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ВЪВЕДЕНИЕ  

         Признаване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
(Закон18/2009): 

 
       “Инвалидността е резултат от взаимодействието между хора с увреждания и 
поведенчески и екологични бариери, които възпрепятстват тяхното пълно и 
ефективно участие в обществото на равни начала с останалите”.   
 
        Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания използва термина 
„разумно приспособяване“, за да посочи необходимите и подходящи промени, 
които не налагат прекомерна или прекалена тежест. Когато е необходимо в 
определени случаи, да се осигури на хората с увреждания удоволствие и 
упражнения, въз основа на равенство с останалите на всички човешки права и 
основни свободи “(член 2). 

 
        Настоящият доклад е първият труд по проекта Преподаване на ИКТ за хора 
със специфични нарушения на способността за учене, финансиран от Европейската 
Комисия, чрез програмата Еразъм+ (Ключово действие 2, Стратегическо 
партньорство за иновации в областта на професионалното образование и 
обучение). 

 
        С тази разработка консорциумът по този проект иска да покаже малка част от 
ситуацията на учениците със специфични нарушения на способността за учене 
(СНСУ) в институтите за професионално образование и обучение (ПОО) на 5 
различни града в Швеция, Италия, Полша, Португалия и България. Целта на това 
малко проучване беше да се подчертаят общите нужди на институтите и учителите 
за ПОО (особено учителите по ИКТ), да се сравнят различните начини за справяне 
с тези нужди и да се посочи пътят за следващите резултати, за да се разработят 
нови инструменти за преподаване ИКТ за тази целева група, отговарящи на 
нуждите на всяка от 5-те включени среди.  
За да постигнат резултатите и статистиките, които ще прочетете, партньорите 
разработиха и предадоха 2 различни проучвания: първото беше адресирано до 
членовете на екипа на доставчиците на ПОО и институти (включително 
професионални училища), с цел да разберат сегашното състояние на ученици със 
СНСУ, включително компетенциите на учителите, които работят с тях.  

         Второто проучване беше конкретно адресирано до учителите по ИКТ, с цел 
да се разбере техния опит, техните компетенции и тяхната гледна точка относно 
преподаването на тази целева група.  
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Проучването беше предоставено на служителите, учителите и преподаварели на 
няколко доставчици на ПОО в Стокхолм (Швеция), Палермо (Италия), Русе 
(България), Варшава (Полша) и Авейро (Португалия).  

 

1. Европейската препоръка за приобщаващо образование  

        Съветът на Европейския съюз признава значението на социалното включване 
на хората със специални нужди чрез образование и приемането на политики, които 
осигуряват равни възможности за всички при достъпа до образователната система, 
за намаляване на преждевременното напускане на училище и за борба с 
дискриминацията. От 90-те години на миналия век се наблюдава по-голям акцент 
върху „приобщаващото образование“, което се споменава в няколко официални 
документа.  

 
         През 2009 г. Съветът на Европейския съюз издаде „Образование и обучение 
2020“ (OO 2020), който е „форум за обмен на най-добри практики, взаимно 
обучение, събиране и разпространение на информация и доказателства за това, 
което работи, както и съвети и подкрепа за реформи на политиката. Рамката 
включва четири стратегически цели:  

• превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност; 
• подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучение; 

насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 
гражданско участие; 

• повишаване на творчеството и иновациите. 
 

        Съгласно ОО 2020 „приобщаващото образование (т.е. включващо 
нарастващото разнообразие на учащите), равенството, недискриминацията и 
насърчаването на гражданските компетенции (напр. взаимно разбирателство и 
демократични ценности)” е един от основните приоритети, които трябва да се 
следват през периода 2016 - 2020 г.  

 
        Повечето европейски страни приемат свои собствени национални политики, 
като следват принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания (2006 г.) (5). Според доклада на Европейската агенция за развитие на 
образованието за специални потребности „сегашната тенденция в ЕС и страните-
кандидатки е да се разработи политика за включване на ученици със специални 
образователни потребности (СОП) в общообразователните училища, като се 
осигурят учители с различна степен на подкрепа по отношение на персонала, 
материалите, обучението по време на работа и оборудването“. Въпреки това, няма 
общо единодушие за това какво представлява специалната потребност в 
образованието и дефинициите на специалните образователни потребности са 
различни в различните страни. Освен това, страните следват различни политики за 
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включване на ученици със специални нужди в образованието, някои се фокусират 
върху включването им в масовото образование, докато други имат по-различни 
образователни системи.  

 
         Европейският съвет подчертава необходимостта от осигуряване на 
равнопоставеност и високи постижения в системата на образованието и обучението 
и счита, че неравенствата по отношение на учениците със специални нужди все 
още могат да бъдат намалени в различните нива на училищното, професионалното, 
висшето образование, образованието за възрастни и ученето през целия живот. По 
отношение на професионалното образование и обучение е важно да се насърчава 
непрекъснатото професионално образование на учениците със специални нужди. 
Съветът насърчава прилагането на подход, който ще бъде по-ориентиран към 
специалните нужди на всеки индивид и допълнително ще осигури на учителите 
умения да се справят с различните нужди на учениците. 

 
        Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва освен другите, 
следните насоки относно ПОО:  
Член 24: Образование  

...5. Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания ще 
имат достъп до общо висше образование, професионално обучение, образование за 
възрастни и учене през целия живот без дискриминация и на равни начала с 
другите. За тази цел държавите - страни по конвенцията, гарантират, че на лицата с 
увреждания ще се предоставят разумни улеснения.  

 
         Освен това предлага обучение на учители по информираност за уврежданията 
и използването на алтернативни образователни техники в подкрепа на групите в 
неравностойно положение.  
 

 
2. СНСУ в държавите от консорциума 

 
2.1. Швеция 

         Определение на СНСУ  
          В Швеция няма законова дефиниция за специални образователни 
потребности. Образованието следва принципа на „училище за всички“ и фокусът е 
върху това от какъв вид подкрепа се нуждаят учениците - достъп до еднакво 
образование за всички. Това означава, че учениците, които се нуждаят от 
специална подкрепа, не трябва да бъдат третирани или определяни като група, 
която е различна от другите ученици и техните права не са посочени отделно. 
Въпреки това е подчертано задължението на училищата да се грижат за нуждите на 
всички ученици.    
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         Целта на образованието за специални потребности е да се очертае с 
подчертаване и изясняване, въз основа на образователни въпроси, как може да се 
развие непосредствената среда, за да се отговори на нуждите на децата и учениците. 

 
         Правна и институционална рамка  
         Съгласно Закона за образованието (Skollagen, SFS 1985:1100), всички деца и 
младежи имат правото на равен достъп до образование, независимо от пола, къде 
живеят, социални или икономически фактори. Образованието трябва да “осигурява 
на учениците знания, и съвместно с домовете им, да насърчава тяхното 
хармонично развитие в отговорни човешки същества и членове на общността”. 
Трябва да се вземат под внимание и ученици със специални потребности. 
Задължителните училища могат да бъдат национални, общински или независими 
(частни), но по-голямата част от учениците посещават задължителните общински 
училища.  

 
        На местно ниво, Швеция е разделена на 290 общини (kommuner), всяка от 
които има избираем съвет. Общините са отговорни за широка гама от удобства и 
услуги, включително: жилища, пътища, водоснабдяване и обработка на отпадни 
води, общественото благополучие, грижи за възрастни хора, както и училища. 
Заедно с Министерството на образованието и науката има и Национална агенция за 
специални нужди, образование и училища, която си сътрудничи с общините в 
грижата за учениците с трудности в обучението. Тя работи, за да гарантира, че 
децата, младите хора и възрастните - независимо от функционалните им 
способности - имат адекватни условия за изпълнение на образователните си цели. 
Това се постига чрез: подкрепа за специални нужди, образование в училищата със 
специални нужди, достъпни учебни материали и държавно финансиране. 
          Шведският инспекторат по образование проверява училищата и оценява 
заявленията за провеждане на самостоятелно обучение. Целта е да имаме добро 
образование в безопасна среда. Освен надзора и качеството на одита, той също 
така предоставя съвети и насоки относно правните промени, които училището 
трябва да приеме. 

           Националната агенция за образование е отговорна да наблюдава дали 
националните цели са постигнати във всички предучилищни, задължителни и 
гимназиални училища, както и в образованието за възрастни. Това включва средно 
професионално образование и обучение и общинско ППОО за възрастни. 
Агенцията също така разработва ръководни документи (като учебни програми, 
учебно съдържание и критерии за оценяване), подкрепя програма за обучение на 
ръководителите на училища и финансира развитието на националните 
компетенции за учителите и училищния персонал.  

 
          Законът за езиците гласи, че „публичният сектор носи особена отговорност за 
защита и насърчаване на шведския жестомимичен език“. Това води до особена 
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отговорност да се работи активно за затвърждаване на жестомимичния език, като 
го направи видим. Това се прави предимно чрез специални училища и чрез 
предоставяне на образователна подкрепа на училища с учещи деца, млади хора и 
възрастни, които са глухи или имат увреждане на слуха.  
           Забраната на дискриминацията в Закона за дискриминацията е валидна по 
принцип във всички области на обществото и сферата на образованието не е 
изключение. Това означава, че учениците с функционални увреждания имат 
същите права като другите ученици да посещават и завършат образованието си.  
 
Процедури и особености 

• Например за работа в задължителни училища, училища със специални 
потребности или гимназиални училища е възможно да се кандидатства за 
финансиране на така наречените „специални интервенции в училищата“. Това е 
безвъзмездна помощ, предоставена от SPSM за насърчаване и развитие на добра 
учебна среда за ученици с увреждания. Друго финансиране, насочено към младите 
хора и възрастните, чрез доставчици на образование или директно към студентите, 
също е на разположение.  

 
• Държавните училища за деца със специални потребности в Швеция - от 

които пет регионални и три национални - приемат ученици, които се нуждаят от 
алтернатива на основното училище. Родителите кандидатстват за децата си в 
училище за специални потребности. Ако ученикът не живее близо до училището, е 
възможно да живеят в училището и да вземат активно участие в дейностите през 
свободното време през учебния срок. 

 
• Учениците с глухота или увреден слух могат да посещават едно от 

регионалните училища за специални потребности. Обучението е двуезично, което 
означава, че се провежда на шведски жестомимичен език и на устен / писмен 
шведски.  

 
• Учебното съдържание в училищата със специални потребности не се 

различава съществено от това на задължителните училища. Всички, които работят 
в училища със специални потребности, имат познания за езика и комуникацията, 
алтернативни инструменти, адаптирани учебни материали и помощни средства. 
Училищата за ученици със специални потребности имат по-високо съотношение 
учител-ученик и по-малки преподавателски групи, за да се свържат с учениците 
въз основа на техните индивидуални предпоставки. 

 
• Ако ученик се нуждае от специална подкрепа, се изготвя план за 
действие. Правилата относно плановете за ученици, нуждаещи се от специална 
подкрепа се изясняват допълнително. Нуждите на учениците се оценяват и 
последващият план за действие съдържа информация относно нуждите на ученика, 
какви мерки ще бъдат предприети и как тези мерки ще бъдат проследени и оценени.  
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           Цялото образование съответства, доколкото е възможно, на националните 
учебни програми, но с акцент върху задоволяването на индивидуалните 
образователни потребности. Приблизително 14% от учениците в задължителните 
общообразователни училища имат план за действие (2013 г.), който се решава от 
директора. 
 
           При някои обстоятелства, тази разпоредба се предлага в специални програми. 
Нуждите на учениците се оценяват от мултидисциплинарен екип и се провеждат 
допълнителни медицински, социални, психологични и педагогически тестове. Щом 
становището бъде завършено, ученикът се допуска да посещава тези специални 
програми. Посещаването на специална програма или училище за специални 
потребности е доброволно. Ако ученикът не избере да посещава специална програма 
или училище за специални потребности, той посещава общообразователно училище с 
подкрепа и план за действие.  

            Професионалното образование и обучение (ПОО) се характеризира с високо 
участие. Над 98% от завършилите задължителните училища продължават директно в 
гимназиалното училище, а половината влизат в първоначално професионално 
образование и обучение (ППОО). Всички програми за ППОО предлагат възможност 
за продължаване във висшето образование и съществува добре развита система за 
образование на възрастни, която позволява на тези, които не са завършили 
задължително или гимназиално образование, да допълнят образованието си след 19-
годишна възраст.  
 

2.2. Италия  

           Националната образователна система и университетите имат за задача да 
идентифицират най-подходящите методи на преподаване и оценяване, така че 
учениците със СНСУ да могат да постигнат успех в образованието си.  

 
Категориите на увреждания при СНСУ са:  

• Дисллексия 
• Дисортография  
• Дискалкулия 

 
         Правна и институционална рамка  
         В Италия министерството на образованието е въвело разпоредби относно 
обучението за ученици с проблеми в обучението.   

 
         Във връзка с това обнародването на Закон 170/2010 извежда на преден план 
важен културен и професионален размисъл относно това какви преподавателски 
функции трябва да се изпълняват в наши дни. Новите правила за специфични 
нарушения на способността за учене в училищната среда още веднъж призовават 
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училището да постави човека в центъра на техните дейности и грижи: 
„Определянето и прилагането на образователни и преподавателски стратегии 
трябва винаги да отчита особеностите и сложността на всяко лице, неговата 
изразена идентичност, неговите стремежи, способности и неговата 
нестабилност, в различните етапи на развитие и обучение ” 
Член 4 – Образователни мерки  
Този член гарантира, че образователните институции “ще осъществят 
необходимите педагогически и дидактични интервенции за образователния успех 
на учениците и студентите със СНСУ, активирайки индивидуализирани и 
персонализирани дидактически курсове и прибягвайки до компенсаторни 
инструменти и диспенсационни мерки” 

 
Член 6 – Форми на проверка и оценяване  
Целта на този член е да се регламентират стъпките, чрез които учениците със СНСУ 
да бъдат оценявани от образователните институции. Съгласно закона:  

 
1. Учебната, периодичната и окончателната оценка на учениците и студентите 
със СНСУ трябва да съответства на педагогическите и дидактическите 
интервенции, посочени в предходните членове.  
 
2. Учебните институции приемат методи за оценка, които позволяват на 
ученика със СНСУ ефективно да демонстрира нивото на постигнатото 
обучение, като прилагат мерки, които определят оптималните условия за 
оценяване на изпълнението, като се обръща специално внимание на овладяването 
на съдържанието на дисциплината, независимо от аспектите, свързани с 
дефицитната способност.   

 
3. Държавните зрелостни комисии, в края на първи и втори цикъл на 
образованието, надлежно вземат предвид специфичните субективни ситуации, 
дидактическите модалности и формите на оценяване, идентифицирани в 
контекста на индивидуализирани и персонализирани дидактически курсове. 
Същите комисии също така осигуряват използването на подходящи 
компенсаторни инструменти и приемат критерии за оценяване, които са особено 
внимателни към съдържанието, а не към формата.  

 
4. Учебните институции прилагат всяка образователна стратегия, за да дадат 
възможност на учениците със СНСУ да изучават чужди езици. За тази цел те 
усъвършенстват методите, чрез които учащият най-добре може да изрази своите 
умения, благоприятстват устното изразяване, както и да прибегне до 
компенсаторните инструменти и най-подходящите диспенсационни мерки. Писмени 
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тестове за чужд език се разработват, представят и оценяват по начин, съвместим с 
трудностите, свързани със СНСУ. 
5. Само в случаите на особена тежест на нарушенията на способността за учене, 
ученикът може да бъде освободен от преподаване на чужди езици и да следва 
различен образователен план.  
 

Член 7 – Обучителни интервенции   
Този член урежда образованието, което педагогическият персонал във всяка 
институция има право да следва, за да осигури по-добро обслужване на учениците 
със СНСУ. Според закона:   

 
1. Дейности по обучение за повишаване на квалификацията на учители и 
ръководители на училища, свързани конкретно със следните области:  

a) характеристики на различните видове СНСУ;   
b) основни инструменти за ранно откриване на риска от СНСУ;  
c) обучителни и образователни стратегии за овластяване и компенсаторна 
помощ;   
d) управление на класа в присъствието на ученици със СНСУ; 
e) адекватни форми на проверка и оценка;  
f) форми на ориентация и придружаване за продължаване на обучението 
в университета, висшето образование и висшето техническо 
образование;  
g) опит от проучвания на случаи на ученици със СНСУ, за прилагане на 
добри преподавателски практики. 

 
2. Министерството подготвя подходящи обучителни планове за активиране на 
специализирани курсове или магистърски програми по дидактика и психо-
педагогика за специфични нарушения на способността за учене.   
 

Процедури и особености  
 

• Определяне на помощния учител 
            Ролята на учителя-помощник е възникнала като „специализиран” учител, 
различен от останалите учители по учебната програма и допълнително е 
дефинирана в Закон 517/77. 
Те се назначават в клас, който посещава ученикът с удостоверена  инвалидност, в 
напълно съвместна работа с останалите учители, за да въвеждат форми на 
интеграция и осигурят индивидуални интервенции във връзка с нуждите на 
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отделните ученици.  
 

            Задачата на учителя за спомагателните дейности в класа представлява 
истинската същност на ролята, която той играе в процеса на интеграция. Всъщност 
цялата въпросна училищна общност трябва да бъде включена във въпросния 
процес, а не просто конкретна професионална фигура, на която се делегира 
изключително задачата за интеграция. Това е така, защото ученикът с увреждания е 
ученик от класа като останалите и следователно отговорността за неговия учебен 
път е на целия съвет на класа.  
           За пълна интеграция, помощният учител се намесва на базата на специфична 
подготовка по време на часовете в класната стая, сътрудничи си с учителите по 
учебните програми и с Класния съвет, така че образователния процес на ученика да 
може да продължи дори и при негово отсъствие.  

 
           Концепцията за специалните образователни потребности се основава на 
глобална визия за лицето, която е ефективно придружена от модела на МКФ на 
Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и 
здравето (International Classification of Functioning, Disability and Health), въз основа 
на функциониращия профил и анализ на контекста, определен от Световната 
здравна организация. 
          Тази област на неравностойно положение включва ученици с поведенчески 
или разстройства на вниманието, скорошна имиграция в Италия, деца с езикови 
закъснения, синдром на Аспергер или коефициент на интелигентност между 70 и 
85.  
На последния държавен изпит от първия цикъл, помощния учител е член на 
комисията  и участва във всички дейности за всички ученици.  

 
• Информационни технологии и СНСУ 

           Информационните технологии са важен ресурс за насърчаване на 
автономията в проучването. Съществуват многобройни специални компютърни 
програми за ученици със СНСУ, чиято функция не е единствено компенсация на 
трудностите, свързани с безпокойството, а също така е и средство за осъзнаване на 
собствените и индивидуални стратегии за учене и важно засилване на 
самочувствието и представата за себе си.  

 
          Важно е да се препоръча на учителите да приемат учебни текстове, които са 
достъпни също в цифров формат, за да позволят на студентите да използват 
дигитализирани книги като алтернатива или като допълнение към приетия текст.  

 
• За четене: помощен софтуер - програми за синтез на реч: издателствата и 
доброволческите асоциации предлагат богат избор от книги, романи, истории от 
всякакъв вид в аудиозаписи, прочетени от професионални и доброволчески 
актьори.  
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• За писане: писане на компютъра с програми за корекция на правописа, за да се 

ускори компютърното въвеждане.  
 

• За учене: програми за създаване на концептуални карти, мисловни карти, схеми, 
таблици като помощно средство за проучване и повторение. Тези програми 
позволяват използването на презентации на слайдове като помощно средство за 
словесната експозиция. Цифрови речници за италиански език, чужди и неместни 
езици. Компютърни програми за математически науки, уравнения и създаване на 
геометрични фигури.  

 

2.3. Португалия 

          Дефиниция на СНСУ  
           В Португалия специалното образование приема концепцията за „специална 
образователна потребност“, използвайки съкращението SEN (СОП). Тази 
концепция за СОП сочи към набор от особености на децата и младите хора, в 
рамките на задължителното образование (от 6 до 18 годишна възраст), което им 
позволява да постигнат учебни цели и да изпълнят специализирани методи на 
преподаване.  

 
           Учениците със специални образователни потребности са тези, които, тъй 
като имат определени специфични характеристики, може да имат нужда от 
специални образователни услуги през цялия или част от училищния си живот, 
улеснявайки тяхното академично и личностно развитие. Тези специални 
образователни потребности могат да бъдат постоянни (когато адаптациите остават 
за повечето или за цялата учебна кариера на ученика) или временни (когато 
промените в учебния план се усвояват в определен момент от развитието на 
училището).   

 
Категориите на СОП увреждания са: 

• Аутизъм  
• Увреждане на слуха – глухота  
• Зрително увреждане – слепота  
• Умствен дефицит (интелектуални проблеми)  
• Сериозни двигателни проблеми  
• Сериозни емоционални и поведенчески нарушения  
• Специфични нарушения на способността за учене  
• Проблеми в общуването  
• Травма на черепа / главата 
• Множествен дефицит  
• Здравословни проблеми  
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          Тези условия, когато е възможно, трябва да бъдат предмет на ранна и 
специализирана оценка, извършвана от мултидисциплинарни екипи, които да 
съобщават резултата от оценката на лицето, което отговаря за училището, което 
ученикът посещава.  
 
         Правна и институционална рамка  
         В Португалия, през януари 1990 г. беше постановено, че „учениците със 
специфични образователни потребности, произтичащи от физически или умствени 
увреждания, подлежат на задължително образование и не могат да бъдат 
освободени от посещаване на училище“.  
        През 1991 г., Португалия прие рамката от референции, които следват 
дефинирането на образователни мерки за ученици със СОП, които са посещавали 
държавните училища за основно и средно образование.  

 
          След това, през 2008 г. (DL 3/2008), бяха определени референтни и оценъчни 
процедури, например Индивидуалната образователна програма (ИОП - PEI). 
Програмата PEI се появи, за да подпомогне образователните отговори и 
съответните форми на оценка, чието изпълнение изисква сътрудничеството на 
всички участници в образователния процес.  

 
           В допълнение на ИОП, училището трябва да разработи индивидуален план 
за преход (ИПП - PIT), когато учениците имат постоянни СОП, които им пречат да 
усвоят материала, знанията и уменията, определени в учебната програма.  
          Хората с по-тежки увреждания имат индивидуална Специфична учебна 
програма (CEI), която адаптира целите и съдържанието на ученето към 
ограниченията, регистрирани от учениците. Или защото имат CEI или защото са 
получили подкрепа в специализирани звена. В професионалното образование, 
учениците по CEI не могат да получат квалификация ниво II или ниво IV, те 
получават само съответно 9 и 12 клас.  

 
           Всички училища в Португалия официално имат екипи, сформирани да 
подпомагат деца и младежи със СОП, тези екипи се наричат Специални 
образователни услуги. 
 
           Съгласно действащото законодателство, специалните образователни услуги 
създават набора от ресурси, които предоставят специализирани услуги за подкрепа, 
академични, терапевтични, психологически, социални и клинични, предназначени да 
отговорят на специалните нужди на ученика въз основа на неговите характеристики, 
за да максимизира своя потенциал.   
Тези услуги трябва да се извършват винаги, когато е възможно, в редовния клас и 
трябва да имат за цел предотвратяване, намаляване или потискане на проблема на 
ученика, бил той психически, физически или емоционален, и / или промяна на 
учебната среда, така че  да може да получи подходящо образование за неговите 
способности и нужди.  
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           Всички училища, особено тези в основното образование, трябва да имат 
оборудване и услуги за специално образование; но това не винаги е така и 
родителите често споменават липсата на специализирана помощ за своите 
ученици.  

 
          Процедури и особености  

 
• Права и задължения  
          Специалното образование следва принципите на справедливост и социална 
солидарност, недискриминация и борба със социалното изключване, достъп до 
равни възможности и образователен успех, участие на родителите и поверителност 
на информацията.  
           По този начин училища или групи от училища, частни учебни заведения с 
педагогически паралелизъм, професионални училища, които пряко или непряко се 
финансират от Министерството на образованието, не могат да отхвърлят 
записването на дете или млад човек заради увреждане или неговите специални 
образователни потребности. Дефакто, децата и младите хора със специални 
образователни потребности имат приоритет при записването. 

 
• Задължение за пазене на тайна 
           Цялата информация, получена в резултат на техническа и образователна 
намеса, е предмет на конституционни и законови ограничения, по-специално тази, 
която се отнася до неприкосновеността на личния и семейния живот, както и до 
автоматизираната обработка, свързването, предаването, използването и защитата 
на поверителността на личните данни.  

 
• Идентифициране на ученици за специално образование   
          Специалното образование предполага насочване на деца и млади хора, които 
могат да се нуждаят от него, което трябва да се осъществи възможно най-рано, 
като се открият рисковите фактори, свързани с ограниченията или уврежданията.    

 
          Насочването се прави по инициатива на родители или настойници, услуги за 
ранна интервенция, учители или други техници или служби, които работят с детето 
или младия човек, които са наясно със съществуването на специални 
образователни потребности. 
            Насочването / препоръката се прави в училището в района на пребиваване, 
като се попълва документ, в който се обясняват причините, които са довели до 
съотнасяне на ситуацията и се прикрепя цялата документация, считана за важна за 
процеса на оценяване. След изпращането на детето, изпълнителният съвет започва 
действия за оценка на характеристиките на детето, като проверява дали то 
действително е част от специален образователен план. 
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• Индивидуалната образователна програма  
           За ученици със специални нужди образователните програми са разработени 
с конкретни цели и мерки за оценка. Индивидуалната образователна програма 
съдържа идентификацията на ученика, описание на неговата академична 
подготовка и функционални показатели, както и окончателното решение за 
образователните мерки, които трябва да бъдат изпълнени. Тя трябва също да 
съдържа очакваната степен на участие на учениците в училищните дейности и 
часовия график на същите 
        Училището трябва да осигури на учениците със специални образователни 
потребности достъп до други дейности, които могат да подобрят тяхното развитие, 
като например: логопедия, трудова терапия, психологическа оценка и 
проследяване, визуално обучение и интерпретация на португалски жестомимичен 
език.  
         Тези непедагогически дейности трябва да се извършват от специалисти с 
подходяща професионална подготовка. Тази помощ може да бъде предоставена 
или от самото училище, или от други външни партньори.  

 
• Брой ученици в клас  
         По закон, класовете с ученици със СОП не могат да надвишават общо 20 
ученика, общо, очакване, което често е пренебрегвано от много училища.   

• Специалното образование в Португалия в цифри  
          Според данните на Министерството на образованието, 87 081 ученици със 
СОП са записани през учебната 2017/2018 година, с 5000 повече в сравнение с 
предходната учебна година, по-голямата част (68 465) в основното образование.  

 
           От общия брой ученици със СОП в предучилищното, основното и средното 
образование в редовните училища почти 80% (76 031) са в общественото 
образование. Частното образование приема 11 050 ученици със специални 
образователни потребности.  
           В континенталната част на Португалия през 2017-2018 г. има 83 188 ученици 
със СОП, които са получили специализирана педагогическа помощ, 40 471 са 
получили индивидуални адаптации на учебните програми, а 12 563 са имали 
индивидуални специални учебни програми.  

 
            По данни на Министерството на образованието в обществената мрежа на 
Министерството на образованието работят 7162 учители сэс специално 
образование на пълно работно време и 356 на непълно работно време.  
            Броят на специалистите, назначени за специално образование в държавните 
училища, е спаднал до 1 016 (данните от последната учебна година сочат 1 141). От 
тези специалисти, 529 са психолози, 183 са логопеди, 103 португалски преводачи 
на жестомимичен език, 70 ерготерапевта, 70 преподаватели по португалски 
жестомимичен език и 61 физиотерапевти. 
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2.3. България 

          Дефиниция на специфични нарушения на способността за учене   
          Двата термина Специални образователни потребности “СОП” и Специфични 
нарушения на способността за учене “СНСУ” трябва да бъдат разграничени един 
от друг.  
          Децата със специални образователни потребности „СОП“ имат значителни 
нарушения в развитието, а децата със специфични нарушения на способността за 
учене имат трудности в разбирането и използването на езика без физиологични 
предпоставки и първоначално увреждане. Групата СНСУ е част от групата на 
специалните образователни потребности „СОП“. 
 
Категориите увреждания със СОП са: 

• Интелектуална недостатъчност  
• Зрителни увреждания 
• Слухови увреждания 
• Хронични заболявания 
• Разстройства на речта и езика 
• Артикулация (дислалия) 
• Пълна или частична липса на реч (алалия) 
• Темпо и ритъм на речта (заекване) 
• Нарушения в четенето (дислексия)  
• Нарушения в писането (дисграфия)  
• Координационни трудности (диспраксия) 

 
Правна и институционална рамка  
В действащите нормативни актове от 2003 г. в българското законодателство се 
посочват необходимите основни изисквания за интегриране на децата със СНСУ и 
/ или с хронични заболявания в държавната образователна система. 
С указ № 232 от 20 октомври 2017 г. на Министерския съвет бе гласуван Законът за 
приобщаващото образование.  
 
Децата с установени СОП се обучават в нормалните училища, но тяхното 
образование следва разписание, съобразено с техните индивидуални нужди.  
 
Професионалното образование и обучение са достъпни за всички деца, включително 
за тези със специални образователни потребности.  

 
По отношение на децата с увреждания Министерството на образованието и науката 
трябва да осигури: разработване на образователни програми, безплатни учебни 
помагала, технически средства за обучение, модерни технологии, подпомагане на 
специалните образователни потребности, специфични индивидуални помощни 
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средства и устройства, улесняващи учебния процес до края на средното 
образование.  

 
Процедури и особености  
• В Закона за професионалното образование и обучение се посочва, че за 
учениците със СОП / СНСУ има програми за професионално обучение, които се 
създават според тяхното здравословно и социално положение. Законът разделя 
лицата с хронични заболявания, физически или сетивни увреждания, децата с 
интелектуална недостатъчност и децата с девиантно поведение.  
Всички тези групи, с изключение на децата с интелектуална недостатъчност, се 
обучават в съответствие с програмите за професионално образование или 
професионално обучение, за да им позволят напълно или частично да придобият 
подходяща за тяхното здраве и физическо състояние професия.  

 
• Децата с интелектуална недостатъчност се обучават в съответствие с програмите 
за професионално образование или професионално обучение, за да могат напълно 
или частично да придобият първа степен на професионална квалификация. 

 
• Министерството на образованието и науката и Министерството на 

здравеопазването определят професиите, за които могат да се обучават различните 
групи деца. 

 
• След завършване на професионалното си образование учениците получават 
диплома за завършено средно образование и удостоверение за професионална 
квалификация и / или удостоверение. Освен това, при завършване на 
професионално обучение се издава удостоверение за основно образование или 
документ за завършване на определена година от средното образование и 
удостоверение за професионална квалификация и / или сертифициране. 

 

3. Възприятието на доставчиците на ПОО за СНСУ  
 

В следващата глава ще бъдат обсъдени и оценени резултатите от проучване, 
проведено от 5-те партньора по проекта. Целта на това проучване беше да се 
наблегне и да се разбере възприятието на доставчиците на ПОО в тези различни 
страни.  
Достигнати са повече от 50 института в Швеция, Италия, Полша, Португалия и 
България; чрез тези входящи данни бихме могли да повишим нивото на 
информираност за състоянието на СНСУ в ПОО.  
Повечето от участващите институти имат повече от 400 ученици и повечето от тях 
са на възраст, включително, и между 13 и 16 години.  
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Табл. 1 Брой учащи се от участващите доставчици на ПОО  

 

 
Tабл. 2: средна възраст на участващите ученици  
 
Работодателите на доставчиците на ПОО, които са отговорили на проучването, са 
предимно директори и учители. В Полша повечето от анкетите са попълнени от 
директорите на институтите, докато в другите страни основно са отговаряли 
учителите. 
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Табл. 3: Ролите на интервюираните лица в техните доставчици на ПОО   

 
 

Брой ученици със СНСУ (удостоверено) в участващите институти 

 
 
Табл. 4: Брой училища на брой ученици със СНСУ  
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Брой ученици със СНСУ (удостоверено), които са присъствали в участвалите 

институти през последните 10 години 

 
Табл. 5: брой училища на брой ученици със СНСУ  

 
Една от целите на проучването е да се проучи колко студенти със СНСУ 
присъстват в институтите, с които са установени контакти, в момента и през 
предходните 10 години. В Палермо повечето от институтите обявиха, че имат по-
малко от 10 студенти със СНСУ, както и през предходните 10 години. 
От друга страна,  по-голямата част от институтите, с които полският партньор е 
установил контакт в Полша, са декларирали, че имат повече от 60 студенти със 
СНСУ (сертифицирани). В България, 9  до 10 института са декларирали, че имат 
повече от 10 учащи със СНСУ: 3 от тях от 10 до 30, 3 от тях от 30 до 60 и 3 от тях 
са декларирали, че имат повече от 60 учащи със СНСУ.   
В някои страни не всички хора със СНСУ са получили правилна диагноза, така че 
ние направихме образователното предположение, че в много институти може да 
има студенти със СНСУ, които не знаят това или нямат подходяща сертификация. 
Поради тази причина попитахме също интервюираните “Колко учащи със СНСУ 
мислите, че има във вашата институция, но не знаят за това?”. 
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Брой учащи с недиагностицирани СНСУ 

Tабл. 6: Брой учащи със СНСУ, които обаче не са наясно с това.  
 

Отговорите на този въпрос показват, че по-голям брой студенти не са 
сертифицирани със СНСУ в Полша: повече от 60 в 2 случая, повече от 30 в 4 
случая; в Италия също за несертифицираните лица мнозинството от институтите 
декларират, че имат по-малко от 10 ученика в това състояние; в България по-
голямата част от институтите декларират, че имат по-малко от 10 ученика, които 
не са наясно със своите СНСУ, но 4 института декларират, че имат от 10 до 30 
ученика в това състояние. 

 
Втората част от проучването беше съсредоточена върху компетенциите и 
познанията на учителите и персонала на институтите за СНСУ. Първият въпрос по 
тази тема беше: Колко членове на персонала, специализирали в СНСУ (или с 
компетенции за това как да се справят с тях) присъстват във вашия институт? 
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Брой членове на персонала, специализирали в СНСУ (или с компетенции за това как 

да се справят с тях) в участващите институти 

Tабл. 7 Брой отговори за това колко членове, специализирали в СНСУ присъстват в 
института  

 
От 1 до 5, как бихте оценили качеството на знанията учителите от вашия институт за 

СНСУ  

Табл. 
8: Оценяване на знанията на учителите за СНСУ  



                                                                  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein.” Reproduction and Communication of this document is strictly prohibited, unless specially authorized in writing by the TI4PES 
Consortium. 

 

 
 

Съгласно събраните отговори, страната, в която повечето институти декларират, че 
имат повече лица, специализирали в СНСУ е Полша, с повече от 20 членове на 
персонала в 9 от 14 случая.  
За да получим по-обширни познания за информираността на интервюираните 
относно преподаването на хора със СНСУ, ние ги помолихме да оценят също и 
качеството на знанията, предоставяни от техните институти, за тези заболявания, 
по скалата на Ликерт от 1 (много лоши) до 5 (Много добри) (Табл.8). 
Във всички страни оценката изглежда доста добра, без толкова много отличия; 
както и за резултатите от обучението на учениците (Табл.9). 

 
Как бихте оцении качеството на резултатите от обучението, постигнати от вашите 

ученици със СНСУ? 

Tабл. 9 Оценяване на резултатите от обучението на учениците със СНСУ  
 
 

И накрая, третият въпрос от това проучване беше съсредоточен върху вида на 
СНСУ, който най-често се среща в участващите институти. 
Във всички страни, в които е проведено проучването, дислексията изглежда е най-
често срещаното заболяване.
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3. Преподаването на ИКТ на ученици със СНСУ   

Друго важно проучване е проведено от партньорите на консорциума TI4PeS. Това 
второ проучване е насочено само към учителите по ИКТ на участващите 
доставчици на ПОО, за да се постигнат следните цели: 

 
1. Откриване на нуждите на учителите по ИКТ да подобрят уменията и 
компетенциите си за справяне с лица със СНСУ.  
2. Разбиране как учебното съдържание може наистина да бъде от помощ и 
полезно за учителите по ИКТ, които работят с ИКТ.  

 
Целите на партньорите бяха да достигнат поне 10 учители по ИКТ; тази цел е 
постигната от всеки от партньорите, AEVA от Португалия достигна 17 различни 
учители.  

 
На първо място, проучването попита учителите дали са били наясно, че са 
преподавали своя предмет на ученици, страдащи от СНСУ. Повече от 60% във 
всяка страна са отговорили положително, особено в Португалия, където 12 от 16 
учители са имали студенти със СНСУ в своя клас. Много малък дял от 
интервюираните заявяват, че не знаят дали са преподавали на учащи със СНСУ. 

 
Преподавали ли сте някога вашият предмет на ученици със СНСУ? 

 
Табл. 14: Отговорете на въпроса: “Преподавали ли сте някога вашият предмет на 
ученици със СНСУ?” 
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След това учителите бяха запитани дали са срещнали някакви проблеми или 
особени трудности при преподаването на тази група ученици. Констатациите бяха 
смесени, като в Италия всичките 10 преподаватели отговориха, че изобщо не са 
имали проблеми, в Португалия и България повече от 70% са имали някаква 
трудност. В Полша 5 от 8 не са се сблъсквали с никакви усложнения.  

 
 

Имали ли сте някакви трудности или проблеми при преподаването на тази целева 
група? 

 

 
Табл. 15: Брой проблеми, забелязани от учителите  

 
Следващият въпрос към учителите беше дали са преминали официално обучение 
по СНСУ, за да могат да имат по-добро разбиране и умения за справяне, когато се 
сблъскат с проблема. Изненадващо, Италия и Полша, страните, които са срещали 
по-малко проблеми със СНСУ, са тези, които са получили по-малко обучение по 
отношение на нарушенията на способността за учене, 80% не са получили никаква 
информация. От друга страна, 13 от 17-те португалски учители са преминали 
предварително обучение по този въпрос, а още 2 са извършили самостоятелни 
проучвания. В България 5 учителя са били обучавани по СНСУ, а 4 - не. 
Основните срещани проблеми са тези, свързани с липсата на ресурси, които да 
дават възможност за обучение на учениците със СНСУ на по-индивидуална 
основа. Твърде многото ученици правят почти невъзможно учителите да се 
съсредоточат върху обучението на учениците със СНСУ. Други важни пречки са 
усложнението на учебното съдържание и професионалната неопитност на 
учителите с ученици със СНСУ.  
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Преминавали ли сте официално обучение за СНСУ? 
 

 
 

Табл. 16: Обучение, получено от учителите  
 

Четвъртият въпрос на проучването имаше за цел да разбере дали учителите вярват, 
че могат да преподават разработка на софтуер на ученик със СНСУ. Отговорите 
като цяло бяха утвърдителни, въпреки че в Португалия и Италия първите отговори 
бяха „може би“, което означава, че въпреки че не се отказват, те не са напълно 
сигурни, че могат да направят това. 
Когато бяха помолени да обяснят как са придобили знанията си, повечето от тях са 
го направили чрез семинари и курсове, само един от тях имаше следдипломна 
квалификация по СНСУ.  
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Ще можете ли да преподавате разработване на софтуер на ученик със СНСУ? 
 

 
 

Табл.17:  Способност на учителите да преподават софтуер на ученици съ СНСУ  
 

И накрая, попитахме преподавателите за мнението им относно способностите на 
ученици със СНСУ да получат същите образователни резултати като на всеки друг 
ученик по ИКТ, всички отговориха положително. Въпреки това, докато в Италия и 
Полша положителното мнение достига над 90%, в Португалия и България тези 
цифри намаляват до 70%. 
Повечето от тях са убедени, че учениците със СНСУ имат същия потенциал като 
всеки друг ученик, и че ИКТ е много интуитивен предмет, което би било добре за 
тях. Въпреки това, по-голямата част от мнозинството смята, че най-важният фактор 
не е предметът, а видът и степента на увреждане, от която страда учащия.  
На въпроса какво им липсва за правилно преподаване на хора със СНСУ, отговорът 
е практически единодушен: повече официално обучение за справяне с хора 
страдащи от СНСУ.   
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Мислите ли, че лица със СНСУ могат да получат същите резултати от обучението по 

ИКТ като другите ученици?  

 
 

Tабл. 18: Мнението на учителите за различните академични резултати между 
ученици със СНСУ и останалите  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение, настоящата подготвителна част на проучване и събиране на данни се 
оказа функционална за разбирането на произхода на партньорите и от къде 
започват разнообразието и общите неща. 

На първо място, присъствието на ученици със СНСУ е последователно във всички 
класни стаи на страните-партньори. Преобладаващото присъствие на едно явление 
вече е индикатор, който подчертава необходимостта от решаване на този проблем.  

 
Основното отклонение се проявява в различните дефиниции на специфичните 
нарушения на способността за учене във всяка държава; в някои това е регулирано 
и признато заболяване, а в други - не. Всъщност този аспект създава различия и 
трудности при създаването на обща стратегия, поради което необходим елемент би 
било създаването на функционални инструменти, които могат да бъдат полезни за 
широк кръг потребители.  
Все пак, въпреки всички различия и благодарение на данните, събрани от 
проучването, бе подчертана изключителната необходимост от използване / 
създаване на нови инструменти. Учителите се нуждаят от нови и различни 
обучения, за да се справят, да се намесят и да контролират динамиката на клас, 
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който включва ученици със специфични нарушения на способността за учене. 
 

Следващите резултати, които този консорциум ще разработи, са насочени към 
предоставяне на информация и знания, които могат да бъдат полезни за 
разбирането на проблема за СНСУ в учебните среди. 
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