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Европейските класни стаи стават все по-многообразни в етнически, културен и 
религиозен аспект, а в същото време учителите остават предимно хомогенни 
и без опит в справянето с подобна училищна среда. На учителите им е трудно 
да управляват класните стаи и това е факт. Тези трудности се отразяват не само 
директно на тяхното ниво на удовлетвореност (и съответно понижават качеството 
на предлаганото обучение), но повлияват негативно и на образователните 
постижения на учениците.

Консорциумът на проекта Inn2Diversity, съставен от 9 организации от 6 
европейски страни, като отчита предизвикателствата, с които учителите се 
сблъскват в многообразната училищна среда, си поставя за цел създаването и 
прилагането на нова методология – базирана на менторство – като подход на 
системно ниво, който помага на учителите да управляват многообразната класна 
стая, да се справят с проблемното поведение и да имат инструменти за по-добро 
ангажиране на учениците и превръщане на учителството в удовлетворяваща 
професия.

За да постигнат тази цел, партньорите от Inn2Diversity, в рамките на 3 години 
(2019-2022), съдействат със своите знания и опит за разработване на набор от 
интелектуални продукти (ИП ), а именно:

1. ИП1  - Доклад за мерки и програми, които развиват умения за справяне 
с многообразие и проблемно поведение в класната стая, като част 
от продължаващото професионално обучение на учителите 

2. ИП2  - Обучителна програма за управление на многообразието 
и справяне с проблемно поведение в класната стая

3. ИП3  - Координатори на ментори и профил на ментори
4. ИП4  - Учебна програма на курсове за координатори и ментори
5. ИП5  - Менторска програма за ефективно приобщаване

Проектът Inn2Diversity се фокусира върху подготовката на учителите за управление 
на многообразието и установяване на удовлетворяващи взаимоотношения 
в класната стаяи и превенция на отпадането от училище, като им предлага 
един нов, неформален подход, който предполага тяхното активно участие в 
дългосрочното развитие на професионалните им компетентности. 
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Увеличаващото се етническо и религиозно многообразие в Европа поставя 
едновременно възможности и предизвикателства пред европейските политически 
институции и общества като цяло, още повече, че това многообразие се очаква 
да нараства. Последните проучвания сочат, че нетолерантността и социалното 
изключване се увеличават. Тази ситуация води до инциденти, породени от 
социално напрежение и безпокойство. Образованието има ключова роля в 
подготовката на обществото за справяне с тези феномени и е основополагащо 
за политическата социализация на европейските граждани (Van Driel, Darmody 
and Kerzil 2016: 4). 

Европейският съюз и неговите страни членки призовават към нови подходи за 
подготовка на учителите за многообразието, както и за изграждане на основи за 
по-приобщаващи общества чрез образование (Council of the European Union and 
European Commission, 2015). Те осъзнават нуждата да се подготвят и мотивират 
учителите да заемат активни позиции против всички форми на дискриминация, 
да посрещат нуждите на ученици от различен произход, да утвърждават общи 
фундаментални ценности и предотвратяват расизма и нетолерантността. 

Нарастващото многообразие в европейските класни стаи и общества прави 
тези въпроси все по-актуални. Все по-често се очаква учителите да контактуват 
успешно с родителите и да ги ангажират в обучителния процес, да осигуряват 
обучение от деца на деца, да поощряват уважение и разбиране в рамките на 
класа, както и да прилагат ориентирани към ученика обучителни стратегии.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОДХОД КЪМ МНОГООБРАЗИЕТО В 
УЧИЛИЩАТА

ВЪВЕДЕНИЕ
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НУЖДА ОТ СТИМУЛИРАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО В 
УЧИЛИЩАТА

Нашето заключение е, че има нужда от прилагане на нова, менторска 
методология като системен подход за реална подкрепа на учителите за 
справяне с многообразието в класната стая. 

Като отчита нуждата от съвременна методология, инструменти и модели за 
преподаване в многообразна училищна среда, проектът Inn2Diversity установява 
две основни цели.

Първата цел е да се повишат компетентностите на учителите за справяне със 
сложни казуси в класната стая, за управляване на многообразието и ангажиране 
на учениците с проблемно поведение по време на часовете, като ги натоварват 
с отговорности, съобразно своите компетентности (базирани на Рамка на 
учителски компетентности за ангажиране с многообразието, популяризирана от 
Европейската комисия през 2017), и ги насърчават да работят за подобряване 
на взаимоотношенията си с тези ученици. Това включва “области като знания 
по предмета и педагогически знания, умения за оценяване, умения за работа в 
екип, социални и личностни умения, необходими за преподаване, осъзнаване 
на проблемите, предизвикани от многообразието, изследователски умения, 
(…) както и организационни и лидерски умения.” (European Commission/EACEA/
Eurydice, 2013:35).

Втората цел е да се изгради подкрепящ менторски модел в училищата за 
внедряване и прилагане на добри практики за справяне с многообразието 
и сложните ситуации в класната стая, като по този начин им се предоставя 
допълнителен инструмент за повишаване удовлетвореността на учителите с цел 
намаляване на неравнопоставеността в ученето.

Проектът е базиран на следните цели:

1.  да развие, разпространи и приложи чрез транснационално сътрудничество 
иновативна обучителна програма, свързана с многообразието и справянето 
с проблемно поведение  в класната стая;

2.  да определи подходящите профилни и лични умения за справяне с 
ученици с проблемно поведение;

3.  да повиши учителската мотивация и удовлетворение от работата 
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ПОДХОД НА КОНСОРЦИУМА

За да отговори на предизвикателството да разработи подобрена и съвременна 
методология, инструменти и модели за преподаване в многообразната 
културно-етническа среда на класната стая, консорциумът от 9 организации от 
6 страни (Великобритания, България, Финландия, Италия, Португалия, Румъния) 
обединява усилия за реализацията на проект Inn2Diversity. 

Всички партньори работят заедно, за да: 

• повишат съзнанието на училищата за необходимостта от инвестиране 
в повишаване квалификацията на учителите;

• адаптират учителската професия към непрекъснато променящата се 
образователна среда; 

• мотивират и удовлетворят учителите чрез подкрепа, съобразена с 
техните нужди; 

• съставят нов, специално разработен инструмент, с който учителите да 
могат да се самооценяват;

• повишат осъзнатостта сред учителите за нуждата от развитие, 
гъвкавост и приспособяване към новите реалности;

• разработят менторски процес, който може да се адаптира индивидуално 
към наставници и наставлявани; 

• развият у учениците в училищна среда чувството, че са ценени заради 
техните различия.

на учениците в училище, като по този начин допринесе за повишаване 
обучителната стойност на учителите в името на утвърждаване постиженията 
на учениците в училище и професионалното удовлетворение на учителите;

4.  да разработи менторски модел, който предоставя на учители и училища 
подходящи методи и компетентности за справяне с ежедневните трудности в 
работата с деца с проблемно поведение;

5.   да оцени ефективността на менторския модел на ниво учения и да        
установи в каква степен  той съдейства за установяване на ползотворни 
взаимоотношения между учители и ученици с проблемно поведение. 
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ЦЕЛИ НА ДОКЛАДА

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА

Докладът дава възможност на партньорите да оценят различни контексти, 
съвкупност от компетентности, резултати от индивидуални проекти и 
добавената им стойност към съществуващи проекти и програми, да ангажират 
заинтересовани страни да участват, да популяризират проекта и най-вече, 
да създадат стандартна процедура за обмен на практики, програми и мерки 
за подкрепа на учители, изправени пред предизвикателни обстоятелства и 
реалности в класната стая.

Крайният продукт, наречен ”Доклад за мерки и програми, които развиват умения 
за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая, като част 
от продължаващото професионално обучение на учителите” съдържа кратка 
информация за националния контекст на образователните системи, добри 
практики за управление на класната стая и културно-етническото многообразие 
от всяка страна, препоръки за следващите интелектуални продукти, както и 
някои политически препоръки, които биха оказали влияние на политиците, на 
качеството, равноправието и приобщаващите практики в образованието.

Глава 1 на доклада представя стъпките, които направляват партньорите в 
изследването на съществуващи реални практики, програми и мерки за подкрепа 
на учители в управлението на многообразието и предизвикателните ситуации в 
класната стая.

Глава 2 на доклада представя законодателството в страните-партньори по 
отношение на образованието, образователната система, многообразието и 
приобщаването в рамките на образователната система.

Глава 3 определя контекста на следващите интелектуални продукти и 
подчертава набор от ключови концепции, теории и техники за подпомагане на 
учителите в справяне с многообразието. Главата също така разглежда различни 
образователни приоритети и практики, дава представа за изначалните причини 
за лошото поведение на учениците, познания и стратегии на учителите относно 
детските емоционални и поведенчески затруднения, както и стратегии за 
управление на класната стая.
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Глава 4 анализира други програми, проекти, мерки, създадени в подкрепа 
на учителите и тяхното продължаващо професионално обучение, както и 
развитието на компетентности и стратегии за справяне с ученици с проблемно 
поведение, свързано с етнически и културни различия. На базата на тази дейност 
ще бъде създадена рамка от компетентности за учители, която ще се използва 
за обучителна програма по управление на класни стаи с различни типове 
многообразие и проблемно поведение.

Глава 5 описва няколко менторски модела и ефективността им за постигане 
на професионално удовлетворение сред учителите, както и за напредък по 
отношение на приемането на ученици в неравностойно положение в училищата, 
изграждане на приобщаваща среда и предпоставки за успех на децата.

Глава 6 представлява обобщение на проучването с фокус върху формирането на 
ключови заключения и препоръки за следващите интелектуални продукти.
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I. 
Методология на 
събирането на 
информация



I.  МЕТОДОЛОГИЯ НА СЪБИРАНЕТО  
НА ИНФОРМАЦИЯ

За да се улесни събирането на информация, първата стъпка бе да се изработи 
единна методология от консорциума, която да се прилага от всички с цел 
идентифициране на добри практики и анализ на съществуващата литература, 
CCF, заедно с EaSI, подготви формуляр (виж Приложение 1), който да подпомогне 
партньорите в техните проучвания, съобразно съответния национален 
образователен контекст, съществуващите работни практики, програми и мерки 
за подкрепа на учителите в справянето им с многообразието в класната стая и 
сложните ситуации, както и в идентифицирането на менторски модели за този 
тип намеса. 

Резултатът от проучването бе анализ на законодателството на всяка страна-
участник, който очерта представителна извадка от законови разпоредби за 
образованието, образователната система и многообразието в образователната 
система, 27 модела на проучвания и други академични и не-академични 
документи на тема многообразие и управление на класната стая (Приложение 2), 
25 модела на добри практики (проекти, програми, индивидуални инициативи), 
които помагат на учителите да се справят със сложни класни стаи, многообразие 
и проблемно поведение (Приложение 3) и 25 модела на добри менторски практики 
за учители или други добри менторски практики (Приложение 4). 

Всички партньори събраха информация за действащото законодателство 
в съответната страна във връзка с образованието, образователната система 
и многообразието в рамките на образователната система. Целта бе да се 
идентифицират регулации, закони и национални стратегии, приложени във 
всяка от страните участнички, относно приобщаващото образование, достъпа 
до образование, права на децата, добри практики срещу агресия, превенция на 
насилие и тормоз, деца с увреждания, равенство и не-дискриминация, детско 
социално осигуряване и превантивно детско осигуряване, не-дискриминация на 
деца с „проблемно поведение“ и да се направи сравнение между системите. 

Следващата стъпка бе да се идентифицират проучвания и други академични 
и не-академични документи (публикации, статии, изследвания и т.н.), 
които разглеждат многообразието като причина за проблемно поведение в 
класната стая, съответно доклади, проекти, проучвания. Данните от направени 
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изследвания върху образованието сочат, че ако се наблегне на постоянната 
подкрепа за учители и директори, това води до по-добра способност на училището 
да повиши успеваемостта на всички ученици. Има много ползи от превенцията 
и от обединените действия на училище, институции и общество.  Едно от 
изследванията предлага конкретни съвети и мерки за учители и родители за 
справяне с агресивно поведение и обобщава очакваните резултати. Има нужда 
да се повишат междукултурните компетентности на учителите, които работят с 
деца от етнически малцинства, както и да се развиват у тях специфични лични 
качества и характеристики. Има различни поводи за конфликти в училищата и 
е важно да се повишат учителските и родителски компетентности за справяне с 
конфликтни ситуации. Проучване сочи, че детското възприятие за родителския 
стил разкрива в една или друга степен екстернализирани или интернализирани 
поведенчески проблеми (Calders, Bijttebier, et.al., 2020). Друго проучване акцентира 
върху оценката на учителите за мерките, които се предлагат за подобряване на 
преподаването, формите на обучение, предпочитани при проблемно поведение, 
какви са причините за него и дали има различия, обусловени от специфичните 
характеристики на учителя (Närhi, Kiiski, & Savolainen, 2017; Belt & Belt, 2017).

След анализа на законовите документи и проучванията, всички партньори се 
съсредоточиха върху събиране на информация за добри практики в областта 
на образованието, пренасочени към учителите, но с въздействие върху 
благосъстоянието на учениците и интеграцията им в управлението на класа. 
Примерите за добри практики включват разнообразни начини за справяне на 
учителите, учениците и родителите с предизвикателни ситуации като тормоз, 
интеграция на бежанци в приемащите общества, учене и присъствие в училище, 
маргинализация, проблемно поведение, дисциплинарни проблеми, интеграция 
на ученици с емоционални и поведенчески разстройства в обикновени 
класове, намаляване на проблемно поведение в училище, дневни стратегии, 
използвани от учители и ученици в класната стая, необходимост от повишаване 
на социалната компетентност, самоконтрола и позитивното родителско участие, 
както и програми за борба с дискриминацията. 

За по-добро представяне на картината в образованието, всяка партньорска 
организация избра няколко менторски модели за учители, чиято цел е да 
променят училищната среда, да идентифицират позитивно отношение към 
многообразието и по-голямо участие на всички членове на обществото, да 
покажат пример на еднодневно обучение за учители на тема справяне с агресията 
и проблемното поведение в училище, да покажат интерактивни упражнения и 
дейности, проверени в семинари и обучителни сесии за превенция на тормоза, да 
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ВАЛИДИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Втората стъпка от тази дейност бе да се организира национален валидиращ 
семинар във всяка страна, на който заинтересованите страни да изберат 
най-полезните и иновативни практики чрез използване на мрежа за оценка, 
съставена от 6 критерия. За да бъде този процес опростен и фокусиран върху 
целите, всеки партньор трябваше да валидира различна категория източници:

II - Проучвания - City College Peterborough | Diak | ECF

III – Добри практики - CCF | EaSI | CEIS

IV – Менторски модели - Aproximar | Amadora Inova | San Giuseppe Onlus

Съответно, всеки партньор се свърза с 6 души (учители, образователни експерти и 
изследователи, университетски професори, директори на училища, възпитатели, 
ППУ, треньор, ментор, съветник, социален консултант) и ги помоли да оценят 
всички практики, като попълнят формата за оценка. Документът, изпратен по 
мейл, съдържаше кратко описание на проучване | добра практика | менторски 
модел, силни страни и скала за оценка, която да позволи на участниците да ги 
оценят от 1 до 5 по следните параметри: 

предложат метод за съвместно преподаване (ситуация, в която двама или повече 
професионалисти планират, преподават и оценяват заедно). Някои от примерите 
описват стратегии, които позволяват на учителите да създадат образователна, 
обучителна и дидактична практика, насочена към превенция и повишаване на 
удовлетворението от професията чрез ограничаване и стопиране на проблемното 
поведение, като така намаляват ефектите от социалната стигма. Други менторски 
модели описват методи за повишаване ролята на учителя с повече опит като 
фигура, способна да гарантира качество на професионалното представяне на 
по-неопитния учител, да ускорява неговото успешно професионално развитие, 
да подобрява учителската ангажираност, да изражда лидерски умения, да 
насърчава ученето и постигането на равни цели за всеки ученик, да предлага 
инструменти за онлайн менторски програми, да описва модели за интеркултурни 
образователни програми и обучителен комплект от инструменти, с който да 
запознае учителите с уменията, необходими, за да станат ментори. 
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• иновация (наситеност на нови и характерни черти; какво отличава този 
от останалите продукти с подобни характеристики и цели; добавена 
стойност на практиката в сравнение с конвенционалните решения), 

• съответствие (доколко практиката отговаря на нуждите и 
предизвикателствата пред училищата, свързани със стратегии 
за справяне с многообразието и управлението на класната стая, 
достатъчно ли отчита контекста на тези институции и на различните 
учебни територии, има ли потенциал за преносимост), 

• полезност (ползи и добавена стойност, потвърдена от потребителите, 
по отношение на усвояване на умения, социална стойност и /или 
личностно развитие), 

• прецизност (практиката е приложима за училища и учители, отнася се 
до реални ситуации / нужди), 

• приемливост (ниво на възприемане и припознаване от страна 
на заинтересованите страни; дали учителите участват активно в 
практиката; годност за заимстване), 

• очаквано въздействие (капацитет за постигане на резултати в 
училищата и за подкрепа на учителите в справянето им със сложна 
обстановка в класната стая, възможност за прилагането й в различен 
мащаб).

В резултат на тази дейност, партньорите избраха по 5 практики с най-много 
точки, след което организираха среща с ключови заинтересовани страни, за да 
получат препоръки и насоки, които да приложат в следващите интелектуални 
продукти на партньорството.  

Главни теми, които проучването разгледа, са: ефективно сътрудничество 
между учители, ученици и родители, което спомага за намаляване на проблемното 
поведение в класната стая; комуникация и добри практики за превенция, които 
подкрепят учителите в справянето с агресията и тормоза; добри практики за 
споделяне между училищата; превенция и управление на поведенческите кризи 
при учениците; подобряване на условията на живот и социалното включване 
на уязвимите малцинства; работещи практики в училищата и ангажираност от 
страна на персонал, ученици и родители. 
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Като допълнение към препоръките, този доклад представя кратко описание 
на избраните практики от националните валидиращи семинари, проведени 
от партньорите по проект Inn2Diversity, които могат да бъдат използвани и 
заимствани от учителите с цел поддържане и управление на многообразието в 
класните стаи, както и справянето с ученици с проблемно поведение. 
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II. 
Законодателство



II. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Този анализ разглежда действащото законодателството в страните партньори 
по проекта, по отношение на образованието, образователната система и 
многообразието в образователната система.  

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О 

БЪЛГАРИЯ 

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

публикувана от Министерство на 
образованието и науката, която 
регулира общата подкрепа на децата 
и учениците (грижа за здравето, 
занимания по интереси, превенция на 
насилието, екипна работа на учители, 
специалисти и родители, поощрения 
и награди), допълнителна подкрепа 
(ранна оценка на специалните нужди, 
индивидуални планове за работа с деца 
със специални потребности, подкрепяща 
среда, кариерно ориентиране, оценка 
на резултатите), санкции и мерки за 
проблемно поведение в училище. 
Документът подчертава важността 
на екипната работа на учители, 
специалисти и родители за подкрепа 
на личностното развитие на децата, 
както и сътрудничеството и усилията 
за изграждане на подкрепяща и 
достъпна среда. Отчитат се нуждите на 
различни групи деца – със специални 
образователни потребности, различен 
майчин език, надарени деца и т.н., 
с акцент върху ползите от ранната 
оценка на специалните потребности и 
разработването на индивидуален план 
за подкрепа на всяко дете. 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА 
И ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

публикуван от Министерство на 
образованието и науката, който включва: 
изготвяне на списъци на доставчици 
на социални услуги, насоки за действия 
при инциденти, Национална телефонна 
линия за деца, обучения на персонала за 
поведение при инциденти, подобряване на 
институционалните политики, насочени към 
превенция на насилието и средносрочни 
мерки, които включват обучения за работа с 
деца с поведенчески проблеми, определяне на 
психолози за превантивна работа в училищата, 
включване на родителите, увеличаване на 
заниманията по интереси в училищата – 
спорт, наука, изкуство. Документът дефинира 
всички препоръчителни мерки със срокове 
и няколко отговорни институции. Сред 
мерките са задълбочен анализ на законовата 
рамка и взаимодействието между училище, 
семейство, социални услуги и т.н., със 
специално внимание към координирането 
и съвместната работа за превенция на 
агресията в училищата. 

2017 2017
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МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В 
СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

публикуван от Министерство на образованието и науката, очертава единен механизъм за 
превенция на насилието и тормоза, който да подпомогне образователните институции в 
създаването на сигурна образователна среда.  Документът посочва, че образователните 
институции трябва самостоятелно да разработват политики за: подкрепа за личностно 
развитие на детето, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на 
позитивна дисциплина и развитие на училищната общност. Превенцията на насилието и 
тормоза трябва да е обособена като самостоятелен документ или като част от цялостната 
политика за сигурна образователна среда. Подходящи дейности за превенция и интервенция 
трябва да се приложат на всички нива – училище, центрове за подкрепа, клас.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА 

публикувана от Министерство на образованието и науката, анализира актуалните политики 
за образователна интеграция и набелязва стратегически цели за тяхното подобряване: 
социализиране на децата от етническите малцинства и равен достъп до образование, 
утвърждаване на интеркултурното образование като част от българската училищна система, 
съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства. 
Документът очертава очакваните резултати от прилагането на стратегията, както и 
практически стъпки за планиране, наблюдение и отчитане на резултатите.

НАРЕДБА НОМЕР 15 ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, 
ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

публикувана от Министерство на образованието и науката,   очертава задълженията и 
взаимодействието между всички педагогически специалисти в системата на образованието, 
във връзка с тяхното професионално развитие и компетентности. По отношение на 
менторството, наредбата определя: списък на учителите наставници за всяко училище 
и съотношението стажанти-наставници, изисквания за допълнително заплащане на 
наставниците, график на тяхната работа, задачи и оценяване на стажантите. Документът 
предлага насоки за професионално развитие и оценка на работата и компетентностите на 
педагогическите специалисти в системата на образованието. 

2015 - 2020
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ОСНОВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЗАКОН (628/1998)

определя разпоредби за обществено училищно образование и задължително образование, 
предучилищно образование, избирателно допълнително обществено образование, 
подготовка за обществено училищно образование, сутрешни и следобедни занимания.

ЗАКОН ЗА ПРОВЕРКА НА КРИМИНАЛНО МИНАЛО НА ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА (504/2002) 

се отнася за провеждането на сутрешни и следобедни занимания, осигурени според 
Основния образователен закон от външни доставчици на услуги.

ЗАКОН ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (1287/2013) 

определя разпоредби за правото на учениците в предучилищното образование, средното 
училищно образование и горната степен на средното образование за достъп до социални 
услуги.

ЗАКОН ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТЕТО (417/2007) 

съдържа разпоредби за детето и семейството –разпоредби за специфични детски социални 
услуги и превантивни детски социални услуги. Законът постановява и разпоредби за 
развитието на служби, които подкрепят възпитанието. Освен това, законът съдържа 
разпоредби за задълженията на щатния персонал в социалните служби, образователните 
служби и някои други органи да изготвят досиета за благосъстоянието на децата и да 
докладват за престъпления. 

1998

2002
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ДИРЕКТИВА ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2012, ПОСЛЕДВАНА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ЦИРКУЛЯР № 8 6/3/2013 
КЪМ BES (ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ), ЗАКОН ЗА РЕФОРМА 
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО №107/15, ДИРЕКТИВА НА МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ЦИРКУЛЯР ОТ 12/27/2012 И 6/3/2013 

са основните нормативни актове, издадени от Министерство на образованието в Италия. 
Директивата постановява, че определянето на типовете B.E.S. (деца със специални 
образователни потребности), трябва да бъде направено от училищните съвети на базата на 
психо-педагогически съображения и в частност, както е посочено в Приложение циркуляр 
№. 8 от 6 март 2013 г., на базата на обективни елементи (като доклад от социалните служби) 
или добре обосновани съображения, психо-педагогически и дидактични, P.D.P. се решава 
от училищния съвет, съгласно министерско постановление от 27/12/2012. Предимството на 
тази последователност от закони е цялостното обхващане  на специалните образователни 
потребности на учениците и поставянето им в центъра на учебния и съпътстващ процес.

В Италия концепцията за специалните образователни потребности е макро 
категория, която обхваща много елементи, между които неравностойно социално-
икономическо, лингвистично или културно положение, както и поведенчески 
проблеми, причинени от обучителни затруднения. 

Италианският закон, който разглежда специално децата с увреждания и децата 
със специални образователни потребности (BES) има за цел да изгради едно 
училище за всички и за всеки. Чрез развиване на култура на приобщаването, 
той се стреми към разбиране за правото на образование на всички ученици, 
със специално внимание към учениците в затруднено положение чрез 
Директивата за специални образователни потребности (BES), издадена през 
2012 г. Училището се счита за „приобщаваща система“ и „сложна система“, 
разработена и планирана да отговори на различните и специфични нужди на 
всеки ученик. Регулаторните намеси се отнасят до система, която е поставила 
в центъра си всеки отделен човек/ученик със своята специална нормалност.

2012/2013
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ОСНОВНА НАРЕДБА - ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 55/2018 

постановява “наборът от средства, чрез които се реализира правото на образование, което 
се изразява в гаранция за постоянно действие с цел глобално развитие на личността, 
социален прогрес и демократизация на обществото”.  Член №2 от този закон отразява целта 
на португалската образователна система да спомага и работи за интеграцията на всички 
ученици, включително тези с проблемно поведение, което подчертава колко е важно 
учителите да се справят ефективно с проблемното поведение в класната стая. 

2018

НАРЕДБА-ЗАКОН 55/2018   

утвърждава учебна програма за основно и висше образование, водещите принципи за 
тяхното разработване,  прилагане и оценка на ученето с цел подпомагане развитието на 
способности и нагласи у учениците за успешно завършване на задължителното образование. 
Специално съотнесен към този проект е принципът, наречен гаранция за приобщаващо 
училище, който насърчава равенство и не-дискриминация. Той подсилва важността на 
това да се обръща внимание на различията сред учениците и „се базира на многостепенния 
подход, включващ универсални, избирателни и допълнителни мерки за подкрепа на ученето 
и приобщаването”.

2018

НАРЕДБА-ЗАКОН 54/2018 

пояснява концепцията за приобщаване в образованието и “установява принципите 
и нормите, които гарантират приобщаване, като процес, чиято цел е да се грижи 
за многообразието по отношение на нуждите и потенциала на всеки ученик, чрез 
повишаване участието му в учебния процес и в живота на образователната общност”. 
Също така, той определя мерки за подкрепа на ученето и приобщаването, както и ресурси 
за посрещане на образователните нужди на всички деца и младежи по техния социален 
път. Например, една от тях е гъвкавост на учебния процес по отношение на училищни 
пространства и време, които да са подходящи за “уникалността на всеки ученик”. 
 
Член №12 споменава, че съществува мултидисциплинарен екип в подкрепа на 
приобщаващото образование, който включва психолог и би могъл да бъде ключов фактор 
за по-доброто разбиране на проблемното поведение и следователно да помага на учителите 
да се справят с него в класната стая. Екипът може да участва и в обученията по менторската 
програма.

2018
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ЗАКОН NO. 1/2011 

е законът за националното образование. В Член 1(4) се посочва, че държавата осигурява 
равен достъп на всеки гражданин до всички нива и всички форми на образование, без 
никакви форми на дискриминация. Той създава основа за приобщаваща образователна 
система, като определя как училищният персонал трябва да общува с децата и как децата 
трябва да се държат едно с друго. Член 48–56 регулира специалното образование и 
специалното интегрирано образование – организирано чрез отчитане на вида и степента на 
увреждането. Законът постановява, че има още два различни подхода към образованието – 
специално образование и интегрирано образование. Член 242 (1) регулира продължаващото 
професионално обучение на преподавателския състав. Законът постановява какви програми 
и дейности за продължаващо обучение трябва да се следват от учителите. Те включват 
курсове за нови умения и похвати, които да се прилагат в класната стая. Тези курсове са 
задължителни за професорите, тъй като те трябва да имат определен брой кредити на година, 
за да демонстрират своето постоянно развитие. 

ЗАКОН № 221/ 2019 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЗАКОН ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ № 1/ 2011 – ЧЛЕН 7(1) И ЧЛЕН 56 

забраняват тормоза във всички учебни звена и във всички пространства, предназначени 
за образование и професионална подготовка. В рамките на програмите за продължаващо 
професионално обучение на преподавателския състав следва да има информативни сесии /
теми/ обучителни курсове по проблеми, свързани с психологическо насилие – тормоз, с цел 
придобиване на умения в неговото разпознаване и прилагането на подходящи образователни 
стратегии.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СЕГРЕГАЦИЯТА И ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
СТОЙНОСТ НА ПРЕД-УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА В РУМЪНИЯ | ЗАКОН 6158/ 

представлява обществен политически документ, който включва цели, стратегически мерки, 
срокове и дейности, насочени към превенция и премахване на всякаква форма на училищна 
сегрегация в румънската образователна система. Министерството на националното 
образование и научните изследвания предлага стратегически цели и мерки за превенция и 
премахване на всякаква форма на сегрегация в пред-университетските образователни звена, 
независимо от критерия на сегрегация. 

2011

2019

2016
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ЗАКОНЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО (2011) 

покрива всички сфери на образование в детска възраст, дисциплина, екип, квалификации, 
видове институции и финанси за училища и ученици.  Всяко дете заслужава добро 
образование и всяко дете трябва да покрие високи стандарти. Законът за образованието 
2011: оценката за равнопоставеност изследва неравностойно положение по отношение на 
пол, етническа принадлежност, специални образователни потребности и увреждания и 
социално-икономическа неравнопоставеност.   

НАРЕДБА ЗА РАВЕНСТВО В 
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (2011) 
СЕКЦИЯ 149 ОТ ЗАКОН ЗА 
РАВЕНСТВОТО 2010, 

създадена да хармонизира 
предишните наредби за 
равенство по расов признак, 
увреждане и полов признак и да 
осигури протекция на всички 9 
защитени категории, изброени в 
Закона. Накратко, длъжностните 
лица, в изпълнение на своите 
функции трябва да се съобразят 
с нуждата от: елиминиране на 
незаконна дискриминация, 
тормоз и преследване и други 
действия, забранени от закона, 
благоприятстване на равни 
възможности за хората с 
някакви специфики и хората 
без специфики, насърчаване на 
добри взаимоотношения между 
хората с някаква специфики и 
хората без специфики. Този закон 
е важен, защото предотвратява 
дискриминацията срещу всички 
изброени прояви на различност 
и подпомага идентифицирането 
на неравенство във всяка от 
групите, както и спомага за 
позитивно разрешаване на 
предизвикателствата.

SEND КОДЕКС НА ДЕЙНОСТТА (2014)

Ръководство за деца и младежи на възраст 0-25 
със специални образователни потребности и 
увреждания. То определя законните задължения 
на местните власти, здравните звена, училища 
и колежи да се грижат за децата със специални 
образователни потребности според част 3 от 
Закона за децата и семействата 2014. Съставен е 
Образователен здравен план (EHCP), в който се 
подчертава значението на екипната работа за 
посрещане нуждите на учениците. Касае се за 
категория ученици, която исторически е била 
многообразна и дискриминирана, следствие 
на своето „неприемливо поведение“. Този 
план осигурява законова база за подкрепа и 
приобщаване на учениците.

СЕКЦИЯ 26 НА ЗАКОН ЗА АНТИ-ТЕРОРИЗЪМ И 
СИГУРНОСТ 2015 (PREVENT)

задължава определени органи, описани в 
Програма 3 на Закона, да “вземат надлежно 
предвид нуждата да се предпазват хората от 
въвличане в тероризъм”.  Това е свързано и 
със Закона за равенството, споменат по-горе. 
Това е закон,  който трябва да бъде уважаван и 
прилаган от всички преподаватели и ученици във 
Великобритания.

2011

2010 2014
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III. 

Теоретична основа за 
изследвания относно 
предотвратяване на 

проблемно поведение



Всички практики, представени по-долу, са анализирани от няколко групи 
заинтересовани страни от България, Финландия и Великобритания и дискутирани 
по време на валидиращ семинар, заедно с ключови концепции, теории и техники, 
които да бъдат внедрени в следващите продукти на проекта.

Мета-анализ: проблемно детско поведение, което 
влияе на управлението на класната стая 

Резултатите от това проучване очертават няколко типа проблемно поведение 
в класната стая, които често се наблюдават от учителите (напр. неизпълнение 
на задълженията, постоянно говорене със съучениците, вербална враждебност 
към връстници и учители, безразличие към изучаваното в клас, повреждане 
на училищна собственост и закъснения). Следователно, вярваме, че е важно да 
подготвим учителите да бъдат наставници, за да могат да предвиждат ефективни 
стратегии за този тип поведение. Те могат да споделят и обсъждат заедно 
стратегиите, за да бъдат още по-полезни при напътстване на новите учители.

Разбирането на румънските предучилищни учители 
за емоционалните и поведенчески трудности: 
изводи за разработване на обучения за учители 

Това е качествено проучване, което изследва познанията и стратегиите на 
румънските учители, свързани с децата в предучилищна възраст, които са в риск. 
Провежда се със седем фокус групи по следните теми: разбиране на учителите за 
ЕПР (Емоционални и поведенчески разстройства), разбиране на учителите 
за родителското поведение като рисков фактор за ЕПР, роля на учителите за 
предотвратяване на ЕПР и стратегии на учителите за справяне със свързаното с 
ЕПР поведение в класната стая. 

III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЗА 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

27
Pa

ge
 N

o

https://www.academia.edu/35534894/A_Meta_Analysis_Student_Misbehaviors_That_Affect_Classroom_Management


Резултати: 

1.  Въпреки че учителите отчитат своята роля за предотвратяване на ЕПР, те 
нямат достатъчно практически познания за стратегии, които да използват 
при справяне с тези проблеми в класната стая. 

2.  Резултатите предполагат, че учителите имат нужда от повече обучение и 
подкрепа от професионалисти, занимаващи се с психично здраве, за да 
предотвратят ЕПР и да осигурят благосъстоянието на децата.

UCU Продължаващо професионално обучение – 
Управление на класната стая (2013)

Доклаът цели да представи модел на цялостна политика на поведение и 
обучителна програма за подкрепа на разработването на политики в колежите 
и да разпространи този модел в FE1 сектора и сред клоновете и членовете на 
UCU2 FE. Справката разглежда типовете поведение и възможните причини 
за това поведение, управление на класната стая / справяне с проблемно 
поведение, начини за създаване на позитивна среда и прилагането на цялостен 
институционален подход.  

Подходи за справяне с училищни класове с 
проблемно поведение (2017)

Това изследване потвърждава, че възвръщането на авторитета на учителя в 
класове с проблемно поведение е недостатъчно проучена тема. 

Множеството проучвания целят да разкрият концепции и рамки за 
описване, анализиране и дискутиране на интервенциите. Очертават се две 
основни стратегии, които могат да бъдат приложени:

(1) когнитивна стратегия, която залага на рационалността и отговорността 
у децата и включва създаването на разбиране сред учениците за 
предпочитана образователна среда и обучаването им в необходимите 
умения за поведение в съответствие с избраните стандарти; 

(2) системна стратегия, която се отнася към класа като към социална 
система, в която загубата на авторитет от страна на учителя е в полза на 
някои ученици. Възвръщането на авторитета на учителя предполага силова 

1 Продължаващо обучение
2 Съюз на университетите и колежите

28

IO
1 

| 
 П

ро
ек

т 
In

n2
D

iv
er

si
ty

, д
ог

ов
ор

 №
 2

01
9-

1-
U

K0
1-

KA
20

1-
06

20
89

, п
ро

гр
ам

а 
Ер

аз
ъ

м
 п

лю
с 

Page No



намеса от страна на учителя и успехът зависи от лидерските умения и 
социалната динамика.

Основани на факти стратегии за управление на 
класната стая (2012)

Този документ предлага широка гама от основани на факти методи за намаляване 
на проблемното и предизвикателно поведение в класната стая. Той 
разглежда практически и изпитани стратегии за ограничаване на проблемното 
поведение и насърчаване на подходящо такова в класната стая. Представлява 
полезен наръчник за ангажиране на учениците в процеса на обучение, 
установяване на атмосфера на взаимно доверие и уважение и по този начин 
минимизира нуждата от стратегии за управление чрез реакция. 

Изследването очертава няколко ефективни стратегии за управление и промяна 
на поведението в училищата, като например ангажиране на всички ученици 
(разпределение на местата, редуване на дейностите, като лесни и бързи задачи 
се редуват с дълги и по-изискващи, избор и достъп до 

предпочитани дейности за повишаване на интереса и намаляване на 
проблемното поведение, управление на шума, повишаване на ангажираността 
в академичните дейности и други).

Обобщение на валидиращ семинар (България, 
Финландия и Великобритания)

Анализът на проучванията, събрани и валидирани от партньорите, разкри 
най-честите форми на проблемно поведение сред учениците (неизпълнение 
на задачите, постоянно говорене със съученици, вербална враждебност към 
връстници и учители, безразличие към учебното съдържание в час, разрушаване 
на училищна собственост, закъснения, отказ от спазване на разумни инструкции, 
използване на мобилни телефони и т.н.) и подчерта степента на свързаност между 
демографските променливи на учителите и възприетото проблемно поведение 
от учениците.  

В допълнение, едно от проучванията изтъква проблема с емоционално-
поведенческите разстройства (ЕПР). Въпреки че учителите отчитат своята 
роля в предотвратяване на ЕПР, те нямат достатъчно практически познания 
за стратегии, които да използват при справяне с тези проблеми в класната 
стая. Проучването, проведено от партньорите, набелязва няколко очевидни, 
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но заслужаващи внимание стратегии за справяне с деца с ЕПР (усмихване, 
ръкуване и т.н.). Във финландската училищна среда, например, е възприето като 
подобрение повече да се рисуват и обсъждат чувствата. Освен това, учителският 
стрес повлиява значително симптомите на ЕПР при децата. Струва си да се 
отбележи фактът, че домашната среда, култура и уменията за отглеждане на 
родителите са от основно значение при работата с деца с ЕПР.

Партньорите определиха подход за управление на класната стая, който 
може да бъде използван във формална или неформална образователна среда, 
фокусиран върху неприемливото и проблемно поведение. При него основата на 
управлението на класната стая е идеята да се създаде ориентирана към успех 
среда за преподаване и учене, която да се прилага последователно в цялата 
институция.

Едно от проучванията очертава няколко ефективни стратегии за справяне и 
промяна на поведението в училище, като например повишаване ангажираността 
на учениците (разпределение на местата, редуване на дейностите, като лесни и 
бързи задачи се редуват с дълги и по-изискващи, избор и достъп до предпочитани 
дейности за повишаване на интереса и намаляване на проблемното поведение, 
управление на шума, повишаване на ангажираността в академичните дейности 
и други). Други подходи за справяне с проблемно поведение са когнитивната и 
системната стратегии, насочени към правилата и процедурите за поведение, 
както и преразпределението на социалните сили. 

Препоръки за качество на обучението, равенство, многообразие и 
приобщаващи практики, обобщени на валидиращия семинар

• Да се разработят ясни общовалидни политики за училището/колежа, както и 
обучение за учителите във връзка с тяхното прилагане.

• Ясен менторски модел на подкрепящо, не-осъждащо учителско поведение с 
предвидено време за само-рефлексия.

• Обучението на учителите да бъде анализирано и разработено в контекста на 
качествено обучение за ученици (учителите трябва да овладеят необходимите 
умения за управление на класната стая).

• Благосъстоянието на учителите да бъде отчитано и подобрявано, тъй като то 
има пряко влияние върху поведението на децата.
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IV. 

Добри практики за 
предотвратяване на 

проблемно поведение 



„Препоръка за съставяне на план за превенция и управление 
на поведенчески кризи в училище. Част първа-втора-трета-
четвърта”/ MIUR-USRER, UfficioVIII-Diritto allo studio, Europa e 
Scuola, Tecnologie per la didattica

В центъра на модела е експертната дейност на учителя 
или екипа учители, което подчертава предимството на 
продължаващото обучение на учителите. Документът 
съдържа таблици с информация за анализиране на поведението 
и препоръки (например поведенчески протоколи), които са ясни 
и практически използваеми от учителите и от всички училищни 
специалисти. Научните факти потвърждават следното: 
практиката и проучванията през последните години сочат, че 
е възможно дисфункционалните и проблемни поведенчески 
ситуации в училище да бъдат повлияни, особено в детството, да 
се намали интензитета и честотата на кризите, както и изцяло 
да се потушат. Възможна е намесата по образователен начин 
в ситуация на поведенчески кризи, както по отношение на 
превенцията им (да се избегнат или най-малкото да станат 
по-редки), така и по отношение на овладяването им. 

Като използват установената методология за интелектуален продукт 1, 
партньорите описват 25 примера за добри практики. Двама партньори са 
отговорни за определяне на най-добрите практики за учителска намеса при 
предотвратяване на проблемно поведение. Целта е да се определят тези модели, 
които могат да се използват като пример за добра практика и чиито резултати 
могат да бъдат интегрирани в следващите продукти.  

Чрез процедурата по валидиране, 9 от тях са избрани и обсъдени в семинар за 
валидиране. 

IV. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА  
ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ 

32

IO
1 

| 
 П

ро
ек

т 
In

n2
D

iv
er

si
ty

, д
ог

ов
ор

 №
 2

01
9-

1-
U

K0
1-

KA
20

1-
06

20
89

, п
ро

гр
ам

а 
Ер

аз
ъ

м
 п

лю
с 

Page No



Projeto SER – Segurança, Envolvimento e Responsabilidade (“Проектът 
ДА БЪДЕШ – сигурност, ангажираност и отговорност”)

Резултатите от оценката на проекта показват, че моделът 
за насърчаване на положителното поведение ефикасно 
намалява броя на дисциплинарните нарушения, като този 
напредък е особено явен в контекста на класната стая, което води 
до заключението, че е необходимо да се намерят различни и 
подходящи отговори. Изследователите вярват, че тези резултати 
са следствие от действия, фокусирани върху управлението на 
класната стая. Те също така вярват, че това е “превантивна 
дейност, ефикасна и не толкова скъпа, което я прави ефективно 
приложима в португалския контекст” и че “има нужда да се 
разширят проучванията относно приложението на този модел в 
други държави и с други участници”. 

Използване на играта за добро поведение в приобщаващата 
класна стая 

За да обучават учениците си ефективно, общообразователните 
учители се нуждаят от многообразие от техники за управление 
на поведението. Тази адаптация на играта за добро поведение 
е взаимозависима техника с групов контингент, която 
подпомага управлението на поведението в класната стая 
и приобщаването на ученици с емоционални и поведенчески 
разстройства в общообразователния клас. Тя може да се 
използва като способ за успешно сътрудничество между 
общообразователните педагози и педагозите за деца със 
специални нужди в общообразователните приобщаващи 
класни стаи. Най-голямото предимство е, че играта изявява 
феномените на социалното общуване. 
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Lion Quest

Lion Quest умения за израстване (SFG) е основана на факти PreK-5 
програма, която интегрира социално и емоционално обучение, 
личностно развитие, предотвратяване на тормоза и употребата 
на наркотици и учене чрез общественополезен труд. В поредица 
от тематични уроци и учебни планове, програмата спомага за 
създаването на среда в класната стая и училището като цяло, 
която подкрепя позитивното поведение сред учениците, 
което води до повишаване на академичния им успех. 

Образователния модел Berry Street (Австралия) 

Образователният модел Berry Street предлага на училищата 
обучителни програми, учебен план и стратегии, които 
да въвлекат дори и най-трудните ученици в учебния процес. 
Тази образователна инициатива е различна, защото се базира 
на доказано позитивно обучение - практики, съобразени 
с благосъстоянието на учениците, които им позволяват 
академичен и личностен растеж. Програмата обучава училища 
и ръководителите им как да налагат и поддържат когнитивна 
и поведенческа промяна, като по този начин възобновяват 
интереса на младите хора към ученето и подобряват техните 
академични постижения. 

Обучителна програма „Невероятните години “за управление 
на класната стая: методи и принципи, които осигуряват 
надежност на обучението

Значително проучване показва, че ефективните стратегии 
за управление на класната стая повишават интереса на 
учениците към ученето, увеличават академичните постижения 
и готовността за ходене на училище и предотвратяват или 
намаляват проблемното поведение в класната стая. Фокусът на 
тази статия е интервенцията “Невероятните години - управление 
на класната стая за учители” като пример за основана на факти 
програма, която вгражда надеждност и адаптация в дизайна си. 
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PAX играта за добро поведение  

В този модел децата работят заедно, за да създадат позитивна 
среда за учене като наблюдават собственото си поведение, 
както и това на съучениците си. Учителите използват играта за 
добро поведение в учебните дни като стратегия за усвояване на 
знания, която не конкурира основното обучение. В класните стаи, 
в които този модел се прилага, се наблюдава по-малко проблемно 
поведение и отклонение от зададените задачи и учителите могат 
да посветят повече време на преподаването. 

Независим преглед на поведението в училищата ни. Създаване 
на култура: как училищните лидери могат да влияят на 
поведението (2017)

Този доклад анализира управлението на училището и 
влиянието му върху културата на поведение в училище. Няма 
еднакви училища, нито еднакви училищни дефиниции за добро 
поведение, но има някои общи черти. Съществуват редица 
техники за добро поведение в класната стая, които могат да се 
използват. 

Основи на управление на поведението за първоначално 
обучение на учители ПОУ (2016) 

Прогресивното управление на поведението е важно за 
първоначалното обучение на учителите и не само. Обучителите 
трябва да предадат на стажантите умения, знания и нужното 
отношение, за да управляват успешно поведението в класната 
стая. Нужният инструментариум от ресурси включва: (1) 
рутинни практики, (2) развитие на взаимоотношения, (3) 
стратегии за реакция в клас. 
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Една от теориите, които се очертават от проучването като надеждни практики, е 
когнитивно-поведенческата, чиято цел е създаването на среда, осигуряваща 
състояние на баланс и добро физическо и психическо здраве. 

Посочените примери препоръчват позитивно образование и прилагане 
на техники за саморегулиране, като акцентират върху развитието на 
емоционална интелигентност и подкрепа на позитивното поведение, 
насърчаване на желателното поведение и подтискане на нежелателното. 
Възприема се единен подход, фокусиран върху нуждите на детето и неговите 
силни страни, което води до утвърждаване на позитивното поведение. 

Важно е да се акцентира на комуникацията и сътрудничеството с 
връстниците. Основна утвърдена техника е осигуряване на модели на 
позитивно поведение, които да се насърчават винаги, когато се проявяват. 
Препоръчва се единен подход, за да се определи дали няма други проблеми 
като психично здраве, наличие на зависимост и т.н. 

Всичко това се допълва от ролята на родителското участие в образованието 
на децата и осигуряването на подходяща родителска консултация. 

Затова е нужен непрекъснат процес на професионално развитие на 
учителите, с цел осигуряване на експертиза. Да се създаде и внедри програма, 
която да подкрепя учителите, да им дава инструменти (структурирана 
програма) и да създава начин на мислене на институционално ниво, 
неразривно свързан с училищната политика. Административната политика 
на училището трябва да е базирана на концепцията за качество на училищното 
образование, безпристрастност, многообразие и приобщаващи практики - 
аспекти, присъстващи във всички национални законодателства, свързани с 
образованието, изследвани в първия интелектуален продукт. Важно е, че тези 
ценности се срещат в училищната практика и учителската дейност, а не само на 
теоретично ниво. 

Учителите и учениците трябва да разработят ясни и споделени очаквания за 
поведение в класната стая. Въвеждането на външна рамка за дефиниране и 
корекция на проблемното поведение премахва отговорността за коригиране 
на поведението от учителя и учениците стават отговорни за самооценка и 
самокоригиране, по начин, който не се възприема като антагонистичен, тъй като е 
ясен по отношение на очакванията, правилата и последиците от нарушаването им. 

Обобщение на валидиращ семинар  
(Италия и Румъния) 
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От друга страна, по отношение обучителната програма за учители, се счита за 
необходимо тя да има два компонента: обучителен етап за известен период 
от време и втори етап, подкрепен с наставничество, за поддържане на духа и 
практиката активни. Това може лесно да се осъществи чрез създаване на общност 
от професионалисти (социални групи) или чрез използване на информационни 
бюлетини, които да улесняват обмена на информация. 

Посочените добри практики за обучение се препоръчват под формата на 
структурирана програма с модулни сесии на различни теми с инструментариум 
за учителите, както и програма със смесен подход: промяна на начина на 
мислене и създаване на инструментариум за прилагане в класната стая. Счита 
се, че има положителна закономерност между добре обучените учители и 
доброто управление на класната стая. Тоест, обучителните програми дават 
възможност на учителите да предотвратяват проблемното поведение в класната 
стая. 

Препоръки за качество на училищното образование, безпристрастност, 
многообразие и приобщаващи практики, които възникват от анализите 
на практиките и от експертите, които участват във валидиращия 
семинар: 

•  Важна е употребата на когнитивно-поведенческата теория и техники.

•  В анализираните добри практики на уроци се използва интегриран подход, 
съсредоточен върху нуждите на децата, с фокус върху позитивните аспекти 
на поведението им и подкрепата от връстници. 

•   Управлението на класната стая е директно повлияно от училищната политика 
- тя трябва истински да интегрира ценности като качество, безпристрастност, 
многообразие и приобщаващо образование, да запознава децата и учителите 
с тях и да има ясна система от последствия. 

•  Управлението на класната стая е директно повлияно от подготовката на 
учителите, за които се препоръчват обучителни програми, които да им 
предоставят инструментариум за класната стая, както и промяна в начина 
им на мислене. Тези програми са структурирани на базата на модули, но 
така, че да могат да предоставят дългосрочна подкрепа на учителите чрез 
наставничество. 
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V. 

Добри менторски 
практики 



За да създаде по-подробна картина на разнообразните концепции, оформящи 
облика на образованието, всяка партньорска организация избра няколко модела 
на наставничество за учители, от които да се изведат ключови компоненти, които 
биха могли да обогатят дадена менторска програма в образователната система. 
Следните програми бяха избрани от консорциума: 

Iris Connect

Един от най-високо оценените модели от участниците, тъй като предоставя 
модерен подход за разучаване и интегриране на нови практики. С тази програма 
учителите имат възможност да изпробват всички компоненти на ефективното 
учене, да намерят информация и получат обратна връзка и коучинг, което 
подчертава ползата от и силата на сътрудничеството. Ключови концепции, 
предложени за употреба в следващите продукти са: комуникация, само-
рефлексия, обратна връзка и наблюдение.  

Идеи за класна стая без тормоз (наръчник) 

Документът представя обща информация по темата, защо има тормоз в училище 
и предлага практически инструменти за превенция и намеса. Ориентираният 
към детето подход позволява на учениците да развият умения за решаване 
на проблеми, като насърчава кооперативност, развитие на житейски умения, 
способност за самоорганизиране и преди всичко – овластяване. Ключови 
концепции, предложени за употреба в следващите продукти са: овластяване, 
самосъзнание, ориентиране към детето, превенция.  

Страхотни учители = страхотни резултати  

Тази австралийска инициатива описва учителя като наставник и център на 
образователното развитие на детето. Следователно, инициативата акцентира 
върху ролята на учителите и тяхното развитие за общия успех на детето, за 
създаването на безопасна и подкрепяща среда, която има голям потенциал 
за намаляване честотата на проблемното поведение. Ключови концепции, 
предложени за употреба в следващите продукти са: модел за подражание, 
овластяване, лидерство, сътрудничество, мотивация. 

V. ДОБРИ МЕНТОРСКИ ПРАКТИКИ 
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Europaschule Linz

Като експериментира с иновативни педагогически подходи, за да откликне на 
образователните потребности на различните ученици, това училище с 40% 
ученици-имигранти, се фокусира върху позитивна среда за обучение на всички 
ученици, чрез намаляване на възрастта, малки групи за обучение, преподаване 
в екип и индивидуално, и експериментиране с иновативни подходи като 
преподаване “от деца на деца”. Ключови концепции, предложени за употреба 
в следващите продукти са: социално и емоционално учене, толерантност, 
многообразие, комуникация. 

Основи на електронното менторство: изследване 
на учители на деца със СОП, участвали в онлайн 
менторска програма 

Това може да бъде полезен документ с ключова информация за онлайн 
програми за преподаване. Технологиите са съществен елемент за съвременното 
преподаване, особено във времена, в които се препоръчват изолация и спазване 
на социална дистанция. Следователно, придобиването на ИКТ умения, гъвкавост 
и иновация в преподаването и управлението на класната стая са ключови 
открития в тази програма за преподаване. 

2010 “Apprendere a fare l’insegnante. La pratica del 
mentoring” (2010 “Да учиш за учител. Менторска 
практика”)

Статията разглежда в детайли менторската практика - подкрепа между “наставник” 
и “стажант” - включена в курсовете за обучение на новоназначени учители, 
в периода на активен стаж. Особено интересен е прегледът на менторските 
практики в обучителните учебни планове, със сравнение между Италия, Канада 
и Великобритания. Авторите изследват училищната култура и администрация, 
достъпа до ментори и ефективно менторство, както и училищната политика 
относно менторството. Те защитават необходимостта от разработване на 
менторски модел за задържане на учителите на работа и подобряване на тяхното 
представяне. Ключови концепции от практиката, предложени за употреба в 
следващите продукти са: модел на подражание, наблюдение, училищна политика, 
общоучилищен подход, менторство.  
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Менторска подкрепа за професионално развитие в 
управление на поведение и дисциплина. Управление 
на поведението в класната стая, умения за дисциплина 
и поведенческо лидерство (2017). 

Този доклад подчертава релевантността на общоучилищния подход за 
подобряване на поведението, когато е подкрепен от общоучилищен менторски 
и коучинг план за професионално развитие. В подхода, описан в доклада, ролята 
на ментора е да съдейства за развитие на умения за наблюдение и рефлексия у 
стажантите, повишаване на познанията за себе си и другите и промотиране на 
лидерство, комуникация, обратна връзка и позитивен език. 

Ресурсни учители: учене и поведение (RTLB)

Ресурсни учители: учене и поведение (RTLB) са основани, за да работят заедно 
с учители и училища, за подкрепа на успеха на учениците от 1-ви до 10-ти клас 
с проблеми с ученето и/или поведението. Организацията има за специална цел 
подкрепата на ученици от Океания и Маори и деца и млади хора без родителска 
грижа. RTLB подкрепя учителите, за да отговарят по-добре на нуждите на 
учениците в приобщаващата образователна система. 

RTLB работи в клъстер или екип. Работата на екипа и натоварването на RTLB се 
ръководи от мениджъра на клъстера. RTLB подкрепя училищата в усилията им 
да посрещнат обучителните и поведенчески предизвикателства на учениците в 
клъстера. Те постигат това чрез: 

• свързване в мрежа

• разработване на училищна политика

• работа с учителите, за посрещане на различните нужди в класната стая

• инициативи като „четене от връстници на връстници“

• подкрепа на индивидуалните нужди на учениците, например 
изработване на индивидуални образователни програми (ИОП).
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Ключови концепции, предложени за използване в следващите продукти 
са: свързване в мрежа, общоучилищен подход, подкрепа от връстници, 
многообразие/приобщаване.

Менторски стратегии за намаляване отстраняването 
на ученици с поведенчески разстройства

Тази статия подчертава значението на прилагането на менторски програми, 
които ефективно спомагат за посрещане на индивидуалните нужди на учениците 
в риск.

Една специфична менторска програма, която успешно се прилага за намаляване 
на ученическото проблемно поведение е “Check-in Check-out”, използвана 
и в началното и в средното училище. Тя показва широкото приложение на 
менторските програми за задържане на учениците в училище и за постигане 
на удовлетвореност и равнопоставеност, които се отразяват на цялата общност. 
Статията изтъква доказателства за позитивната връзка между менторство, добро 
поведение и академични резултати на учениците с риск от отстраняване. Тоест, 
приемствеността и последователността се считат за решаващи компоненти на 
успешната менторска програма. Също така, участието на местната администрация 
и съответните обществени фактори също са решаващи за успешното развиване 
и прилагане на менторските програми. Ключови концепции, предложени за 
използване в следващите продукти са: свързване в мрежа, общоучилищен 
подход, многообразие/приобщаване, доверие, гъвкавост, сътрудничество.
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VI. 

Заключение и основни 
изводи



Отстраняването, наказанията и изключването се считат за дисциплинарни 
практики, тъй като те ограничават достъпа или напълно изключват децата 
от училище като наказателна мярка, в отговор/следствие на нарушаване на 
училищни/класни правила или очаквания. Този метод за преподаване и учене 
създава среда, която затруднява ученето и развитието (Losen, 2011; Skiba, 
Arredondo & Williams, 2014).

В отговор на описаната ситуация, проектът Inn2Diversity – Иновативни 
инструменти за управление на етническото и културно многообразие в 
контекста на класната стая е част от инициатива за подкрепа на образователната 
система в различни европейски страни, която се стреми да подобри качеството 
на образованието и човешкото общуване, като повиши знанието и разбирането 
за концепциите, политиките и практиките от приобщаващото образование, 
базирани на социално-емоционалното учене и общоучилищния подход, които 
отчитат и насърчават многообразието и равенството сред децата, учителите, 
родителите и местните общности. Тази част от проекта има за цел да предостави 
информация, която да повиши капацитета на учителите за насърчаване на 
базирано на уважение и приобщаващо училищно преживяване за децата 
и техните семейства, като по този начин допринася за благосъстоянието на 
цялото общество. Тя представлява обобщение на основните резултати, които да 
послужат за основа на разработването на бъдещи интелектуални продукти.

Проучване върху програми, които подкрепят емоционалното учене и 
общо-училищния подход (Durlak, Wiessberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011) 
показва, че въвеждането и прилагането на систематичен подход за подкрепа на 
емоционалното и социално развитие на учениците е общ компонент в учебните 
програми на училищата, които отчитат повишаване на академичния успех, 
както и качеството на взаимоотношенията между ученици, учители и родители 
и намаляване на проблемното поведение.

Социално-емоционалното учене (СЕУ) представлява метод на интегриране на 
поведение, емоции и модели на мислене, с цел подпомагане на: осъзнаване за 
собствената личност и останалите, взимане на отговорни решения и управление 
на поведението (собственото и на останалите) (Elias et.al., 1997). СЕУ програмите 

VI. CONCLUSÕES E  
RESULTADOS-CHAVE
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са разработени да създават среда, в която се отговаря на нуждите (свързани 
с растежа, чувството за принадлежност и общност и чувството за сигурност) 
и в последствие се предлагат по-добри шансове за успех в различни области: 
личностно развитие, взаимоотношения, академични постижения, професионална 
реализация (Becker & Luthar, 2002; Riggs, Greenberg et.al, 2006). Някои примери от 
програми за СЕУ са: образователен модел Berry Street, Подкрепа на стратегии за 
алтернативно мислене (PATHS); PAX играта за добро поведение; Подходът RULER 
към СЕУ.

Теорията на социално-емоционалното учене (Elias et.al., 1997; Greenberg et.al., 
2003) се корени дълбоко в идеята за позитивното развитие на младежите, 
която застъпва тезата, че нуждите на детето трябва да бъдат посрещнати чрез 
изграждане на среда, която насърчава сътрудничество с връстници и възрастни, 
академични постижения, решаване на проблеми, емпатия и гражданско участие. 

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), идентифицира 
пет основни компетентности, които се свързват със СЕУ:

•  Самоосъзнатост: точна преценка на личните чувства, интереси, качества 
и силни страни; поддържане на обоснована самоувереност (напр.: 
Образователен модел Berry Street; Lion Quest)

• Самоуправление: овладяване на емоции при справяне със стрес, 
контролиране на импулси и устойчивост при преодоляване на трудни 
обстоятелства; поставяне на цели и отчитане на прогреса при постигане на 
лични и академични цели; адекватно изразяване на емоциите (напр.: PAX 
Играта за добро поведение; Проект SER).

• Социална осъзнатост: разбиране на другите и емпатия; забелязване и 
оценяване на индивидуалните и групови прилики и различия; познаване 
и използване ресурсите на семейството, училището и общността (напр.: 
Образователен модел Berry Street; PAX  играта на добро поведение, IYTCMT).

•  Управление на взаимоотношенията: установяване и поддържане на 
„здравословни“ и удовлетворяващи отношения с другите; устояване на 
негативния социален натиск;  предотвратяване, управляване и разрешаване 
на междуличностни конфликти; търсене на помощ при нужда (PAX Игра за 
добро поведение, Проект SER, IYTCMT).
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•  Отговорно взимане на решения: взимане на решения, съобразени с 
етичните стандарти, съображенията за сигурност, съответните социални 
норми, уважение към другите и евентуални последствия от съответните 
действия; прилагане на уменията за взимане на решения, както в академични, 
така и в социални ситуации; принос към благополучието на училището и 
обществото (напр.: Образователен модел Berry Street, Lion Quest).

Общоучилищен подход

Все по-голям брой проучвания сочат, че социалните и емоционални умения се 
развиват и могат ефективно да бъдат усвоени чрез различни програми и формати, 
които включват дейности на ниво класна стая и общоучилищни подходи (Jones & 
Bouffard, 2012). Изследванията сочат, че мерките водят до по-успешни резултати, 
когато са внедрени в ежедневните практики и училищната култура, ангажират 
целия персонал, развиват умения извън класната стая, напр. в предверията 
и площадките за игра, подкрепят участието на родителите и синхронизират 
работата с външни агенции (Barry et al. 2017; Jones & Bouffard, 2012; Weare & Nind, 
2011; Ttofi & Farrington, 2011; Wilson et al. 2003). Заедно с програмите,  подбрани 
в секцията „Добри практики“, тези характеристики отразяват важността на 
въвеждането на общоучилищен поход за подкрепа на развитието на социално-
емоциални умения у децата и младежите. 

Общоучилищният подход цели да интегрира развитието на умения в ежедневните 
взаимодействия и практики, като използва съвместни усилия, включващи целия 
персонал, учители, семейства и деца. ( Jones & Bouffard, 2012; Meyers et al. 2015). На 
базата на дефиницията на Световната здравна организация за „училище, което 
промотира здравето“ (WHO 1998), общоучилищният подход определя училищната 
общност като „единица за промяна“ и включва координирани действия между 
три взаимосвързани компонента: (i) учебна програма, преподаване и учене; 
(ii) училищен дух и среда; (iii) партньорство между семейство и общност. Чрез 
менторската секция в този доклад, проектът има за цел да създаде менторска 
програма, която да популяризира и поощри прилагането на общоучилищен 
подход в различните общности. Следователно, от основна важност за бъдещото 
развитието на проекта е да се поддържа „здравословно“ любопитство и стремеж 
към създаване на менторска програма, която насърчава общоучилищен подход. 

Училищни политики

Пряко свързани с прилагането на общоучилищен подход са политиките за 
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управление на училището, както е видно от примерите за добри практики, 
описани в предишната част на този продукт  (Образователен модел Berry Street, 
PAX Играта на добро поведение, Lion Quest, Проект SER и т.н.) и от проучванията  
(Osher, Moroney & Williamson, S. 2018; Osher, & Berg, 2017; Berg, Osher, Moroney, & 
Yoder, 2017; Gregory & Fergus, 2017).

Реформирането на дисциплиниращата политика е крайно необходима глътка 
свеж въздух, чиято цел е да се намали използването на наказателни мерки. 
По този начин училищата имат потенциала да създадат по-развиващи и 
културно ориентирани подходи към поведението, които уважават и подкрепят 
способностите на всеки индивид. По-нататъшен прогрес може да бъде постигнат 
чрез прилагането на екологични и ориентирани към равенство политики 
и програми, съобразно културните и силови динамики в дисциплинарните 
взаимодействия. Създаването на менторска програма, подкрепена от училищна 
политика, която отчита екологичните системи и равенството, има потенциала 
да създаде училищна среда и да повишава личните социални и емоционални 
компетентности на персонала, като допринася за пълноценното развитие на 
детето и цялата общност.  

Многообразие

Многообразието може да бъде дефинирано като обединяване на индивидуални 
различия като език, икономическо положение, стилове и възможности за учене, 
пол, етапи на развитие и култура, с цел създаване и поддържане на чувство за 
принадлежност и независимост (Rose & Shevlin, 2017). Биоекологичният модел на 
Бронфенбренер за човешкото развитие (Bronfenbrenner & Morris, 2007) представя 
човека в центъра на различни, концентрични, взаимосвързани кръгове. Тези 
кръгове отразяват различните контексти, с които човек се асоциира в определен 
период. Взаимоотношенията между детето и обграждащите го кръгове се 
разглеждат като динамични. Както бе представено в предишните части на този 
интелектуален продукт, за децата е важно да осъзнаят своята пряка и по-широка 
общност. По този начин се развива глобално чувство на принадлежност и 
приемане, които са позитивно свързани със самоуважението, душевното и 
психическо здраве и с намаляване на проблемното поведение. Социалната 
перспектива за учене (Bandura & Walters, 1977) също може да подкрепи нашето 
разбиране за ролята на многообразието и приобщаването и тяхното позитивно 
влияние върху про-социалното поведение и участието в училище. Ето защо, 
приемането на холистичен подход към многообразието може да бъде ключът 
към различни стратегии за подкрепа на училищата в развиването на по-ясно 
разбиране на децата и техните индивидуални, уникално различни контексти с 

47
Pa

ge
 N

o



цел понижаване на проблемното поведение и насърчаване на приобщаващо и 
про-социално поведение в училищата и общностите, на които служат.

Психично здраве

Настоящите училищни концепции за психично здраве са базирани предимно 
на консервативните дефиниции за психично здраве и обръщат недостатъчно 
внимание на произхода, различните обстоятелства, които могат да повлияят 
психиката на учениците и тяхното представяне в училище. Детските нарушения в 
психичното здраве често се проявяват в училище с влошаване на представянето, 
а при по-тежките случаи – с отстраняване и изключване. Училищният персонал 
често няма ресурси и необходими умения за справяне с уязвими групи като 
деца, идващи от много бедни общности, имигранти, бежанци, малцинства или 
деца с различни увреждания. Децата с проблеми с психичното здраве са силно 
податливи на въвличане в проблемни прояви, което потенциално разстройва 
динамиката на целия клас, а потенциално и на училището.

Проектът Inn2Diversity предлага програма, базирана на концепцията за училищна 
среда, която подкрепя адаптацията на децата към училището и психичното им 
благополучие.  Както показваг проучванията и добрите практики, представени 
по-горе, подкрепата на социално-емоционалните аспекти на детското развитие 
може да бъде критична за постигането на академични резултати и насърчаването 
на приобщаващо образование и ефективно учене (Payton, et.al., 2008; Atkins, 
et.al., 2008). Като пример за общо-училищна програма, която може да фасилитира 
по-интензивни индивидуални програми за младежи, нуждаещи се от специално 
внимание е представена Играта на добро поведение (Embry, 2002). Този подход 
започва с прилагане на практиката на ниво клас (или често на ниво училище), 
като със специфични промени може да бъде пригодена за индивидулни програми 
за деца в нужда.

Като заключение, внедряването на интегрирани модели за подобряване на 
ученето и укрепване на здравето, с внимание към повишаване на резултатите на 
всички ученици, като се уважават и затвърждават принципите на приобщаване 
и многообразие и се насърчава и повишава участието на родители, доброволци 
и цялата общност, има потенциала да повиши възприемането на приобщаващи, 
многообразни и устойчиви програми за интервенция.

48

IO
1 

| 
 П

ро
ек

т 
In

n2
D

iv
er

si
ty

, д
ог

ов
ор

 №
 2

01
9-

1-
U

K0
1-

KA
20

1-
06

20
89

, п
ро

гр
ам

а 
Ер

аз
ъ

м
 п

лю
с 

Page No



Atkins, M. S., Frazier, S. L., Leathers, S. J., Graczyk, P. A., Talbott, E., Jakobsons, L., & 
Bell, C. C. (2008). Teacher key opinion leaders and mental health consultation in 
low-income urban schools. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(5), 905.

Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-hall.

Barry, M. M., Clarke, A. M., & Dowling, K. (2017). Promoting social and emotional 
wellbeing in schools. Mental Health Services Research, 42(2), 209-219.

Becker, B. E., & Luthar, S. S. (2002). Social-emotional factors affecting achievement 
outcomes among disadvantaged students: Closing the achievement gap. 
Educational psychologist, 37(4), 197-214.

Belt, A., & Belt, P. (2017). Teachers’ differing perceptions of classroom disturbances. 
Educational Research, 59 (1), 54-72.

Berg, J., Osher, D., Moroney, D., & Yoder, N. (2017). The intersection of school climate 
and social and emotional development. February, available here

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2007). The bioecological model of human 
development. Handbook of child psychology, 1.

Calders, F., Bijttebier, P., Bosmans, G., Ceulemans, E., Colpin, H., Goossens, L., & Van 
Leeuwen, K. (2020). Investigating the interplay between parenting dimensions and 
styles, and the association with adolescent outcomes. European Child & Adolescent 
Psychiatry, 29 (3), 327-342.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The 
impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of 
school-based universal interventions. Child development, 82 (1), 405-432.

Референции

49
Pa

ge
 N

o

https://www.air.org/resource/intersection-schoolclimate-and-social-and-emotional-development


Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., ... 
& Shriver, T. P. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for 
educators. Ascd.

Embry, D. D. (2002). The Good Behaviour Game: A best practice candidate as a 
universal behavioural vaccine. Clinical child and family psychology review, 5(4), 
273-297.

Gregory, A., & Fergus, E. (2017). Social and emotional learning and equity in school 
discipline. The Future of Children, 117-136.

Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O’Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., 
& Elias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development 
through coordinated social, emotional, and academic learning. American 
psychologist, 58(6-7), 466.

Jones, S. M., & Bouffard, S. M. (2012). Social and emotional learning in schools: from 
programs to strategies and commentaries. Social policy report, 26(4), 1-33.

Losen, D. J. (2011). Discipline policies, successful schools, and racial justice.

Meyers, D. C., Gil, L., Cross, R., Keister, S., Domitrovich, C. E., & Weissberg, R. P. (2015). 
CASEL guide for schoolwide social and emotional learning. Chicago, IL: CASEL.

Närhi, V., Kiiski, T., & Savolainen, H. (2017). Reducing disruptive behaviours and 
improving classroom behavioural climate with class-wide positive behaviour 
support in middle schools. British Educational Research Journal, 43(6), 1186-1205.

Osher, D., Moroney, D., & Williamson, S. (2018). Creating Safe, Equitable, Engaging 
Schools: A Comprehensive, Evidence-Based Approach to Supporting Students. 
Harvard Education Press. 8 Story Street First Floor, Cambridge, MA 02138.

Osher, D., & Berg, J. (2017). School climate and social and emotional learning: The 
integration of two approaches. Edna Bennet Pierce Prevention Research Centre, 
Pennsylvania State University.

Payton, J., Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K. 
B., & Pachan, M. (2008). The Positive Impact of Social and Emotional Learning for 
Kindergarten to Eighth-Grade Students: Findings from Three Scientific Reviews. 
Technical Report. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (NJ1).

50

IO
1 

| 
 П

ро
ек

т 
In

n2
D

iv
er

si
ty

, д
ог

ов
ор

 №
 2

01
9-

1-
U

K0
1-

KA
20

1-
06

20
89

, п
ро

гр
ам

а 
Ер

аз
ъ

м
 п

лю
с 

Page No



Riggs, N. R., Greenberg, M. T., Kusché, C. A., & Pentz, M. A. (2006). The mediational role 
of neurocognition in the behavioural outcomes of a social-emotional prevention 
program in elementary school students: Effects of the PATHS curriculum. 
Prevention Science, 7(1), 91-102.

Rose, R., & Shevlin, M. (2017). A sense of belonging: Childrens’ views of acceptance 
in “inclusive” mainstream schools. International Journal of Whole Schooling, 13(1), 
65-80.

Skiba, R. J., Arredondo, M. I., & Williams, N. T. (2014). More than a metaphor: The 
contribution of exclusionary discipline to a school-to-prison pipeline. Equity & 
Excellence in Education, 47(4), 546-564.

Ttofi, M. M., Farrington, D. P., Lösel, F., & Loeber, R. (2011). Do the victims of school bullies 
tend to become depressed later in life? A systematic review and meta-analysis of 
longitudinal studies. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research.

Weare, K., & Nind, M. (2011). Mental health promotion and problem prevention in 
schools: what does the evidence say? Health promotion international, 26 (suppl_1), 
i29-i69.

Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (2003). The effects of school-based 
intervention programs on aggressive behaviour: A meta-analysis. Journal of 
consulting and clinical psychology, 71(1), 136.

World Health Organization. (1998). Health promotion evaluation: recommenda-
tions to policy-makers: report of the WHO European Working Group on Health 
Promotion Evaluation (No. EUR/ICP/IVST 05 01 03). Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe.

51
Pa

ge
 N

o



 
LEGISLAÇÃO  

em vigor no seu país 
no que diz respeito 

à educação, ao 
sistema educativo, 
à diversidade no 

sistema educativo, 
etc.

IDENTIFICAR 
DOCUMENTOS DE 

INVESTIGAÇÃO

e outros documentos 
académicos ou não 

académicos relativos 
à diversidade 
que conduz a 

comportamentos 
disruptivos nas salas 

de aula

IDENTIFICAR BOAS 
PRÁTICAS 

(projetos, programas, 
iniciativas individuais...) 
para que os professores 
lidem com salas de aula 

complexas para gerir 
melhor a diversidade 

e comportamentos 
disruptivos

IDENTIFICAR MODELOS DE 
MENTORIA 

como boas práticas 
para os professores 

lidarem com salas de 
aula complexas para gerir 

melhor a diversidade 
e comportamentos 

disruptivos ou mentoria 
em geral 

NOME OU 
IDENTIFICAÇÃO

BREVE DESCRIÇÃO

LINK

AUTOR/REFERÊNCIAS

PONTOS FORTES

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Приложения

52

IO
1 

| 
 П

ро
ек

т 
In

n2
D

iv
er

si
ty

, д
ог

ов
ор

 №
 2

01
9-

1-
U

K0
1-

KA
20

1-
06

20
89

, п
ро

гр
ам

а 
Ер

аз
ъ

м
 п

лю
с 

Page No



1.  Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education (project), 
European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2017)

2.  Effective Approaches and Strategy for Influencing and Overcoming of the 
Aggressive Behaviour among Students, Nina Koleva, Medical University – Sofia, 
Bulgaria

3.  School without Aggression, Tzvetelina Taeva, Rumiela Markova

4.  Intercultural Competence of the Teacher in the Educational System, Ksenia 
Semizorova

5.  Managing and Resolving Conflict Situations in Schools, prof. Tatyana Dronzina - 
Europartners Bulgaria 2007 Foundation

6.  Reproducing, disrupting and reforming understanding of cultural diversity: 
Theorising future subject teachers’ pedagogical reflections., Teaching Education, 
30(3), 319-336., Niemi, P., & Hahl, K. (2019)

7.  Reducing disruptive behaviours and improving classroom behavioural 
climate with class-wide positive behaviour support in middle schools., British 
Educational Research Journal, 43(6), 1186-1205., Närhi, V., Kiiski, T., & Savolainen, H. 
(2017)

8.  A teacher-led vicarious contact intervention in culturally mixed classrooms 
with in - and outgroup role models of intergroup friendship, Mäkinen, V., 
Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I., & Renvik, T. A. (2019a).

9.  Teachers’ differing perceptions of classroom disturbances, Educational 
Research, 2017, VOL. 59, No. 1, 54–72, Aino Belt and Pekka Belt

10. 18 luglio 2019  “L’inclusione scolastica, chiave del successo per tutti”  “School 
inclusion - the key of success for everybody”, Cristina Ciociola

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

СПИСЪК НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ АКАДЕМИЧНИ И 

НЕАКАДЕМИЧНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО РАЗГЛЕЖДАТ МНОГООБРАЗИЕ, ВОДЕЩО 

ДО ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ В КЛАСНАТА СТАЯ

53
Pa

ge
 N

o

https://www.mon.bg/bg/100431
http://medcollege-plovdiv.org/
http://medcollege-plovdiv.org/
http://rumielamarkova.weebly.com/
https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/10/azbuki.bg_dmdocuments_Pedagogy_08_16_KseniaSemizorova.pdf
http://europartners2007.org/bgn/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10476210.2018.1478809
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10476210.2018.1478809
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/berj.3305
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/berj.3305
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.07.002
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.07.002
http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2016.1262747
https://www.iccoriano.it/linclusione-scolastica-chiave-del-successo-formativo-per-tutti/ http:/cometaresearch.org/


11.  Maggio 2013 “La percezione degli insegnanti: gli alunni a scuola sono sempre 
più difficili?”

12. Esiti di una ricerca sulla complessità della gestione della classe nella percezione 
dei docenti. | May 2013 “Teacher’s perception: are students at school increasingly 
difficult?, Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano, D’Alonzo, Maggiolini, Zanfroni 

13. 27 luglio 2015 “Disturbi da comportamento dirompente a scuola” | 27 July 2015 
“Disruptive behaviour diseases at school”, DIDATTICA PERSUASIVA

14. 3 agosto 2017 “Gestire la classe correttamente è la vera sfida di un insegnante 
di oggi” | 3th august 2017 “Managing the class accurately is the challenge of a 
current teacher”, Zina Cipriano

15. Relação entre os estilos parentais e os problemas do comportamento nas 
crianças. Efeito moderador do clima escolar, Candeias, M. (2013)

16. Peer influence on disruptive classroom behaviour depends on teachers’ 
instructional practice, Muller, Hofmann, Begert & Cillessen (2018)

17.  Exploring the utility of self-modeling in decreasing disruptive behaviour in 
students with intellectual disability, Bilias‐lolis, Chafouleas, Kehle & Bray (2012)

18. Teachers’ perception of disruptive behaviour in the classrooms, Martino, 
Hernández, Pañeda, Mon & González-Mesa (2016)

19. A Meta-Analysis: Student Misbehaviours That Affect Classroom Management, 
Dalgic & Bayhan (2014)

20. Behavioural Management within the Classroom, Ioana Darjan, Publishing House: 
Editura Universitatii de Vest, 2010

21. School Climate and Behaviour Management in Romanian Schools, Maria 
Constantinescu, Georgeta Chirleșan, Cristina Dumitru Tăbăcaru, published in ‘Social 
Sciences and Education Research Review’, 2019

22. Sociological Study at the National Level: Bullying Among Children, Save the 
Children Romania, 2016 

54

IO
1 

| 
 П

ро
ек

т 
In

n2
D

iv
er

si
ty

, д
ог

ов
ор

 №
 2

01
9-

1-
U

K0
1-

KA
20

1-
06

20
89

, п
ро

гр
ам

а 
Ер

аз
ъ

м
 п

лю
с 

Page No

https://issuu.com/pensamultimedia/docs/journalok2-2013
https://issuu.com/pensamultimedia/docs/journalok2-2013
https://didatticapersuasiva.com/sostegno/disturbi-da-comportamento-dirompente-a-scuola
http://www.youreduaction.it/gestire-una-classe-correttamente-vera-sfida-insegnante-di-oggi/
http://www.youreduaction.it/gestire-una-classe-correttamente-vera-sfida-insegnante-di-oggi/
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7516/1/tese_mestrado_final%c3%adssima3.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7516/1/tese_mestrado_final%c3%adssima3.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324482635_Peer_Influence_on_Disruptive_Classroom_Behavior_Depends_on_Teachers'_Instructional_Practice
https://www.researchgate.net/publication/324482635_Peer_Influence_on_Disruptive_Classroom_Behavior_Depends_on_Teachers'_Instructional_Practice
https://www.academia.edu/27982702/Exploring_the_utility_of_self-modeling_in_decreasing_disruptive_behavior_in_students_with_intellectual_disability
https://www.academia.edu/27982702/Exploring_the_utility_of_self-modeling_in_decreasing_disruptive_behavior_in_students_with_intellectual_disability
https://www.academia.edu/25699235/Teachers_perception_of_disruptive_behaviour_in_the_classrooms
https://www.academia.edu/35534894/A_Meta-Analysis_Student_Misbehaviors_That_Affect_Classroom_Management
https://www.researchgate.net/publication/312531946_Management_comportamental_in_clasa_de_elevi
https://sserr.ro/wp-content/uploads/2019/11/SSERR_2019_6_2.pdf#page=149
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/10/10551dfa-f0b2-4cb0-a103-08d811dc31a9.pdf


23. Romanian Preschool Teachers’ Understanding of Emotional and Behavioural 
Difficulties: Implications for Designing Teacher Trainings, Catrinel A. Stefan, 
Oana L. Rebega, Alina Cosma; Journal of Early Childhood Teacher Education; 
Published in February 2015

24. Mentoring - concepts, methods and impact on teaching career, Carmen Maria 
Chisiu

25. Maria Niculescu. Management of the student class - Book, Maria Niculescu, 
Managementul clasei de elevi, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016, Cluj-Napoca

26. Teacher interventions to student misbehaviours: The role of ethnicity, 
emotional intelligence, and multicultural attitudes (2019), Ceren Su Abacioglu, 
Monique Volman & Agneta H. Fischer 

27. UCU Continuing Professional Development - Classroom management. 
Factsheet (2013), UCU Continuing Professional Development

28. Back on track: Approaches to managing highly disruptive school classes (2017), 
Vaaland, Grete S

29. Evidence-based Classroom Behaviour Management Strategies (2012), Dr. Barry 
S. Parsonson (New Zealand’s Ministry of Education)

55
Pa

ge
 N

o

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10901027.2014.996926
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10901027.2014.996926
https://vdocuments.site/rezumatul-tezei-de-doctorat-chisiu-popa-carmen-maria-1.html
https://www.researchgate.net/publication/315008984
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-00498-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-00498-1
https://www.ucu.org.uk/media/5693/UCU-whole-college-behaviour-policy-project-report/pdf/UCU_Whole_College_Behaviour_Management_Final_Report_June_2013.pdf
https://cpd.web.ucu.org.uk/files/2013/07/CPD-factsheet-6.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2017.1396656
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ976654.pdf


1.  Cooperative Discipline, Linda Alberts

2.  Apple’s Friends Program, Animus Foundation

3.  Against Aggression in School (manual), Effective Communication - A Successful 
Future Life

4.  Project financed by European Commission

5.  Good Practices for Educational Integration: Theatre in School and School in 
Theatre, Nikolay Nikolov, Silistra

6.  Talk with Me, Tulip Foundation

7.  Kolmiportaisen tuen malli - The three levels of support for learning and school 
attendance

8.  VARPU – The Model for Early Intervention

9.  Valteri – Support for learning and school attendance

10. Operational advices to put in writing the plan for prevention and management 
of the behavioural crises at school. Part first-second-third-fourth, MIUR-USRER, 
Ufficio VIII-Diritto allo studio, Europa e Scuola, Tecnologie per la didattica

11.  School year 2019/20 “Protocolo for the prevention and for the management of 
behavioural crises”, Collegio dei Docenti dell’I.C.8 di Modena

12. Use of Coaching and Behaviour Support Planning for Students With Disruptive 
Behaviour Within a Universal Classroom Management Program, Reinke, 
Stormont, Herman, Wang, Newcomer & King (2014)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

СПИСЪК НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНДИВИДУАЛНИ 

ИНИЦИАТИВИ…) ЗА УЧИТЕЛИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ КЛАСНИ СТАИ, ЗА ПО-ДОБРО 

СПРАВЯНЕ С МНОГООБРАЗИЕТО И ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

СПИСЪК НА ДОБРИ МЕНТОРСКИ МОДЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ 

КЛАСНИ СТАИ, ЗА ПО-ДОБРО СПРАВЯНЕ С МНОГООБРАЗИЕ И ПРОБЛЕМНО 

ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ ДОБРИ МЕНТОРСКИ МОДЕЛИ
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