище „Хаджи Генчо“, родители, 
персонал от дневния център за лица с увреждания със седалище в община Тетевен и 
дружество, което отговаря за финансирането на инициативата 

На учениците в 3-ти клас и децата от дневния център са били нужни два дни, за да измислят 
заглавие на вестника. В крайна сметка той е наречен „Бъдеще за знания“, което е и мотото на 
основното училище „Хаджи Генчо“. Първо се прави въпросник с учениците, за да се установи 
кои теми ги интересуват и какви новини могат да бъдат включени. 

http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf/pdf-.fiches-peda---bp/pdf-fiches-peda---fr/3_e_6_be_projet-de-rencontre-par-le-mailing-art-.pdf
http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf/pdf-.fiches-peda---bp/pdf-fiches-peda---fr/3_e_6_be_projet-de-rencontre-par-le-mailing-art-.pdf
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Всеки ученик има различна задача всеки месец по отношение на предоставянето на 
информация за вестника. Темите за животните, вселената, спорта и изобретенията се оказват 
любими на всички. През ноември 2015 г. е издаден първият брой на вестника, който включва 
15 статии/теми — вече споменатите и още 11. По-късно се добавят и други теми, както и 
интервюта с известни хора от града. 

Първоначално единствените истински журналистически материали са интервюта с учители. 
Останалата част от събраната информация се копира от интернет. Но всяка новина трябва да 
бъде предадена от отговорните ученици в писмена форма. Така се гарантира, че децата 
наистина са чели материала. Докато четенето и писането на копирана информация са 
единственият вид принос на учениците в началото на процеса, след известно време задачите 
им стават по-сложни. Децата трябва да прочетат две или три статии и да изберат най-важната и 
най-интересна информация. По този начин, стъпка по стъпка, те се учат как да изразяват себе 
си, използвайки свои думи. 

 
Работата по вестника има и социално въздействие, тъй като по време на процеса учениците от 
основното училище се сприятеляват с децата от дневния център за хора с увреждания в град 
Тетевен. 

След отпечатването на вестника, учениците и учителите получават безплатен брой. Останалите 
бройки са разпродадени в града. Първите два-три месеца не се събира голяма сума пари, но е 
достатъчно да се инвестира в обща цел. По този начин със спечелените пари учениците от 
началното училище купуват малки подаръци за децата от дневния център. Накрая, те участват и 
в национално състезание по журналистика със своите индивидуално подготвени материали за 
3-ти и 4-ти брой на училищния вестник и печелят награди. 

В заключение, описаната инициатива помага на участващите деца да придобият знания и 
умения, допълващи традиционната училищна програма. Дава им възможност да бъдат по-
креативни, да работят заедно и да проявяват интерес към различни теми. Училищният вестник 
също така насърчава децата да проявяват инициатива и да демонстрират своите възможности 
по време на състезания. 
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Нещо повече, участието на деца с увреждания насърчава толерантността към тези, които са 
„различни“ и учи децата в млада възраст, че важни са способностите, а не уврежданията. 

За повече информация можете да посетите 
https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pd f. 

 

   Ресурсен учител и психолог от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото 
образование в град Монтана, България, са разработили интерактивна книга, имаща за 
цел да помогне на деца със специфични образователни потребности в масовите детски 
градини и начални училища да научат български език. Интерактивните задачи са насочени 
към децата с по-слабо развити умения за комуникация и самоизява. Те обаче са 
предназначени и за деца без увреждания, тъй като се прилагат в общите образователни 
условия. 

Основните цели на инициативата са да се даде възможност на учениците със специфични 
образователни потребности да: 

 научат буквите на българската азбука по интересен и забавен начин; 
 подобрят речта си и да работят върху отделни езикови елементи, като букви, срички, 

думи и изречения; 
 развиват своите двигателни умения, както и уменията си да работят с различни материали; 
 подобряват своите възможности на лично, интелектуално и социално ниво; 
 стимулират процесите и функциите на паметта и мисълта си; 
 засилят пространствената си ориентация. 

Методите, използвани в интерактивната книга, са разказване на истории, дискусии, 
демонстрации, работа в екип и практически дейности, като оцветяване, рязане, залепване и 
нанасяне. Материалите, необходими за интерактивните задачи, са цветен картон, цветна 
хартия, моливи, цветни изображения, свързани с темите на задачите, конец, ножици и лепило. 

Инициативата се реализира главно от ресурсен учител и психолог. В някои дейности участва и 
логопед. 

Иновативната книга се състои от три части. Първата включва практически задачи. Буквите на 
азбуката са изработени от различни материали и има асоциативни думи, които често се 
използват в ежедневния език. Втората част се състои от работни листове за ръкопис на буквите 
на българската азбука. Включени са и интересни схеми за оцветяване за постигане на 
комбинация от различни дейности, което е едно от най-важните условия при работа с деца със 
специфични образователни потребности. С помощта на работните листове учениците работят 
самостоятелно в класната стая, дори когато с тях няма ресурсен учител. Третата част на 
интерактивната книга е насочена към развиване на познавателните умения на децата чрез 
задачи, напълно съобразени с техните възможности да научат и запомнят определена буква. 

Идеите за първата част на книгата са единствено на авторите — Даниела Алексиева, ресурсен 
преподавател, и Мария Андреева, психолог. Във втората и третата част има както задачи на 
авторите, както и такива взети от различни източници, но модифицирани и съобразени с 
целите на книгата. 

https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pdf
https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pdf
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В обобщение, интерактивните задачи провокират интереса на децата от детската градина и 
началните училища да учат български език, което често е трудно и сложно за тях. Иновативният 
модел насърчава учениците да станат по-уверени в себе си, така че учебният процес да се 
превърне в приятно, а не в стресиращо предизвикателство за тях. Освен това, той насърчава 
приобщаването и независимостта на децата с увреждания, които посещават масови детски 
градини и/или начални училища, и позволява на децата без увреждания да учат заедно с 
връстниците си по творчески и забавен начин. 

Допълнителна информация е достъпна на 
https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pd f. 

 

   Група учители от основно училище „Васил Левски“ в град Белене, България, обединяват 
сили и предлагат практика, насочена към включване на деца чрез интегриране на 
изкуствата в различни учебни предмети. В инициативата участват 17 деца в 4-ти клас, 3 от 
които са със специфични образователни потребности. 

Общата цел на разработения модул е да доведе до създаването на нова образователна 
култура, насочена към включване на всички ученици, която да подобри постиженията им в 
училище и да им даде възможност да придобият нови умения, за да посрещнат 
предизвикателствата на 21-ви век. Идеята е всички ученици да работят индивидуално и в 
групи. По време на индивидуалния работен процес децата пишат различни видове текстове, 
правят проучвания и попълват работен лист със събраната информация, рисуват, рецитират 
стихове и се подготвят да играят различни роли. По време на работата в екип участниците учат 
песни, създават танцови хореографии, организират изложби, организират театрално 
представление на английски език. С други думи, основните дейности са свързани с практически 
задачи, насочени към учене чрез занимания.  
Материалите, необходими за реализацията на модула, са учебници по български език, човекът 
и природата, английски език, музика и изкуства за 4-ти клас, както и бои, четки, картон и блок 
за рисуване за всеки ученик. В класната стая, където се реализира модулът, трябва да има 
проектор и екран. За театралното представление са необходими костюми и сценични декори, 
както и друго оборудване. 

https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pdf
https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pdf
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Практиката се реализира благодарение на обединените усилия на професионална учебна 
общност от 9 учители, външен учител по музика, театрален консултант, специалисти от 
природен парк „Персина“ и член на Българското дружество за защита на птиците. По някои от 
задачите се провеждат консултации със старши експерт от регионалния отдел за управление на 
образованието в град Плевен. Освен това, колеги учители от детска градина и друго училище в 
град Белене са поканени като външни наблюдатели. 

Учителите в ОУ „Васил Левски“ разработват модула три месеца. Така поезия, музика, рисуване, 
танц и театър се въвеждат в часовете по български език, английски език и човекът и природата 
на ученици в 4-ти клас. Участващите деца имат различен етнически произход, например 
български, турски, и роми. Учениците се записват и отписват, а между родителите има 
напрежение по отношение на децата, които са „различни“. Затова новоразработеният курс 
трябва да намали и напрежението, като даде възможност на всички да работят заедно в клас. 
Благодарение на усилията на преподавателите, учениците имат възможност да пишат и 
рецитират стихове, да придобиват знания в различни граматични категории, да изучават песни 
и танци, да композират мелодия върху текст, да работят като изследователи, да рисуват, да 
поставят театрално представление на английски език и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Външни преподаватели, експерти, родители и учители също се включват в работния процес. 
След като завършат модула, учениците поставят театрално представление за своите родители, 
учители, други ученици и гости на училището. За да се оцени практиката, на участващите деца 
се задава въпросът как курсът им е помогнал да научат нови неща, а родителите са помолени 
да споделят дали са забелязали някакви промени в децата си и ако да, какви. Накрая, 
професионалната учебна общност на ОУ „Васил Левски“, отговорна за иновативния метод на 
преподаване, прави задълбочен анализ на постигнатите резултати и споделя своя опит с 
останалите преподаватели от училището. 
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В заключение, всички участващи деца могат да работят в екипи на  малки и големи групи, като 
в същото време вземат предвид определени правила, планират съвместно дейностите си и си 
помагат. Всички са по-приемащи и толерантни към децата със специфични образователни 
потребности и гледат на различията като обогатяване. Участващите деца са по-разкрепостени и 
възприемчиви към гледната точка на другите. Всички ученици успяват да се изразят чрез 
различни средства, като думи, рисунки, музика, танци, съответстващи на тяхната възраст и 
възможности. Участниците не се фокусират само върху собствените си постижения, а и върху 
тези на своите съотборници, включително и децата със специфични образователни 
потребности. И накрая, благодарение на иновативната практика, всички ученици успяват да 
подобрят оценките си в края на учебната година. 

Ако искате да разберете повече, можете да посетите 
https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pd f. 

3.3.3. Обещаващи практики от Франция 
   Основно училище „Groupe Scolaire Normandie-Niemen“ и медико-педагогически институт „La 

Roseraie“, ръководени от асоциацията AVENIR APEI провеждат клоунско интерактивно шоу 
под наслов EXECO!, имащо за цел да повиши осведомеността и да насърчи участието на 
деца с увреждания. Инициативата е подкрепена от театър ZIGZAG. Шоуто е насочено към 28 
деца в 1-ви клас (на възраст от 5 до 7 години), посещаващи ОУ „Groupe Scolaire Normandie-
Niemen“ и 6 деца с обучителни затруднения и/или аутизъм на възраст между 6 и 10 години 
от медико-педагогическия институт „La Roseraie“. 

Основната цел е да се работи за социално и образователно приобщаване. Двете институции 
организират общо иновативно и интерактивно шоу, за да покажат различни начини за 
„принадлежност към света“, включващи „обикновени“ и „необикновени“ деца. Инициативата 
има за цел да повиши осведомеността и да запознае децата с важни социални теми, като 
уврежданията. 

Шоуто е част от програмата „млади спортисти“, която събира специалисти от образователния и 
социално-медицинския сектор. През цялата година всичките 34 участващи деца се срещат 
веднъж седмично, за да си сътрудничат и да се опознават. 

За да се организира изпълнението, се използват аксесоари и материали, предоставени от 
„Groupe Scolaire Normandie-Niemen“, като обръчи, балони, парашути, малки пейки и др. Шоуто 
се провежда на мултиспортното игрище в училището. 

https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pdf
https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/docs/sbornik_dobri_praktiki_priobshti.se.pdf
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За да се изгради този голям проект и да се реализира, е необходимо тясно сътрудничество 
между специалисти от училището, дневния център към медико-педагогическия институт и 
ZIGZAG. В началото за проекта отговарят спортният треньор от дневния център и класният 
учител на 1-ви клас от „Groupe Scolaire Normandie-Niemen“. Малко след започването на 
проекта, директорите на училището и дневния център се присъединяват към него, както и 
други специалисти от двете структури, включително учители, специализирани преподаватели и 
възпитатели. ZIGZAG от своя страна организира срещите на двете групи деца. 

 

В рамките на шоуто се провеждат няколко игри или забавни събития, осъществени 
самостоятелно, по двойки или в групи. Игрите са базирани на конкретни теми, като движение, 
сътрудничество, имитация и др. Те се въвеждат и ръководят от двама клоуни в ролята на 
водещи, известни като „луди спортни треньори“, с цел да се даде възможност на всеки да се 
включи и да оцени различията на участниците. 

Всъщност, програмата на шоуто кани всички деца да се заемат с дейности, съобразени с 
капацитета на децата с увреждания, например пресичане на пейка, хвърляне на обувки и др. 
Специално място заемат клоуните, които придават на шоуто несравнима добавена стойност 
чрез своите артистични изпълнения. Така уврежданията се представят като източник на игри, 
удоволствие и възможност за нови срещи. В края на шоуто има време за комуникация между 
участниците, в които участват учителите и придружаващите лица на децата с увреждания. След 
събитието, заедно с учителите си, учениците работят върху различни теми, разгледани по  
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време на творческите дейности. По този начин участниците са в състояние да споделят своите 
чувства по отношение на преживяването и разбирането им за шоуто. 

В заключение, артистичният проект позволява на всички участващи деца да бъдат в 
равнопоставено положение. Той помага за повишаване на осведомеността, като отговаря на 
въпросите на децата относно уврежданията. Участващите специалисти имат възможност да 
оценят резултатите, постигнати в рамките на дискусионна сесия след шоуто. На социално ниво 
събитието дава възможност на деца със и без увреждания да направят заедно нещо забавно и 
креативно, като представителите на участващите институции също са поканени да участват. 
Накрая, играта и спортът се възприемат като поле за изява и равенство, което позволява както 
на децата, така и на възрастните, да се развиват, да откриват взаимно талантите си, и да се учат 
един от друг. 

За да научите повече можете да посетите https://www.zigzag-theatre.com. 

   Средните училища „Lavalley“ и „Bon Sauveur“, заедно с дневен център към Института за 
двигателни умения, управляван от LADAPT, организират събитие, наречено „Field Aperture 
Kids“. През 2018 г. първото издание на събитието събира 96 ученици в 6-ти клас и 5 учители 
от колежа „Lavalley“, 12 ученици и 1 учител от колежа „Bon Sauveur“, както и 14 ученици и 5 
специалисти от дневен център към Института за двигателни умения на LADAPT. Общо в 
събитието участват 26 ученици с увреждания и 96 деца без увреждания, всички на възраст 
между 11 и 14 години. 

Проведените дейности са фокусирани върху образованието и промяната на перспективите, 
повишаването на осведомеността по отношение на приобщаването, добротата и уважението 
на хората с увреждания. Те дават възможност на участниците да изразят себе си, докато се 
забавляват. Чрез събитието семействата на децата, които участват, също са запознати с темата 
за уврежданията. 

Програмата „Field Aperture Kids“ е част от училищния учебен план и се провежда по 
споразумение с учителите. Тя включва излъчване на късометражни филми, адаптирани за 
млада аудитория и адресира темата за хората с увреждания, тяхното приобщаване и др. След 
това се провежда игра на зумер, за да се оцени как участниците разбират и възприемат 
представените теми, както и как биха реагирали в конкретни ситуации, и др. 

https://www.zigzag-theatre.com/
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Събитието се организира от специалисти от дневния център на LADAPT заедно с учители от 
двете средни училища. 

В деня на провеждане на програмата всички са посрещат в киното от специалистите на LADAPT, 
които първо обясняват хода на събитието. След това се излъчват 3 до 5 късометражни филма (в 
зависимост от продължителността им). Между всеки кратък филм специалистите на LADAPT 
поставят 4 маси със зумер. Определят се 4 групи от 2 до 6 участници, в зависимост от броя на 
учениците, които искат да се включат. Участващите деца са помолени да споделят мнението си 
за късометражните филми, за да се разбере какво мислят за достъпността, приобщаването, 
толерантността, разнообразието, и др. Накрая, победителите в игрите получават награди. След 
филмите всички ученици са поканени да изразят мнението си за преживяното. Цялото събитие 
е абсолютно безплатно за училищата, тъй като се финансира от спонсори и дарители. 

В обобщение, дейностите на „Field Aperture Kids“ допълват училищната програма на 
участващите ученици и насърчават добиването на различен опит в рамките на традиционното 
образование. Програмата също така повишава осведомеността, като обединява деца без 
увреждания от масовите училища и деца с увреждания от специализирани училища и 
структури в социалния сектор. 

За повече информация можете да посетите 
https://www.youtube.com/watch?v=rYcxNxlo3b0&amp;t=15s. 

   Училище „St Nolff“, Националният институт за слепи млади хора и две консерватории 
обединяват усилията си за провеждането на концертни спектакли по инициатива на 
асоциация „La Clé de Phare“. Спектаклите обединяват 25 ученици на възраст между 9 и 11 
години от масови училища, 10 ученици на възраст от 12 до 15 години от една от 
консерваториите, 10 младежи със зрителни увреждания на възраст между 10 и 20 години 
от Националния институт за слепи млади хора. В същото време в инициативата участват 39 
комици с увреждания от всички споменати по-горе структури, както и 6 професионални 
музиканти от една от участващите консерватории. 

Освен сливането на две напълно различни области, а именно класическата музика и хората с 
увреждания, спектаклите имат за цел да: 

 насърчават артистичната изява на младите хора с увреждания; 
 обогатяват знанията на присъстващите за класическите произведения; 
 изградят сцена, която дава възможност на всеки млад човек да намери своето място и 

да бъде съответно представен; 
 подобряват специфичните умения на младите хора и им дават възможност да 

преодоляват ограничения си с помощта на музиката; 
 усвоят езика на тялото чрез танци; 
 насърчават споделянето на опит с театрални дейци, музиканти, танцьори, певци, 

комици и др. 
 повишават информираността на младата аудитория относно уврежданията и достъпа 

до културни дейности. 

За да бъдат представени спектаклите, са необходими класически музикални инструменти за 
оркестъра и групата за камерна музика. Декорите са подготвени от участващото училище и от  

https://www.youtube.com/watch?v=rYcxNxlo3b0&amp;amp%3Bt=15s
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школите по пластично изкуство в градовете Ванес и Сене. Костюмите на участниците също са 
изработени от школите с участието на благотворителни организации. Националният институт за 
слепи млади хора предоставя помещенията за провеждане на спектаклите. 

В създаването на спектаклите участва ръководният персонал, като преподаватели, 
специализирани учители, студенти от учебни заведения, няколко професори от музикалната 
консерватория и музикални терапевти. 

Първоначално инициативата се провежда в рамките на цял ден на всеки 15 дни, в събота или 
неделя, като творчески уъркшоп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
След известно време, обаче, поради натоварените графици, уъркшоповете стават трудни за 
организиране, и затова започва сътрудничество под формата на излъчване на късометражни 
филми в рамките на концертните спектакли на живо. В същото време учениците със зрителни 
увреждания от Националния институт за слепи млади хора също започват да посещават 
спектаклите, тъй като последните се провеждат в Института. 
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В обобщение, мероприятията дават възможност на участниците да общуват с ученици със и без 
увреждания, комици, ръководен персонал, декоратори, дизайнери на костюми, лица от 
публиката и др. Те помагат на децата да изразяват своите нужди, страхове и емоции, и 
насърчават изразяването на телесния език и артистичния им потенциал. Участието на ученици 
от масовите училища също помага да се повиши осведомеността за приобщаване на младите 
хора с увреждания. Спектаклите внасят нещо ново и ценно в живота на участващите артисти и 
музиканти. И накрая, откриването на творческите таланти на комиците с увреждания е чудесно 
изживяване за обществеността. 

Повече информация можете да намерите на https://www.lacledephare.com/timouk. 

3.3.4. Обещаващи практики от Унгария 
   Гимназията „Janos Sylvester“ в Будапеща, Унгария, прилага приобщаваща двигателна и 

танцова терапия по време на уроците в училище с участието на 14 ученици от училището, 
на възраст между 12 и 17 години. 

Целта е да се покажат съвместни произведения на изкуството (творчески танци) от група 
ученици със и без специфични потребности. Това е приобщаваща програма в рамките на 
училищното образование и учениците могат да я изберат доброволно. 

Танцовата терапия изисква подходящо помещение за 14 ученици, ръководители на групи и 
танцьор, оказващ подкрепа, както и музикално устройство и достъп до интернет или музикални 
записи. Дрехите и обувките трябва да са удобни. Двама ръководители на групи и един танцьор, 
които подкрепят децата със специфични потребности, отговарят за класовете по танци. 

С подкрепата на асоциацията за артистична и двигателна терапия „ArtMan“, фондация „New 
Europe“ и програмата за лечение на деца MOL, и средното училище „Janos Sylvester“ в 
Будапеща, инициативата стартира през октомври 2017 г. Нарича се „Творческо тяло“ и е 
насочена към деца със специфични образователни потребности, както и към деца без 
увреждания. Инициативата представлява част от рамката на учебната програма за средно 
образование и предлага възможност за изпълнение на съвместни произведения на изкуството, 
включващи деца със и без увреждания, като повишава осведомеността и насърчава 
творческите таланти на децата, които се интересуват от танци. 

Провеждат се общо 30 сесии през учебната година, последвани от 11 наставнически паралелки 
и 2 надзорни. Двама ръководители на групи и един танцьор водят всяка сесия, като 
специализираният педагог на училището също е част от професионалния екип. Работата на 
танцьора не е да помага за танците, а по-скоро със своите движения, внимание и рефлексия да 
въведе саморефлексивен модел, който не се критикува. 

Всеки клас започва и завършва с комуникационна сесия, даваща възможност на участниците да 
споделят своите лични преживявания, чувства и истории. В частта, свързана с двигателната 
терапия, ръководителите на групи помагат на децата, като ги карат да се съсредоточат върху 
собственото си тяло, партньор, пространство, ситуации. В първата част на занятията, задачите 
са за осъзнаване на собственото тяло, вътрешно наблюдение и упражнения по двойки, докато 
във втората част акцентът е върху артистичната изява на децата. Освен това се провеждат 
групови упражнения и кратки изпълнения на различни теми. 

https://www.lacledephare.com/timouk
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Въпреки че училището предлага много приветлива среда, сътрудничеството между танцьорите 
и учителите е нещо ново за учениците, тъй като те са свикнали с традиционната класна 
обстановка. Начинът на провеждане на сесиите и импровизираните двигателни упражнения 
дават възможност на децата да изградят по-силна връзка със собствените си тела и с 
връстниците си. Освен това, творческите класове помагат за повишаване на осведомеността и 
включват деца със специфични потребности в дейности с деца без увреждания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
По време на сесиите учениците със специфични потребности не се оценяват по увреждането 
им. Всъщност често те са тези, които отговарят за артистичните задачи. „Смесените групи 
правят децата по-възприемчиви към различията на другите и предоставят възможност за 
взаимодействие помежду им, въпреки всички различия“, казва Бернадет Йобаги, участничка в 
програмата. Освен това тя заявява, че по време на общите пиеси и представления се развиват 
самосъзнанието, възприемането на собственото тяло, комуникацията и социалните умения на 
участниците, без да се обръща внимание на уврежданията на децата. 
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В обобщение, описаната практика дава възможност на деца със и без увреждания да участват в 
кратки представления на различни теми чрез работа по двойки и в групи в толерантна и 
творческа среда. Насърчава се самосъзнанието, комуникацията и социалните умения на 
участниците, както и преживяването на нови чувства и емоции чрез импровизирани двигателни 
упражнения. 

Повече информация можете да намерите на http://artman.hu/en/kreativ-test-zaras. 

   Няколко детски градини от 6 района в Будапеща, Унгария, прилагат интегративна и 
повишаваща осведомеността програма „Да прекараме ден заедно“. Целевата група се 
състои от деца на възраст между 3 и 7 години, техните родители, учители от детските 
градини и други специалисти. Програмата насърчава неограниченото мислене на децата по 
отношение на разнообразието и подпомага участниците да израстват без предразсъдъци. 

Провеждането на програмата изисква подходящи стаи за обучения, документи, химикалки, 
проектор, тетрадки, книги, костюми, декори за представленията, подходящо помещение за 
представленията, както и достатъчно място за родителите и други зрители. Програмата 
включва три основни етапа: 

 Цялостно обучение за учителите от детските градини, насочено към подготовката им за 
обсъждане на темата за уврежданията с децата; 

 Спектакъл, пресъздаващ приказката „Музиката на хълма“ за забавно „пътуване“ с 
участието на актьори със и без увреждания, които играят герои на животни и 
представляват различен тип увреждане. По време на представлението децата 
използват музикални инструменти и носят костюми на животни. Декорите са лесни за 
преместване. Актьорите се уверяват, че всяко увреждане на героите е забележимо и 
децата от публиката реагират положително на него. Последващите задачи се подготвят 
от учителите от детските градини и обикновено са насочени към обсъждане на 
научените уроци от представлението Децата създават различни рисунки и обсъждат 
наученото от историята; 

 В края на спектакъла родителите на деца с увреждания имат шанса да разговарят със 
специалист за предизвикателствата, пред които е изправено детето им, капацитета му 
за обучение и самото представление. 

В резултат на положителните уроци, извлечени от приказката и артистичното изпълнение, 
участващите деца подобряват образователния си опит и умения. Те могат да работят заедно в 
смесена група от участници със и без увреждания, което ги насърчава да бъдат толерантни и 
непредубедени. Нещо повече, творческата дейност помага за повишаване на осведомеността, 
тъй като родителите и другите деца са сред публиката. Сесиите с родители, както и обширните 
обучения по отношение на уврежданията, насочени към учители от детските градини и други 
педагози, също допринасят за промяна на отрицателното отношение към уврежданията. 

http://artman.hu/en/kreativ-test-zaras
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Повече информация е достъпна на http://kezenfogva.hu/english. 

   Художествената школа на фондация „Real Pearl“ провежда програма за визуално 
образование, ориентирана към детето, на шест места в Унгария — Berettyóújfalu, Komádi, 
Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti и Biharkeresztes. Всяка учебна година целевата 
група се състои от 550 — 600 ученици на възраст между 5 и 12 години, които са предимно 
от групи в неравностойно положение и със специфични образователни потребности. Те 
изучават изобразително и приложно изкуство, при което следобед учителите пътуват, за да 
се срещат с учениците, на местата, където се намират. 

Програмата за визуално образование има триизмерен фокус, тъй като не само осигурява 
образование, но също така помага на участниците да подобрят социалните си умения и да 
излязат от ограниченията, наложени поради техното неравностойно положение. 

Материалите, необходими за изпълнението на програмата, която се провежда от добре 
подготвени учители, обучени от фондация „Real Pearl“, са различен вид хартия, химикалки, 
стикери, ножици и четки. 

http://kezenfogva.hu/english
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Художествената школа на фондация „Real Pearl“ функционира от 2000 г. Настоящата методика 
на училището се основава на т. нар. визуална образователна програма с триизмерен фокус 
върху образованието, социалното развитие и социалната рехабилитация, насочена към 
преодоляване на неравностойното положение на участниците. Всички тези аспекти са вградени 
в различните задачи на всеки урок. Методът се оказва ефективен не само поради неформалния 
тип часове, но и поради постиженията на „истинските перли”, на които са присъждани над 500 
награди всяка година по време на международни конкурси за рисуване. 

Най-талантливите ученици участват и в програма за стипендии, стартирана през септември 
2011 г., която позволява на Фондацията да подкрепя над 60 ученици всяка учебна година. 
Освен това през учебната 2016 — 2017 г. бе въведена стипендия „Драган“, за да се разшири 
броят на децата, получаващи подкрепа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целта на Фондацията е да превърне художественото образование в цялостна програма за 
развитие на личността и да повиши осведомеността относно факта, че специфичните 
образователни потребности често водят до неравностойно социално положение, което обаче 
може да бъде преодоляно чрез изкуствата. 
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Развитието на социалните умения е също толкова важен процес, колкото и придобиването на 
художествени знания. Образователният процес започва с оценка на уменията и потребностите 
от развитие на децата. 

Децата със специфични образователни потребности обикновено прилагат ограничен набор от 
модели, използват цветовете по неосъзнат начин, имат ограничени познания за това как да 
използват пространството и в техните творби липсват детайли. Техните технически познания са 
недостатъчни, а фините им двигателни умения са не добре развити. Персоналът на Фондацията 
е разработил задачи за децата, с фокус върху развитието на различни умения и включващи 
теми в зависимост от възрастта и опита на децата. Задачите са свързани с области на 
компетенции, като самоосъзнаване (напр. усещане за емоции, независимост, автономност, 
идентичност, автентичност) или саморегулиране — показване на емоции, отговорност, грижа, 
уважение към другите, демонстриране на толерантност, откритост, приемане на различни 
мнения и изграждане на доверие. Специалистите от Фондацията допринасят за подобряване 
на уменията за самоефективност, когнитивни умения и решаване на проблеми, критично 
мислене, дисциплина, креативност, откритост и гъвкавост на учениците в художествената 
школа. Програмата за визуално образование съдържа елементи и на вербална комуникация. 

В обобщение, художествената школа подкрепя творчеството и художественото образование на 
децата. Програмите за стипендии допълнително насърчават таланта на артистичните деца, 
които са не са допуснати и/или имат специфични образователни потребности. Различните 
техники, използвани в школата, помагат на учениците да подобрят както техническите си 
познания, така и фините двигателни умения. Освен това, образователната програма повишава 
развитието на личността, комуникативните и когнитивните умения на децата, както и 
критичното им мислене, откритост и гъвкавост. Програмата също така подобрява уменията за 
сътрудничество и управление на конфликти на участниците чрез техники за сътрудничество в 
интегрирани групи. Освен това, засилва усещането за принадлежност към дадена група, 
социалната чувствителност, солидарността и гражданските инициативи като цяло. 
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Бихте могли да посетите https://igazgyongyalapitvany.hu/en/home за да научите повече. 

3.3.5. Обещаващи практики от Ирландия 
   Националното училище в Чарлевил, заедно с училището за специално образование „Offaly“, 

провежда инициатива, наречена „Програма за интеграция в масовите училища“ (PIMS). 
Инициативата обхваща множество области от училищната програма и е насочена към деца 
от масовите училища на възраст 10 — 12 години, както и към деца с тежки и сериозни 
обучителни и физически затруднения на възраст 5 — 18 години. 

Идеята е деца от масовите училища да влязат в контакт с деца със специфични потребности, за 
да се повиши осведомеността за специфичните потребности, да се даде възможност за 
взаимодействие с деца, които са с повече или по-малко способности, да преминат сесии по 
рисуване и музика, годишни паради, спортни дни, и др. 

Дейностите се провеждат в училищната зала или в голяма стая и изискват различни материали 
— хартия, вестници, бои, плат, пастели, маси, столове, фонова музика, музикални инструменти, 
ударни инструменти, и др. Учители, асистенти за деца със специфични потребности, родители и 
деца от двете училища участват в артистичните събития. 

Децата от училището за специално образование „Offaly“ пристигат в Националното училище в 
Чарлевил, придружени от учители и асистенти за деца със специфични потребности, и се 
запознават с учители и ученици от масовото училище. Училищната зала е пригодена за 
настаняване на инвалидни колички и затова масичките са в „U“ форма, позволяваща на 
учениците да седят един срещу друг или един до друг. Материалите вече са на разположение и 
децата от масовото училище са инструктирани как да си сътрудничат със своите връстници от 
специализираното училище — разговарят с тях, помагат им чрез техниката „ръка върху ръка“, и 
др. От съществено значение е учениците от масовото училище да признаят, че децата от 
училището за специално образование „Offaly“ са тези, които водят занятията. 

https://igazgyongyalapitvany.hu/en/home
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Срещите обхващат много области от учебната програма на децата, например визуални 
изкуства, език и комуникация, социално, личностно и здравно образование, музика. Освен 
това, децата от масовото училище свикват с децата от специализираното училище, и докато 
това се превърне в реципрочен процес, децата от специализираното училище развиват своите 
комуникационни умения. В допълнение, децата от масовото училище получават възможност 
да научат какво е да работят заедно с някой, който е „различен“ и да осъзнаят факта, че 
толерантността е от решаващо значение, без значение дали някой има увреждане или не, тъй 
като не е възможно да бъдеш част от екип, без да се съобразяваш с останалите. 

Общите резултати, очаквани от изпълнението на програмата, са да се създаде среда, в която 
страхът от общуване с някой със специфични потребности е премахнат и където децата от 
специална училищна обстановка могат да преживеят дейности, които техните „по-способни“ 
връстници приемат за даденост. Освен това се смята, че тази практика повишава 
осведомеността за уврежданията, тъй като децата от масова училищна среда могат 20 години 
по-късно да станат ключови отговорни лица по отношение на областта на специалното 
образование. Ето защо се очаква част от програмата да даде възможност на децата да станат 
по-толерантни и информирани в процеса на израстване. 

Повече информация е достъпна на http://charlevillens.ie. 

   Проектът за съвместно изкуство е иницииран от националното училище „St Brigid“ и 
центъра „Кингсривър“, който е основан през 1986 г. и осигурява програми за настаняване и 
дневни грижи в общност за лица над 18 години, с различни нужди от подкрепа. 

В проекта участват всичките 18 ученици на възраст от 5 до 12 години, един от които е с 
разстройство от аутичния спектър. 

Целта е да се изгради базирано на изкуството партньорство с центъра „Кингсривър“, за да се 
натрупа опит за обучение както за училището, така и за центъра, както и да се даде възможност 
на децата да влязат в контакт с възрастни с разнообразна нужда от подкрепа и да се запознаят 
с техните способности. 

Дейностите по проекта се провеждат в сградите на националното училище „St Brigid“ и на 
центъра „Кингсривър“, както и в местна среда, като руините на средновековния августински 
манастир и околностите на река Кингс в Келс. За да се осъществи проектът, са необходими 
фотоапарат и художествени материали, например моливи, цветни моливи, маркери, пастели, 
целулоза и рамки за изработка на хартия. 

В проекта участват всички ученици от националното училище „St Brigid“, техните родители, 
училищният персонал — директорът, класният ръководител, учителят за подкрепа при 
обучението и асистентът по специфични потребности — както и художниците, служителите и 
доброволците от центъра „Кингсривър“, гостуващите художници, работещи с двете общности и 
др. 

Инициативата продължава. Тя изследва усещането за място, принадлежност и местната среда 
чрез съвместен творчески процес, който насърчава активното участие на всички. Места в и 
около село Келс — напр. манастирът, река Кингс, местен път — се избират с консенсус от  

http://charlevillens.ie/


31 

 

 

децата, училищната общност и възрастните от центъра „Кингсривър“. 
 

Гостуващите художници ръководят процеса на съвместна работа и проучване и за двете 
общности чрез отделни и общи сесии. Общите сесии могат да включват рисунки на даден 
обект, разходки, скици, „дълбоко” творческо картографиране, фотография, колекция от 
спомени и истории, традиционни/съвременни процеси за ръчно изработване на хартия и 
свързани техники. Какъв точно би бил крайният резултат става ясно едва по време на процеса 
на съвместна работа, планиране и представа, когато се осъзнават очакванията за постоянно, 
завършено произведение на изкуството, което може да бъде отпразнувано, изложено и 
показано на местно ниво, както и потенциално на други места в бъдеще. 

Като цяло в рамките на проекта учениците се срещат с възрастни с увреждания и виждат на 
какво са способни. Научават се също така как да уважават всеки един и да не се страхуват от 
другите. По този начин проектът има положително възпитателно и социално въздействие върху 
децата, които участват, тъй като те не само се запознават с околностите на училището и тяхната 
история, но и взаимодействат с хора в нужда, опознават ги и признават техните способности. 
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Допълнителна информация можете да намерите на 
https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/St-Brigids-NS-Kells-Kilkenny-
207470456270030. 

   Националното училище „St Joseph“ разработи проект за приобщаване, насочен към всички 
ученици от масовото училище, т.е. 232 ученици и 18 ученици с разстройство от аутистичния 
спектър на възраст от 4 до 13 години. 

Целта на проекта е да насърчи приобщаването на ученици със специфични потребности чрез 
организиране на ден на аутизма с участието на всички ученици от училището, включването на 
деца с аутизъм в ученическия съвет, интегрирането на всички ученици с аутизъм в масовите 
класове и по-специално в часове по изкуство и драма. 

Материалите, необходими за проекта, са филмова камера, компютри, интернет, мозаечни 
плочки, художествени материали и др., които се използват от настоящи и бивши ученици, 
учители, асистенти по специфични потребности, родители и членове на местната общност. 

Една от дейностите по проекта е създаването на стенен афиш, който да показва 
приобщаващата практика на училището. Всички ученици и членове на персонала поставят 
плочка върху мозайката. 

 
В допълнение, група по кинематография редовно снима късометражни филми за насърчаване 
на приобщаването и повишаване на осведомеността по отношение на хората с увреждания. 
Учениците с аутизъм и техните съученици заедно пишат сценарий за късометражните филми, 
създават разкадровките и завършват филмите. Един от създадените филми, който можете да 
видите на https://www.youtube.com/watch?v=LmsTFhlY5sI&t=443s, разказва историята на 
аутизма. Освен това децата със специфични потребности и останалите ученици се включват в 
създаването на коледна история, която може да бъде видяна на 
https://www.youtube.com/watch?v=arfuUMygkDo&t=2s. 

В заключение, благодарение на проекта за приобщаване, всички ученици развиват по-добро 
разбиране за аутизма и приемане на хората със специфични потребности. Освен това се 
наблюдава видимо увеличаване на взаимодействието между децата с аутизъм и техните 
съученици.  

https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/St-Brigids-NS-Kells-Kilkenny-207470456270030
https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/St-Brigids-NS-Kells-Kilkenny-207470456270030
https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/St-Brigids-NS-Kells-Kilkenny-207470456270030
https://www.youtube.com/watch?v=LmsTFhlY5sI&amp;t=443s
https://www.youtube.com/watch?v=arfuUMygkDo&amp;t=2s
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Накрая, чрез творческите действия всички ученици са в състояние да изразят себе си по-добре, 
да научат нови начини за общуване, както и да подобрят своите художествени заложби и 
изпълнение в училище. 

За повече информация можете да посетите http://rehinsnsballina.weebly.com и 
http://rehinsns.scoilnet.ie/blog. 

4. Заключение 
Изкуствата и творческите дейности оказват положително влияние върху развитието на децата, 
способностите за учене и социализацията в детските градини и училищната среда. Лесният и 
удобен свят на изкуствата, който позволява всякакъв вид интерпретации и не определя какво е 
правилно и грешно, помага на учениците, и в частност на тези със специфични образователни 
потребности, да бъдат по-уверени, изразителни и осъзнати по отношение на своите емоции. В 
същото време, когато са интегрирани в традиционното преподаване в общите образователни 
условия, изкуствата позволяват на децата да работят заедно, без да се отнасят с предразсъдъци 
към тези, които са „различни“. Повишават осведомеността за уврежданията и насърчават 
младите ученици да влязат в зряла възраст по-толерантни, приемащи и непредубедени. Време 
е да спрем да определяме хората по техния външен вид и да видим това, което е под 
повърхността. Именно затова екипът на проекта ISA наистина вярва, че артистичните и 
културните дейности, когато са интегрирани в масовото образование на деца със специфични 
потребности, са перфектен метод за създаване на по-добър свят за всички. 

http://rehinsnsballina.weebly.com/
http://rehinsns.scoilnet.ie/blog
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