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Приобщаването започва от нас!

Професионална общност 
за приобщаващо образование

Ние ще бъдем истинската движеща сила на промяната.

В нашата работа ще бъдем водени от следните принципи:

Обединени от своето разбиране, че приобщаващото образование е процес, основан на 
уважението и приемането на другия, създаваме Професионална общност за приобщава-
що образование.

Всяко дете е различно. Всяко дете има нужда от подкрепа и именно тя му гарантира 
качествено образование. Приобщаването означава присъствие, участие и напредък на 
всички деца в училище и усещането им за принадлежност.

Приобщаващото образование е процес на развитие на училището в резултат от усилията 
на всеки член на училищния екип. То се основава изцяло на училищните ресурси и потен-
циал. Това е възможно, когато всички участници в училищната среда взаимно се подкре-
пят. Един учител може да бъде приобщаващ, когато е подкрепен в учебния процес и под-
помогнат в работата му в класната стая.

Приобщаващото образование намалява социалното неравенство, като се бори със соци-
алното изключване по расов, социален, класов, етнически, полов и здравен признак.

Приобщаващото образование подкрепя емоционалното израстване на детето като взема 
под внимание не само придобиването на академични знания, а цялостното преживяване 
на детето в училище – как се чувства, защитено ли е, има ли значим възрастен, към 
когото да отнесе своите тревоги, умее ли да учи и общува пълноценно.

Манифест

• Непрекъснат стремеж към усъвършенстване.

• Споделяне на добри практики.

• Оказване на професионална подкрепа.

• Обмяна на знания, умения и опит за подобряване на училищната среда.

• Идентифициране на истинските проблеми.

• Намиране на решения, съобразени с потребностите на всяко дете.

• Осигуряване на детска закрила и безопасна среда.

• Усъвършенстване на нормативната рамка и гарантиране на ресурсите, за да 
може да се отговори на нуждите на всяко дете.

• Промяна на практиките и нагласите, за да може всяко дете да има своето 
място в общообразователното училище.

• Премахване на предразсъдъците и бариерите, които пречат на децата да ходят 
с желание на училище и да се чувстват добре в класната стая.


