Едно училище за всички
Модел за изграждане на
приобщаваща училищна среда

„Учим се да говорим, като говорим. Учим се да четем, като четем. Учим се да пишем, като
пишем. Учим се да приобщаваме, като приобщаваме.“
(Бънч, 1999)

Нашата мисия в България
Нашата главна цел:
Повече деца всеки ден да получат качествено образование, да развият
талантите и уменията си, да се чувстват защитени, приобщени и ценени.
Нашата работа:
1. Подкрепа и обучения на училищни екипи за израждане на
приобщаваща среда
2. Изследвания, анализи, застъпничество
3. Обучения на учители по теми като глобално образование и
принципи на детско участие
4. Обучения за разработване на процедури и политики за закрила на
детето в училища и в организации, които работят с и за децата
5. Промяна на нагласи спрямо приобщаващото образование

Едно училище за всички – автори

Автор: Център за приобщаващо образование
Вдъхновен от: 5 партньорски училища – участници в Програмата
„Едно училище за всички“ – Фаза 1 (2014-2016)
В сътрудничество с: Вашингтонския университет, Сиатъл, САЩ

Консултиран с: екип от Факултет по педагогика, Софийски
университет
Финансиран от: Фондация „Америка за България“

Научени уроци
1. Приобщаващото образование не е само за деца със СОП.
2. Приобщаващото образование не е самотна борба на един учител в една
класна стая, това е колективно, цялостно училищно усилие и отговорност - на
ръководството на училището, учителите, родителите.
3. Най-устойчивият и ефикасен подход е да се подкрепят училищата, за да
подобрят сами себе си, вместо да им се предлагат готови "решения". В този
процес ние подпомагаме училищата сами да:
•

Идентифицират собствените си нужди и зададат приоритет/и, по който ще
работят за промяна

•

Разпознават ресурсите

•

Споделят отговорностите в разширения училищен екип

4. Шансът да се направи самостоятелна оценка на нуждите и да се даде
приоритет на целите за промяна е ключът към успешната промяна.

Научени уроци
5. Училището е готово да започне промяна, когато само определи своите
потребности.

6. Знания за особеностите на конкретни увреждания или обучителни
трудности и представянето на педагогически техники, изолирани от
останалите процеси в училище има краткотраен ефект за включване и
участие на всички деца.
7. В дългосрочен аспект е ценно, когато обучителната програма за учителите е
насочена към формиране и развитие на аналитични и саморефлексивни
умения, както и към преосмисляне на ценности и нагласи.

8. Придобиването на нови знания и умения в съчетание с обсъждане на
съществуващи и възможни практики на училището за подкрепа на
различията водят до подобряване на нагласите на учителите за приемане на
многообразието в класната стая.

Научени уроци
9. Училището може да бъде учеща организация – системно да анализира
своите практики и да прави необходимите промени в процеса на този анализ.

10. Един учител е подкрепящ само тогава, когато е подкрепен.
11.Решаващ фактор, който обуславя и надгражда усилията на учителите за
приемане и подкрепа на всяко дете в училище е училищното ръководство.

Моделът

Какво представлява Моделът?
Моделът "Едно училище за всички" за организиране на процесите за изграждане на
приобщаваща училищна среда е структуриран подход, основан на организационното
развитие.
Той предлага рамка от:
•

4 ключови области на училищното развитие

•

18 училищни практики, които са обособени като индикатори

•

1 инструмент за самооценка и цикъл на планиране

Той помага на училищата да извършват самооценка, да анализират, планират и
прилагат промяната.
Създаден е специално за българския контекст.
Работи с училището като система на всички нива - култура, политики, практики и с
всички участници.
Той е гъвкав и приспособим към различни училищни контексти.

Какво представлява Моделът?
Четири области за развитие на училището

Какво представлява Моделът?
Цикъл на работа

Какво представлява Инструментът за самооценка
Всяка от четирите области на
Модела е представена в
инструмента от индикатори с
четири нива на изпълнение:
1 - не е въведено
2 - в процес на въвеждане
3 - въведено
4 - въведено според
приобщаващите принципи

За какво служи самооценката?

•

Дава ни възможност да се замислим за собствената си гледна точка;

•

Инициира разговор между помежду ни за това къде се намираме в момента;

•

Дава ни представа, както за субективните мнения, така и за тенденции в екипа ни, за
които не винаги си даваме сметка;

•

Подпомага екипа в изграждането на споделена представа за развитието и дава идеи
за бъдещето;

•

Инициира следването на обща посока чрез избор на приоритетни области;

•

Координира и създава връзки между дейности, които могат да изглеждат откъснати
една от друга;

•

Подпомага проследяването на напредъка на училището и отразява положените
усилия.

Готови продукти:
•

www.Priobshti.se - виртуален център за приобщаващо
образовние- споделяне на добри практики, статии,
интервюта – близо 450 000 потребители

•

Първият онлайн курс за приобщаващо образование напълно безплатен – над 1000 потребителя са го
преминали

•

Инструмент за самооценка за училищата

•

Методологии за прилагане на Модела и издания в помощ
на учителите в област Педагогически практики, както и
обучения във всички четири наравления

Някои резултати
Академични проявления
3.89

Учениците, които имат трудности с устното изразяване
на мислите си, трябва да са в обща класна стая с
всички деца

5.04
4.31

3.21

Учениците, които са с 1 година назад в академичните си
постижения в сравнение с другите, трябва да са в обща
класна стая с всички деца

5.25
3.59

Учениците, които имат нужда от индивидуален учебен
план по четене и математика, трябва да са в обща
класна стая с всички деца

2.24

Учениците, чиито академични постижения са с 2 или
повече години назад от тези на другите в класа, трябва
да са в обща класна стая с всички деца

2.27

4.12
2.73

3.65
2.48

0.00
Национално представително проучване

1.00

2.00

Пилотни училища 2016

3.00

4.00

5.00

Пилотни училища 2015

6.00

Някои резултати
Социални проявления

4.48
Учениците, които са срамежливи и затворени, трябва да
са в обща класна стая с всички деца

5.57
4.75

3.58

Учениците, които често отсъстват, трябва да са в обща
класна стая с всички деца

4.63
4.07

2.63

Учениците, които имат нужда от обучаване в умения за
самообслужване и ежедневни дейности, трябва да са в
обща класна стая с всички деца

4.02
3.04

0.00
Национално представително проучване

1.00

2.00

Пилотни училища 2016

3.00

4.00

5.00

Пилотни училища 2015

6.00

Някои резултати
Физически проявления

3.62

Учениците, които не могат да се движат без помощ от
друг човек, трябва да са в обща класна стая с всички
деца

4.8
4.02

3.62

Учениците, които имат труден за разбиране говор,
трябва да са в обща класна стая с всички деца

4.9
3.98

2.80

Учениците, които не могат да четат стандартен шрифт, и
имат нужда да използват Брайловата азбука, трябва да
са в обща класна стая с всички деца

4.04
3.02

2.61

Учениците, които използват езика на жестовете или
комуникационни табла, трябва да са в обща класна стая
с всички деца

Учениците, които не могат да възприемат слухово речта,
трябва да са в обща класна стая с всички деца

Национално представително проучване

4.13
3.00

2.17

0.00
1.00
2.00
Пилотни училища 2016

3.81
2.41
3.00
4.00
5.00
Пилотни училища 2015

6.00

Някои резултати
Поведенчески проявления
2.34

Учениците, които са вербално агресивни към съученици,
трябва да са в обща класна стая с всички деца

4.13
2.86

2.27

Учениците, които не спазват правилата за поведение,
трябва да са в обща класна стая с всички деца

4.04
2.85

1.90

Учениците, които са физически агресивни към
съучениците си, трябва да са в обща класна стая с
всички деца

3.54
2.58

1.63

Учениците, които не могат да контролират поведението
си и пречат на работата, трябва да са в обща класна
стая с всички деца

3.54
2.13

0.00
Национално представително проучване

1.00

2.00

Пилотни училища 2016

3.00

4.00

5.00

Пилотни училища 2015

6.00

Някои резултати
Как бихте определили Вашите
нагласи спрямо приобщаващото
образование?
(само отговорилите)
1
2
3
4
5

2014
1,0
2,9
29,1
24,3
34,0

2015
0
1,1
5,4
20,4
60,2

2016
0
0
7,7
20,5
66,7

Някои резултати

Всички деца с обучителни
затруднения ли трябва да
получат ресурсна подкрепа?
(само отговорилите)
Да

2014
70,9

2015
34,4

2016
25,6

24,3

40,9

55,1

0

11,8

14,1

13,6

2015
22,6

2016
16,7

В повечето
случаи

45,6

50,5

65,4

От време на
време

19,4

15,1

10,3

Не
Не знам

Способен ли сте да
идентифицирате силните страни
на учениците Ви със СОП? (само
отговорилите)
Винаги

2014

Подготовката на учителите –
непредставително проучване

- Март, 2017
- Онлайн анкета до учителите през сайт Приобщи.се, количествен
метод
- 138 отговорили
- За въпросите са използвани четирите сфери на умения, знания и
компетентности от Профила на приобщаващия учител на
Европейската агенция:
1. Способност за оценка на различните възможности на учениците;
2. Подкрепа на всички ученици;
3. Съвместна работа – сътрудничеството и работата в екип;
4. Лично професионално развитие.

Подготовката на учителите –
непредставително онлайн проучване
Многообразие - теми

Честота на
дискусиите по време
на учебните часове,
като част от учебната
програма
43%

Честота на дискусиите по
време на неформални
разговори с учениците

Социално, финансово,
материално, класово,
статусно различие

31%

43%

Религиозно многообразие

27,7%

11,6%

Културно многообразие,
традиции и обичаи

22,6%

5%

Расово различие

21%

7%

Пол

19%

14,5%

Физически различия

11,6%

11,6%

Етническо многообразие

30,6%

Подготовката на учителите –
непредставително проучване
Знания, умения и
нагласи, които се
придобиват
обикновено по време
на следването в
университета

Твърдение
Успешно разпознават прояви у децата, 13,66
свързани с трудности в социалните
умения и комуникацията с другите.
Умеят да адаптират успешно учебния 14,32
материал и подходите на преподаване
към индивидуалните възможности на
ученика.
Умеят да проследяват академичния
14,02
напредък, емоционалното и
социалното състояние и развитие на
учениците.

Знания, умения и
нагласи, които се
придобиват
обикновено като
професионален
опит в училище

Знания, умения и
нагласи, които се
придобиват
обикновено от
следдипломни
квалификации и
обучения

68,00

18,90

65,83

19,80

65,68

20,37

Подготовката на учителите –
непредставително проучване
Някои изводи:
- значителна част от учителите оценяват високо и много високо своята
подготовка в рамката на профила на приобщаващия учител на Европейската
агенция по приобщаващо образование;
- смятат, че са придобили тези знания и умения преди всичко посредством своя
професионален опит и по-малко чрез подготовката си в университет или в
квалификации и обучения.
- голямо значение на онова, което учителят трупа като опит в практиката си. За да
бъде източник на знание и да е от полза за професионално развитие, е
необходимо този опит да бъде осмислен. Важно е да се създаде пространство в
училището за само-рефлексия.

Подготовката на учителите –
непредставително проучване
Някои препоръки:
От учителите към висшите училища - обучението да бъде свързано максимално
с практиката, студентите да общуват с учители и да прекарват повече време в
реална среда – в училище и детска градина.
На база на изследването, към висшите училища – темата за многообразието да
бъде застъпена във всички направления:
➢ в ученето, посредством подготовка на студентите за адаптиране на учебните
програми, за планиране на уроците, съобразно силните страни на децата;
➢ в общуването и участието на децата: посредством подготовка на студентите за
идентифициране на трудности в социалните умения и емоционалното развитие,
за изграждане на атмосфера на екипност и приемане, за взимане предвид на
мнението на децата;
➢ за работа в екип на учителите и специалистите, и с родителите.

Благодарим Ви!
www.cie.bg

www.priobshti.se

Виктория Троянова, v.bachvarova@cie-bg.eu,
Център за приобщаващо образование

