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 Измененията в различни сфери на живота, поставят като 

изключително актуален въпроса за подготовката на младото поколение за 

самостоятелен живот. Особен подход в този смисъл изискват децата със 

специални педагогически потребности, в това число и умствено 

изостаналите деца. Образованието им е важна задача на цялото общество, 

което трябва да им даде възможност за реализация в живота – личностна и 

икономическа.В тази връзка особено място заема проблемът за 

интегрираното им обучение. 

 Най-общо същността на това обучение се свежда до организиране в 

специалните училища при местните просветни власти на ресурсни 

центрове, в които работят специални педагози, наречени ресурсни 

учители. Тяхната задача в най-общи линии е да консултират и снабдяват с 

помагала интегрираните ученици, подпомагат масовите учители в 

използването на редица специални подходи и оказват помощ на 

родителите. 

 В сравнение с Европа, България изостава значително във 

въвеждането на съвременни форми на обучение на децата и особено на тези 

с интелектуални затруднения.Още със Саламанската декларация от 1994 

г. се признава правото на обучение на всички хора с увреждания, 

независимо от нарушението и възрастта. Както посочва Вл. Радулов /1995/ 

интегрираното обучение е „съвместно обучение на деца със специални 

педагогически нужди и здрави деца в обикновеното училище чрез 

квалифицирано подпомагане от специален учител”. Важно условие за 

постигането на реалното интегрирано обучение е в центъра на 

образованието да се постави детето - неговите интереси, наклонности 

специфични образователни нужди. С други думи интеграцията трябва да се 

основава на потребностите на всяко отделно дете, а не на тези на 

институциите. Осигуряването на участие, достъп и равенство на всички 
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ученици предполага първо реформи в училищата и учебните програми, 

а не на самите деца.  

 Един от основните проблеми, може би най-баналния, но все така 

актуален е обществената нагласа към хората с увреждания. Години 

наред един и същи модел на поведение се е налагал – хората с увреждания 

да си знаят мястото, да не се пречкат много-много сред останалите и по 

възможност да не съществуват! Българинът все още не се е научил да 

приема и съчувства на децата с умствени затруднения, да им помага, 

вместо да им се подиграва, да улесни живото им, вместо да ги сочи с пръст 

и да намали тяхната безпомощност, вместо да се страхува от тях. Точно 

поради тези причини сега и за едните /хората с увреждания и техните 

семейства/, и за другите /останалите/, е голямо изпитание да променят 

нагласата си. Този проблем най – ясно изпъква точно в училищата. 

 Вторият според мен, но не и по важност проблем е кой и как ще 

промени съзнанието на родителите в най-кратки срокове? Раждането на 

дете с увреждания предизвиква противоречиви чувства  в семейството. 

„Излъганите” в надеждите си родители имат различна способност да 

понасят  случилото се и реакциите им са различни – те търсят причините 

във външни фактори, в собствената си личност или омаловажават 

проблема. Последица от стреса на родителите са различни типове реакции: 

агресия, регресия /спад в организираността на поведението/, 

обезкуражаване, самосъжаление, пасивност,прекъсване на социалните 

контакти , изолация и други подобни. Проблемите се задълбочават и от 

лошите социално-битови условия, при които живеят по-голяма част от 

семействата.Това се отнася за децата от многодетни или непълни 

семейства, за децата от ромски произход и децата с родители алкохолици 

или с психически отклонения.  

 Интегрираното обучение ще бъде по-успешно, когато контактът и 

взаимодействието между родители, специалисти и деца е по-тесен. 
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Нормално според мен е родителите да имат очаквания, които далеч 

надхвърлят възможността за пълноценно осъществяване на интегрирано 

обучение. Не след дълго може да се очаква рязко отдръпване от масовото 

училище и да се  търси отново алтернативата помощно училище за децата с 

интелектуален проблем. Всичко това рефлектира върху децата и вместо да 

им се помогне да се приобщят към средата, да ги тласне в обратна посока. 

Подходяща психотерапевтична работа с родителите би могла да снижи 

равнището на тревожност в семейството, което нарушава емоционалната 

стабилност на детето. Моето виждане в тази връзка е ,че трябва да се 

привлекат родителите като активна страна при организирането и 

осъществяването на интеграцията на умствено изостаналите ученици. 

 Друг основен проблем е, че не може да бъде прилаган определен 

модел на интегрирано обучение и да се твърди, че той е най-

подходящият. Всяко дете има своите особености, специфични черти и 

прояви на характера и темперамента си; различно ниво на развитие и 

интереси. От тази гледна точка към него не могат да се прилагат критерии, 

валидни за други деца. напротив-за него трябва да бъде изработена 

индивидуална програма,в чиято основа стои самото то, а не абстрактни 

норми. 

       Според доц.к.п.н. Вл.Радулов „няма най-добър модел на интегрирано 

обучение, но има един, който е най-подходящ за конкретното дете.” 

Специалните педагози и родителите, в партньорство помежду си, имат 

свободата заедно с детето, без шаблонни рецепти да направят най-

сполучливия избор, изхождайки единствено от конкретните нужди и 

възможности на ученика. 

 От особена важност е и въпроса : Къде е мястото на учителя, 

подготвен да работи в масово училище /с нормални деца/ и мястото на 

специалния педагог /ресурсен учител/ в процеса на интегрираното 

обучение? В литературата се предлагат два модела: 
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 І модел: един клас    →  един учител    →   помощна стая 

       ↓    ↓ 

           обучен да           тук е специал-   

           преподава в           ният педагог, 

           нормален клас   работещ с УИУ

 Умствено изостаналият ученик /УИУ/ може да напуска класната стая, 

за да се работи с него специално 1-2 часа през деня.Работата на този ученик 

с ресурсния учител не трябва да копира учебния час, а трябва да се 

провежда в приятна атмосфера, с редуване на различни видове дейност, с 

използването наподходящи, специално подбрани подходи. 

 ІІ модел: един клас  →   един учител  ←  специален педагог 

     ↓ 

      от масово 

       училище   

 При този модел специалният педагог идва в класната стая и заедно с 

учителя на класа обучават, работят заедно с учениците. Специалният 

учител може да извърши следните дейности в класната стая:да помогне 

само на едно дете в класната стая,да помогне на още няколко деца плюс 

първото,показва модел на обучение на учителя от масовото училище, 

работещ в класната стая. 

 Възможно е в класната стая да се съберат два класа – нормални 

ученици и умствено изостанали ученици. Последните задължително трябва 

да са по-малко от тези без увреждания. В работата се включват и двамата 

учители, т. е. Учителят от общата класна стая и специалният учител. Те си 

помагат в разширената класна стая. През целия ден двамата учители си 

сътрудничат и се учат взаимно. Участието на специалния педагог може да 

бъде от полза и за двете групи деца. 

 Преди започване на новата учебна 2004/2005 година МОН издаде 

Ръководство за работа на директорите и учителите, където най-подробно е 
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представена длъжностната характеристика на ресурсния учител. В края на 

главата има описание и на необходимата квалификация: бакалавър или 

магистър по специална педагогика. Интересно е и , че към някои 

Университети в България се организират тридесетдневни курсове по 

специалност: „Основи на специалната педагогика” и други подобни, 

които дават право на действащи учители в масови училища да работят 

и като ресурсни учители. Училищата от друга страна са склонни да 

приемат ученици с увреждания, тъй като автоматично се намалява 

задължителния брой ученици в класа, а същевременно изпитват 

затруднения да отделят от бюджета си суми за изплащане на лекторски 

часове. Друг проблем е, че има случаи на деца с множество увреждания-

слухово и интелектуално нарушение,зрително и интелектуално...С такива 

деца не може да се занимава само един специален педагог. 

 Не е маловажен и проблема за материалната база в ресурсните 

центрове и в масовите училища. 

 Като цяло една съвременна и съобразена с всяко дете училищна база 

трябва да включва множество дидактични материали, подходящи за 

различно ниво на усвояване на знания,в т.ч. компютърни обучителни 

програми, материали за изработване на различни предмети и др.; за децата 

с физически увреждания е необходима достъпна среда, както и пригодено 

място за провеждане на специфичните за увреждането занимания. Тъй като 

създаването на ресурсни центрове е в зародиш, не е реалистично да се 

очаква,че те самите могат да предложат условия например за лечебна 

физкултура, психотерапия и др. специфични дейности. Това още по-малко 

може да си позволи едно масово училище. В повечето градове в България 

отсъстват и други центрове за рехабилитация, ако ги има,техният 

капацитет не е достатъчно голям, в някои от тях се заплаща или пък имат 

условия,на които децата не отговарят. Един проблем от особена важност 

е, че интегрираното обучение се представя като завършен процес у 
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нас,което означава,че всичко,свързано с проблема е ясно.Върви се към 

поетапно закриване на помощните училища,което според мен в момента е 

крайно недопустимо.Все още никой не може да каже коя е най-добрата 

форма на обучение за всяко дете.Това,че при едни е най-подходящо 

интегрираното обучение, далеч не означава,че и за други е така,особено в 

началния етап от въвеждането му. 

В заключение може да се каже,че прехода от специалните училища 

към интегрираното обучение трябва да бъде плавен и добре 

обмислен,защото се отнася за бъдещето на нашите деца.Едновременно с 

това е необходимо и изменение в законодателството и изработване на 

официални стандарти за организацията и финансирането на това обучение. 
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ЕКСПОЗЕ 

 

ОСНОВНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 В настоящата разработка са отразени някои от основните 

проблеми,свързани с интегрираното обучение на децата със специални 

педагогически потребности. 

Най-общо същността интегрираното обучение се свежда до 

организиране в специалните училища при местните просветни власти на 

ресурсни центрове, в които работят специални педагози, наречени 

ресурсни учители. Тяхната задача в най-общи линии е да консултират и 

снабдяват с помагала интегрираните ученици, подпомагат масовите 

учители в използването на редица специални подходи и оказват помощ на 

родителите. 

                Важно условие за постигането на реалното интегрирано 

обучение е в центъра на образованието да се постави детето - неговите 

интереси, наклонности, специфични образователни нужди. С други думи 

интеграцията трябва да се основава на потребностите на всяко отделно 

дете, а не на тези на институциите. Осигуряването на участие, достъп и 

равенство на всички ученици предполага първо реформи в училищата и 

учебните програми, а не на самите деца.  

Един от основните проблеми, може би най-баналния, но все така 

актуален е обществената нагласа към хората с увреждания. Българинът 

все още не се е научил да приема и съчувства на децата с умствени 

затруднения, да им помага, вместо да им се подиграва, да улесни живото 

им, вместо да ги сочи с пръст и да намали тяхната безпомощност, вместо да 

се страхува от тях. Вторият според мен, но не и по важност проблем е 

кой и как ще промени съзнанието на родителите в най-кратки срокове? 

Интегрираното обучение ще бъде по-успешно, когато контактът и 
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взаимодействието между родители, специалисти и деца е по-тесен. Друг 

основен проблем е, че не може да бъде прилаган определен модел на 

интегрирано обучение и да се твърди, че той е най-подходящият. Всяко 

дете има своите особености, специфични черти и прояви на характера и 

темперамента си; различно ниво на развитие и интереси. 

От особена важност е и въпроса : Къде е мястото на учителя, подготвен 

да работи в масово училище /с нормални деца/ и мястото на 

специалния педагог /ресурсен учител/ в процеса на интегрираното 

обучение?Кой  и как трябва да подготви специалисти в тази област? 

Друг проблем е, че има случаи на деца с множество увреждания-

слухово и интелектуално нарушение,зрително и интелектуално...С такива 

деца не може да се занимава само един специален педагог. 

Не е маловажен и проблема за материалната база в ресурсните 

центрове и в масовите училища.  Като цяло една съвременна и 

съобразена с всяко дете училищна база трябва да включва множество 

дидактични материали, подходящи за различно ниво на усвояване на 

знания,в т.ч. компютърни обучителни програми, материали за изработване 

на различни предмети и др.; за децата с физически увреждания е 

необходима достъпна среда, както и пригодено място за провеждане на 

специфичните за увреждането занимания. Тъй като създаването на 

ресурсни центрове е в зародиш, не е реалистично да се очаква,че те самите 

могат да предложат условия например за лечебна физкултура, 

психотерапия и др. специфични дейности.Това още по-малко може да си 

позволи едно масово училище. 

В заключение може да се каже,че прехода от специалните училища 

към интегрираното обучение трябва да бъде плавен и добре 

обмислен,защото се отнася за бъдещето на нашите деца.Едновременно с 

това е необходимо и изменение в законодателството и изработване на 

официални стандарти за организацията и финансирането на това обучение. 


