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Приобщаващо образование

Приобщаващото образование е една наистина 

справедлива система, която отчита различията на 

всеки ученик и се опитва да осигури на всички тях 

помощта, от която се нуждаят, за да постигнат 

минимално ниво на обучение. 



Приобщаващо образование

Акцент в приобщаващото образование е 

подпомагането на ученици, които са изложени на 

по-висок риск от социално изключване. В тази група 

обикновено има лица от всички видове 

малцинства, хора с увреждания, деца със СОП 
или членове на семейства с малко икономически 

ресурси.



Работата по проекти като средство за 

приобщаване на учениците

Мобилности и стажове във Флоренция



Проект „Ориентирани към качество 

мобилни стажове за прозрачност и 

признаване на квалификациите в 

туризма“

Италия, България, Австрия, Германия, Испания

Разработена мрежа от професионални компетенции 

за професии: сервитьор, готвач, асистент в кухня, 

рецепционист, асистент продажби и маркетинг;

Формулиране на резултати от учене за покриване на 

всяка компетентност



„Професионално развитие на учители и 

обучители в ПОО с цел повишаване на

социалното включване за учене на работното

място”

ПГТ „Д-р В. Берон“ е координатор по проекта.

Партньорите са обучителни организации от Белгия,

Италия, Малта, Румъния и Испания.

Основни цели:

- Обучение на учители, работещи с ученици с

увреждания или специални потребности;

- Повишаване на възможностите на ученици със СОП

или увреждания да участват в проекти за мобилност;

- Подкрепа на ментори на предприятия, в които се

провеждат мобилни стажове



„Професионално развитие на учители и 

обучители в ПОО с цел повишаване на

социалното включване за учене на работното

място”

Интелектуален продукт 1:

Дидактически насоки за учители по 

професионално образование и обучение относно 

компетенциите, които трябва да притежава 

педагогическия персонал, работещ с ученици с 

увреждания или СОП в професионалното 

образование и обучение, включително и при 

провеждане на мобилните стажове.



„Професионално развитие на учители и 

обучители в ПОО с цел повишаване на

социалното включване за учене на работното

място”

 Интелектуален продукт 2: Учебна програма за педагогически 
специалисти в ПОО със следните модули:

- Как да се справим с целевата група по време на стажуване – как да 
общуваме с учениците, родителите;

- Как да насърчим мотивацията на компанията да участва в приемане 
на ученици със СОП и ученици с увреждания;

- Как да проучим условията в предприятието и професионалните 
нужди, пригодност за заетост, необходими компетенции, кариерно 
ориентиране;

- Как да подобрим и разработим гъвкави и индивидуални маршрути, 
съобразно потребностите и възможностите на всеки ученик, как да 
създадем индивидуален учебен план за всеки ученик.



„Професионално развитие на учители и 

обучители в ПОО с цел повишаване на

социалното включване за учене на работното

място”

- Как да оценяваме учениците по време на стажуването 

/предварително, текущо оценяване, оценка на постигнатите 

резултати/;

- Как да прилагаме мерки за подкрепа за заетост – как да насърчим 

студентите чрез активни мерки за заетост, как да насърчим прехода 

от училище към работа.



„Професионално развитие на учители и 

обучители в ПОО с цел повишаване на

социалното включване за учене на работното

място”

Интелектуален продукт 3: Обучение и подготовка на 

ментори /тестване чрез проведени работни срещи с 

фирмени ментори/

- Избор на подходящо работно място, съобразно 

възможностите на обучаемия;

- Осигуряване на ЗБУТ;

- Практическо обучение на лицата със СОП или 

увреждания;

- Оценка на придобитите компетенции.



„Професионално развитие на учители и 

обучители в ПОО с цел повишаване на

социалното включване за учене на работното

място”

Интелектуален продукт 4: Обучение на придружаващи 

лица /работни срещи с учители в ПОО/:

- Обучението в клас с цел запознаване на учениците с 

мобилностт;

- Подготовка преди мобилността;

- Разработване на личен учебен план за мобилност;

- Провеждане на мобилността;

- Оценка на компетенциите от мобилността



Проект „Достъп до приобщаваща среда 

за професионално образование и 

обучение - ACTIVET“

Проектът има за цел да осигури стратегия за 
гарантиране на по-широк достъп до работа за лица с 
увреждания, благодарение на индивидуално
разработени учебни пътеки, които директно отговарят
на специфичните нужди и очаквания. 

Партньори по проекта са компании и 
неправителствени организации от цяла Европа: 
България, Белгия, Италия, Португалия, Испания и 
Полша.



Проект „Достъп до приобщаваща среда 

за професионално образование и 

обучение - ACTIVET“

 Акцент е усъвършенстване уменията на хората, работещи с 

лица с увреждания, както и развиване на нови умения и 

дейности, които да им помогнат в процеса на насърчаване

участието в обучението в реална работна среда на лица с 

различни дефицити. 



Проект „Достъп до приобщаваща среда 

за професионално образование и 

обучение - ACTIVET“

По време на проекта ще бъдат разработени: 

- наръчник, съдържащ обучителни материали, с 

необходимите компетенции, които хората с увреждание

трябва да притежават;

- инструментариум за оценка на компетенциите и насоки за 

признаване и валидиране на придобитите от хора с 

увреждания знания и умения; 

- учебна програма за менторите, които работят с лица с 

увреждания в компаниите. 



Проект „Достъп до приобщаваща среда 

за професионално образование и 

обучение - ACTIVET“

Предстои провеждането на семинари, в рамките на които 

ще се обсъди състоянието на системите за обучение на 

лица с увреждания в страните – партньори по проекта. 

Очакванията са в рамките на семинарите и дискусиите да 

се очертаят идеи и предложения за усъвършенстване на 

системите за обучение на лица с увреждания.



СмАРТуризъм

 Координатор- Франция

 Партньори: Италия, Турция, Гърция, Сърбия, България

 Предизвикателствата, които пандемията постави, наложиха да се
търсят нови решения при „новото нормално.“ Образователните
институции се изправиха пред съществени проблеми по отношение
на нивото на ученическия интерес към онлайн ученето. 
Туристическият бранш се изправи пред фалит.

 За да отговорят на тези наболели проблеми, партньорите по 
проекта ще създадат материали за онлайн обучението по туризъм и 
да подпомогнат популяризирането на местния туристически бранш
чрез общ проект по европейската програма Еразъм +.  



СмАРТуризъм

Целта е да се популяризира местното

културно наследство и в същото време

да се създаде модерна учебна среда. 

Ще се изработят видеофилми за

туристически курорти, туристически

атракции, местна кухня за всяка от 

страните партньори. 

Добавена стойност е развитието на

креативността и дигиталните

компетенции у учениците.



Проекти по време на пандемия





Татяна Данчева

tdantscheva@abv.bg


