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Кои са „различните“? (1)

Това са деца с аутизъм,

синдром на Даун, синдром на

дефицит на вниманието и

хиперактивност, деца с

нарушения в зрението, деца с

увреждания, деца с увреден

слух.



Кои са „различните“? (1)

Ние всички трябва да се научим

да общуваме с тях, но не по

задължение, а по желание.

Всички Lие някога ще станете

родители и трябва да възпитавате

децата си да общуват без проблем

с такива деца.



Обща характеристика (2)

Образованието в България и по света

е изправено пред сериозни

предизвикателства: все по-често се

сблъскваме с представители на

различни култури, различни от

нашите ценности и норми, традиции и

гледни точки.



Обща характеристика (2)

Всеки човек има право на обрзование,

независимо от неговата раса, пол,

социална принадлежност,

националност, възраст, религия.

Всеки е различен сам по себе си.

Всички хора трябва да общуват с

всички останали без да имат някакви

предразсъдъци.



Обща характеристика (2)

Всеки родител трябва да възпита

детето си, че съществуват малко по-

различни хора, но ние трябва да се

отнасяме с тях като към равни на

нас. Трябва да общуваме с тях,

както и с всички останали.



Обща характеристика (2)
Социалните мрежи, или други програми за

общуване по интернет, като Viber, Whats up,

Facebook, Messenger, Instagram, skype, e-

mail служат на хората, за да общуват

помежду си.

Всички хора имат нужда от общуване,

особено в реалния свят, където всички

чувства, емоции се забелязват от всички

хора.



Интеркултурно образование (3)

Интеркултурното образование е

образование, насочено към развиване

на интеркултурни умения.

Обикновено, но не задължително, то

протича в интеркултурна среда:

такава, каквато се среща в много

съвременни образователни

институции днес.



Интеркултурно образование (3)

Срещата на различните култури

често е трудна, но с известни

усилия тя би могла да бъде особено

обогатяваща и ползотворна. За това

и интеркултурното образование е

сред приоритетите на

международни организации като

Съвета на Европа.

Неслучайно 2008 година е

обявена за Година на

междукултурния диалог.



Интеркултурно образование (3)

В допълнение към развитието на

умения за общуване с различни от

собствената култура, което само по

себе си е прекрасно и вълнуващо,

интеркултурното образование има и

един не толкова привлекателен и

доста деликатен аспект, свързан с

приобщаване на „РАЗЛИЧНИТЕ“ в

обществото.



Интеркултурно образование (3)

Образованието е механизмът, чрез

който «РАЗЛИЧНИТЕ» ефективно

могат да бъдат включени, така че да

намерят работа, да преодолеят

икономическите бариери, които

създават бедността и нищетата, да

преодолеят културните различия и

конфликти и да станат равноправни

участници в обществото.



Приобщаващо образование (4)

Приобщаващо образование е

процесът на осигуряване за всички

деца, включително за тези с

увреждания, на равнопоставени

възможности да получат ефективно

образование, с необходимите

допълнителни помощни средства и

ресурсно подпомагане в

общообразователни детски градини и

училища, за да се подготвят децата и

учениците за продуктивен живот като

пълноценни членове на обществото.



Приобщаващо образование (4)

В българското законодателство

съществува специална наредба за

приобщаване на «РАЗЛИЧНИТЕ». Тя

се нарича: «Наредба за приобщаващо

образование».

Съгласно чл. 3. (1). Приобщаващото

образование е процес на осъзнаване,

приемане и подкрепа на индивидуалността

на всяко дете или ученик и на

разнообразието от потребности на всички

деца и ученици чрез активиране и

включване на ресурси,



Приобщаващо образование (4)

насочени към премахване на пречките

пред ученето и научаването и към

създаване на възможности за

развитие и участие на децата и

учениците във всички аспекти на

живота на общността.



Приобщаващо образование (4)

Наредбата урежда обществените

отношения, свързани с осигуряване

на приобщаващото образование на

децата и учениците в системата на

предучилищното и училищното

образование, както и дейността на

институциите в тази система за

предоставяне на подкрепа за

личностно развитие на децата и

учениците.



Ползи за деца със специални образователни 

потребности от приобщаващо образование (5)

➢ изграждане на приятелства;

➢ повишени социални контакти и

взаимоотношения;

➢ копиране на ролеви модели за учебни

постижения, социални и поведенчески

модели;

➢ подобрено постигане на целите от

индивидуалния план;

➢ повишено придобиване и затвърждаване

на умения;



Ползи за деца със специални образователни 

потребности от приобщаващо образование (5)

➢ изграждане на самоувереност, свързана

със способностите и постиженията;

➢ по-лесен и успешен преход към всеки

следващ житейски етап;

➢ подобрено сътрудничество между

персонала на детската градина;

➢ по-голямо участие на родителите;

➢ семействата са по-добре интегрирани в

общността.



Ползи за деца БЕЗ специални образователни 

потребности от приобщаващо образование (6)

➢ значими приятелства;

➢ повишено приемане и зачитане на

индивидуалните различия;

➢ важение към всички хора;



Ползи за деца БЕЗ специални образователни 

потребности от приобщаващо образование (6)

➢ подготвя всички деца за живот като

възрастни в толерантно общество;

➢ възможности да затвърждават знания и

умения като помагат на другите;

➢ нуждите на всички деца са по-добре

посрещнати, има повече ресурси за

всички.



Британският модел (7)

Във Великобритания живеят хора от

различни националности, различен

цвят на кожата, различни

вероизповедания, различни традиции

и културни норми: сред тях са хора от

Индия, Бангладеш, Китай, Пакистан,

Африка, Карибите, Русия, бившите

съветски републики и Източна Европа.



Британският модел (7)
Много от тези хора са образовани и добре

подготвени да се интегрират в британското

общество, но други се оказват

слабообразовани, някои и неграмотни;

голяма част не владеят или слабо владеят

английския език; немалко от тях не успяват

да намерят работа и остават за дълго в

графата на социално слабите, изключени от

обществото индивиди.



Британският модел (7)

Насърчава се ученето през целия

живот: специални програми обхващат

децата от най-ранна възраст (и

техните родители) до възрастни хора,

които получават втори шанс да се

образоват, да получат професионални

умения и да се интегрират в

обществото.



Британският модел (7)

Набляга се на интеркултурното

образование, умението за общуване с

представители на различни култури,

съзнателно изграждане на

толерантност; особено важно се

оказва обучението на учителите, които

са решаващ фактор при възпитанието

на подрастващото поколение.



ПРЕПОРЪКИ

ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯМЕ ТОЛЕРАНТНО

И С ДОБРО ОТНОШЕНИЕ КЪМ

„РАЗЛИЧНИТЕ ХОРА“.

ВСИЧКИ ХОРА ИМАТ НУЖДА ОТ

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЯТЕЛИ, ХУБАВИ

ЕМОЦИИ.

ВСИЧКИ НИЕ МОЖЕМ ДА ДОСТАВИМ

РАДОСТ НА „РАЗЛИЧНИТЕ“ КАТО

ОБЩУВАМЕ С ТЯХ, КАТО СТАНЕМ

ПРИЯТЕЛИ С ТЯХ.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


