
 

 

ЛИДЕРСТВО НА  

ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 
В ПОЗИТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Проф.дпн Дора Левтерова, д-р 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Prof. Dora Levterova, DSc, PhD 

PU “Paisii Hilendarski” 

LEADERSHIP OF INCLUSIVE TEACHER IN  
POSITIVE EDUCATION 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

- приобщаване за всяко дете, 

 

-   виртуализация на житейското и образователното пространство, 

 

-   промяна на учебното съдържание към прагматични модели или към 

високата наука, 

 

-   смяна на норми и стереотипи за създаване на среда за общността, която да 

разбира, приема и приобщава другостта, 

 

-  адвокатстване и/или самоадвокатстване за всяко дете,  

- поява на нова образователна и социална роля - приобщаващ учител за 

различните деца, 

 

-   изисквания за нови компетентности на приобщаващия учител и на 

общообразователния учител, 

 

-   необходимост от постоянна и непрестанна квалификация на 

приобщаващия учител, 

 

- по-високи претенции към родителстването в приобщаващото образование. 
 



ПРЕДИКТОРИ 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
  
 

Б 

негативните 

социалните 

атитюди по 

отношение на 

маргинализирани 

групи деца  

нови 

класификационни 

системи:  

МКБ 11  

и DSM V 

реформа и 

реконструкция на 

образователната 

система  - права 

на детето 

качеството на 

живот и за 

генералното 

благополучие 

Генерално благополучие  

-  мултидименсионен конструкт 

за позитивно образователно  

и  житейско функциониране.  

промяна на отрицателните 

образователните стереотипи, 

предразсъдъци и предубеждения  



ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
фокусирано към създаването на училищни политики, насърчаване на 

добри училищни практики водещи до процъфтяването на общности, 

училища  и индивиди. 

/субсидиарност – щастие -  максимум от живота/ 

 

КОНЦЕПЦИИ  

В РЕФОРМИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 



 

  

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

- специално и приобщаващо образование, 

 

- синергия на формално и неформално образование, 

 

- формиране на компетентности и компетенции, 

 

- нови диагностични и обучителни модели за образователни 

интервенции и образователна терапия, 

 

- работа не със СОП, а с  

индивидуалните  проявления на СОП.  

 

 

КОНЦЕПЦИИ  

В РЕФОРМИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 



ПРИОБЩАВАНЕТО  

Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ 

ПОЗИТИВИЗЪМ,  

А ПОЗИТИВНОСТТА 

ДЕТЕРМИНИРА 

ПРИОБЩАВАНЕ. 



ЛИДЕРСКА РОЛЯ НА 

ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 

отговорност за включване на всяко дете в 

училищни дейности,  

в изпълнението на учебни задачи и в учебни 

проекти съобразно способностите му 
 



 

приобщаващ                 социален модел  

учител 

 

ЛИДЕРСТВО  

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 

             позитивни норми,  

                позитивни стереотипи и  

                      позитивни стигми. 



ЛИДЕРСКА РОЛЯ НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

/компетенции/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

приобщаващо 

образование 

специален 

учител 

приобщаващ 

учител 
ресурсен 

учител 



 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ  НА 

ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ В ПОЗИТИВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

компетенции  /8-те 
ключови дескриптори на 
Европейската комисия/ 

 

 

-  социални 

- комуникативни  

- организационни и т.н. 

 

 

 
компетенции,  

свързани с персонални 

характеристики 
компетенции за 

лидерство в 

позитивното 

приобщаващо 

образование 



КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВО 

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 
 

 

модел 5 КИ  

/компетенции за идентифициране/: 

 

кой проявява различие,  

какво е различието,  

кога се манифестира,  

къде се демонстрира, 

как се проявява.  

 



 

 

модел 5 КМУ 

 /компетенции за мениджмънт на участието/: 

 

-  как да се влючи детето с различие в конкретна ежедневна 

дейност,  

-  кога да се включи в и с участие,  

-  къде да включи детето, 

-  кое дете да участва,  

-  какво различие притежава всяко дете за участие в 

ежедневните активности във всеки един учебен ден. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВО  НА 

ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 



 
 

 

ЛИДЕРСТВО НА 

ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

В ПОЗИТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 



 
 

Приобщаващият учител 

 

лидер  

 

за генералното благополучие  

 

на всяко дете.  
 

 

ЛИДЕРСТВО  

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 



Приобщаващият учител   

 

  благоприятна перспектива за всяко дете чрез ефективна 

апликация на психологически и педагогическите програми,  

овладени в процеса на непрекъсната квалификация.  

 

ЛИДЕРСТВО  

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 



компетентности чрез  

постоянна квалификация  

за реализиране на лидерската роля на 
приобщаващия учител 

 

ЛИДЕРСТВО  

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 



 

„Какво би направил всеки от нас  

за да бъде 

приобщаващия учител 

лидер в  

позитивните модели на образование?“ 

 

 

ЛИДЕРСТВО  

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 



 

„Какво бих направила Аз?“ 

 

„Какво бихте направили Вие?“ 

 

ЛИДЕРСТВО  

НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

 



БЛАГОДАРЯ 
ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ И ВРЕМЕ! 

 
dlevterova@gmail.com 

 


