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1. Обикновените идеи  

• Илюстрация на парадоксите на нашето 

време, 

• Индентифициране на проблемите на процеса 

на произвеждане на увреждането,  

• Стратегии за контриране на препятствията, 

търсене на нови професионални решения и 

поставянето им на размисъл (p. 4). 

• Човекът няма увреждане, недостатъчност, 

неспособност, разстройство. (Fougeyrollas, 

2010). 

 

 



След като се хване за въжето, 

ходещият трябва да поддържа 

равновесие в момента и да отиде до 

края. 

КНИГАТА  



2. Теоретична перспектива 

Различията !   



 

 

 

 

1930: Първият медико-педагогически институт в 

Квебек 

1940:  Първите училища със специални класове 

1964: Доклад на родителите : демократизация на 
образованието, визията за обучението на всички 

1976: Доклад Copex : услуги за дезадаптираното детство 

3. Дългата траектория с някои „завои“   

Красноречив пример  

Добрата практика на Сестра Жизел Фортие от Асоциацията на Квебек за 

социалната интеграция (Квебек, Канада). 

https://www.aqis-iqdi.qc.ca/227/Lebruiteur_Express.aqis?id=42 



Classe régulière avec l’enseignant régulier, 
premier responsible de la prévention, du 

dépistage de l’évaluation et de la correction des 
difficultés mineures de l’ élève.  

Classe réguliere avec service ressource à 
l’enseignant régulier  

Classe réguliere avec service ressource à 
l’enseignant régulier et à l’enfant 

Classe réguliere avec participation de 
l’enfant à une classe ressource 

Classe spéciale dans l’école régulière avec 
participation aux activités générales de 

l’école 

École spéciale 

Enseignement à domicile 

Enseignement à l’intérieur d’un centre 
d’accueil ou d’un centre hospitalier 

Source: Tiré du Comité provincial de 

l’enfance inadaptée (1976, p.637). 



1978: Създаването на Oфис на хората с 

увреждания на Квебек & Политики за училищната 

адаптация на EHDAA 

1995: Общо състояние на Образованието на Квебек 

(Доклад) 

2000: Училищна реформа на Квебек 



4. Еволюция на концепциите 

• Нормализация , 

Wolfensberger (1972): un livre Normalization: the Principle of 

Normalization in Human Services. 

 Приложение на възможно ценностни и стимулиращи 

подходи, 

 Установяване и поддържане на статут, нагласи и 

приемливо поведение, 

 Във възможно най-нормална социална рамка. 

• Социалните роли – придаване на ценност, 

• Училищна интеграция - mainstreaming, 

• Социална инклузия  

 

 

 



Модел на човешкото развитие 

(MDH) и le MDH-PPH 



  
Модел РРН  

Индивидуални фактори 
 
 
 

Начин на живот  
 

Фактори на средата  
 
 
 

Интеракция 

Органични системи  

 
 

Нагласи 
 
 
 

Социално участие      Увреждане  

    Интегритет  Дефицитарност  Капацитет  Неспособност 
Улесняват                 Пречат  

11 



Най-нова версия на концептуалния модел на П. 

Фужейрола, MDH-PPH 2 

 



Отговорн

остта на 

учителите 

според 

парадигм

ата за 

реципроч

ното 

влияние 

L’école a la responsabilité d’assurer l’accès à des conditions et des situations 

d’école, d’expérience, de vie ou d’apprentissage… 

… l’accessibilisation des contextes et des situations est au coeur de <l’école de 

Salamanca> 

От пунктуалната способност до културната и институционална 

трансформация на училището 



Отговорностите на специалистите в училищната среда според 

парадигмата на реципрочното влияние  
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(Dionne, Julien-Gauthier et Rousseau, 2006) 

 
 

 

 

 

 

Ясна политика 

за пълното 

участие 

Сенсибилизиран

е, обучение и 

оборудване 

Създаване на 

екип (подкрепа) 

Подготовка на 

училищния 

преход 

Откриване на 

трудностите в 

развитието 

 

Придружаване 

на децата 

Споделяне 

на общи 

инструмент

и 

Успешната 

инклузия  

5. Компоненти на успеха на приобщаването 



Groupes de réflexion 6. Няколко предизвикателства 

Същност на социалното участие  

 Съживяване статута на гражданин, като 

част от обществото в интегрален 

смисъл: « Гражданин в пълна степен, а 

не в пълна степен извън. » ; 

 В личен план ; « Предоставяне на 

възможност да се покаже като ценна. » 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• «Подкрепа през целия живот: "По-лесно е, 

когато са млади, но на 13 или 14 години, те 

нямат работа и не са част от обществото. 

Когато сме тийнейджъри, попадаме в 

кухини».  

• Семействата не си говорят достатъчно и са 

трудни за достигане. Те са хетерогенни. 

«Предизвикателство е да се достигне до 

родителите.» 

 

 …предизвикателства… 



• Към по-глобална визия за реалността на 

всеки човек; 

 

• Разминаване между желанието на 

хората да включат човека в обществото 

и желанието му за това. "Някои млади 

хора правят стажове, но наистина ли ги 

харесват? "; 

 

• Несигурност на работата и трудности 

при проникването в определени сектори 

на заетост. 

 …предизвикателства… 



• Липса на консултации, разпространение 

и обмен на информация между 

различните участници: "Липса на лична 

ангажираност", "Липса на 

институционален ангажимент". 

 

• Пропуски в човешките и финансовите 

ресурси. 

 

• Преходите ... 

 …предизвикателства… 



Заключение 

дейност и мисия на Университетските институти 

Насърчаване на развитието на научните 

изследвания в рамките на мрежата от 

образователни и социални услуги; 

Подобряване на знанията за социалните 

проблеми, техните детерминанти и 

уязвимите групи; 

Насърчаване на по-добро предоставяне 

на услуги, програми и професионални 

практики » 

 



Членове на иизследователската структура: 

екипът се разширява 

 34 редовни членове 

 25 университетски членове 

 9 – от учреждения 

 27 сътрудници  

 Три опции - Изследване-Професионална 

подготовка-Интервенция-Университет 

 Mauricie/Centre-du-Québec 

 Outaouais 

 Estrie 

 



Инклузивното общество  
За гражданско участие  

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Ранна интервенция 

Специфични компетенции, 

междусекторно сътрудничество и 

професионална идентичност  

Контекст на приобщаване 

и грамотност  


