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СТРАНИЦА 2

ОСНОВНА ИДЕЯ
„Експерт по включващо фермерство“ се базира на различни професии от областта на селските райони като
фермерство, градинарство, здравеопазване, занаяти и изкуства. Посещението на този обучителен курс ще
предоставя експертиза при подкрепата на хора със специални нужди, независимо дали живеят в тяхно собствено
жилище или са в друга подобна ситуация в общността, или пък живеят в някаква форма на защитени жилища.
Експертът ще бъде в състояние да подпомага тези лица чрез съвместно създаване на подкрепяща среда и на
необходимите условия за живот с уважение и чувство за достойнство към тяхната жизнена и трудова реалност
и социалното им обкръжение.
Затова експертът и неговите клиенти ще развиват съвместно индивидуализирана форма и практика на
включване според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 2006 г.
Фундаментална основа на програмата и работата на този експерт е опитът на селските „общности за работа
и живот“, които са един от официално признатите пътища за ангажиране на хората със специални нужди не
само като „дом“, но и като реална трудова и жизнена ситуация. Тази форма на включване съществува много
преди обществото да я потърси. Един от най-важните основни принципи е да се погледне на всички сътрудници
в такава общност от гледна точка на техните способности и силни страни, а не фокусирайки се върху техните
дефицити . Възприемането на всички сътрудници с колегиално, а не с диагностично отношение, е необичайно
и изисква обучение. Това отношение е основата на концепцията на социалната терапия, която е описана в
„Селските лекции“ на Карл Кьониг, основателят на концепцията за Кемпхил общността, която от създаването си
през 1939 г. се превърна в установена в целия свят.

ОСНОВНИ ФАКТОРИ
1.Професията има 2 основни стълба:
1.Холистично селско стопанство и градинарство, насочено към подпомагане на храненето в широк смисъл
Създаване на качество не чрез увеличаване ефективността на процесите, а като се взема предвид въздействието
на човешкия труд:
върху здравето на почвата и природата
върху състоянието на хората, които работят там
както и върху клиенти, които имат нещо повече от нагласа за обмяна на пари и блага, и са ангажирани с
форма на селско стопанство, която интегрира културни ценности.
Това е един от аспектите на „екологичното включване“, разширяващ идеята за включване от човека към
природата. Този аспект представлява едно от основните положения в обучителния процес
one of the core topics in the training process.
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ВОДЕЩАТА БАЗОВА ИДЕЯ: СОЦИАЛЕН
ФЕРМЕРСКИ (СЕЛСКОСТОПАНСКИ)
ОРГАНИЗЪМ
Като се има предвид, че тази програма не е курс за обучение на земеделски производители или градинари,
защото участниците - в съответствие с изискванията за записване - пристигат като обучени фермери, градинари
или занаятчии, идеята за фермерство и реалният фермерски организъм, в който повечето от участниците вече
работят, все пак е важната основа, върху която се извършва цялата включваща работа и която трябва да бъде
разширена със значително познаване на човешките и социалните условия. Това е основната цел на учебната
програма.
Следователно, концепцията за фермерски организъм ще бъде очертана накратко тук:
От гледна точка на архетипа на холистичното селско стопанство и особено от био-динамична или органична
гледна точка, която се отнася до повечето от партньорите, участващи в проект ИНКЛУФАР, фермата е нещо
повече от земя, животни, машини и сгради. Тя включва и специфичното място, времето, връзката с цикъла
на годината и астрономическите отношенията на Слънцето, Луната и Зодиака; и най-вече хората, които
работят и живеят там в непосредствена близост или в околността. Тази специална гледна точка повлиява
не само лечението на почвата, ландшафта и животните, но въздейства и на сътрудничеството между хората,
които живеят и работят там, управлението на необходимите средства, връзката с клиентите и концепцията
за специалната задача на фермерския организъм. Ето защо идеята за включване на хора с най-различни
способности и всички видове специални нужди в тази дълга верига на добавена стойност е логично само по
начин и подчертавайки това, което е известно като печеливша ситуация в нормалния бизнес свят, все пак тук,
очевидно в много по-широк смисъл.
Затова концепцията за „фермерски организъм“, в този случай - за „социален фермерски организъм”, е от
решаващо значение; и е важна визията не като цел, която вече е постигната, а като процес, който непрекъснато
се променя по отношение на хора, почвени и климатични условия, регионални и глобални социални и
политически условия и т.н.
Този архетип или идея може да се появи в различни жизнени ситуации. Някои хора прекарват живота си в среда
от типа семейство, други живеят сами в апартамент или с колеги или приятели като форма на общност, а други
живеят някъде в града или селото в близост и идват само за работа и за общите културни дейности.
2. Холистична социална работа
Хората с такава перспектива поглеждат към клиентите от духовна гледна точка - не като към хора, които са
увредени, а като към хора, които поради своите физически или интелектуални ограничения не могат да изразят
напълно своята индивидуалност по същия начин, по който другите хора го правят. Работата на експерта е да
уважава цялостната личност и да й помага да реализира своите възможности, доколкото е възможно. Затова
експертът гледа на хората от перспективата на техните възможности, а не на техните дефицити. Концепцията
на „салутогенезата“ на А.Антоновски също се използва в практиката заедно с базовия й елемент “чувство за
кохерентност” с неговите три компонента:
“Разбираемост: вярата, че нещата се случват по един подреден и предсказуем начин и чувството, че можете
да разберете събитията в живота си и логично да предвидите какво ще се случи в бъдеще.
Управляемост: вярата, че имате уменията или способностите, подкрепата, помощта или необходимите
ресурси, за да се грижите за нещата и че нещата са управляеми и под ваш контрол.
Смисленост: вярата, че нещата в живота са интересни и източник на удовлетворение, че нещата наистина си
струват и че е налице основателна причина или цел да се грижим за това, което се случва.“
Много е важно да се гарантира, че всички хора, които участват в изграждането на този социален фермерски
организъм могат активно, както и пасивно, да осъзнават това чувство за кохерентност (съгласуваност) в
ежедневния си живот и работа. Изискването включващото фермерство да създава и поддържа здравословна,
лечебна и социална среда може да се „измерва“ по определен начин с помощта на тези фактори като индикатори
за задоволително изпълнение.
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СОЦИАЛНИ ТЕМИ И ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С
ОБКРЪЖЕНИЕТО
Програмата не е фокусирана върху земеделски или градинарски теми, а върху социалната тема. Способностите
и уменията ще се приложат в практиката в селска и екологична среда. Преди около 50 години предимно
биодинамични ферми бяха отправна точка за това. Напълно съзнателният начин, по който те се справят с
почвата, растенията, животните, плодородието, времето, храненето, собствеността, методите и оборудването,
парите, капитала и т.н. като част от целия космос, може да бъде взет като подход и методически модел за
разглеждане на социалните процеси и явления. Фермерството и селското стопанство днес са само един
носител на включващата работа. Целият кръг от професионални занаяти и социалната, културната работа и
работата с изкуство, дори религиозните дейности, формират широк кръг от възможности, попадащи в обхвата
на компетентностите на експерта да открие, създаде и подкрепи доброто качество на живот на своите клиенти.

EКO-СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Това е може би най-необичайната или неизвестна гледна точка, защото тя означава, че човекът и природата
могат да постигнат истинска връзка и комуникация. Тя показва също, че занимаването с природата е не само в
полза на хората, но и на самата природа.
Вече има доказателства в тази област, които показват, че комуникацията между човека и природата, връзката с
животните, занимаването с жизнените процеси от сеитбата до жътвата, подготовката на почвата за засаждане
- има положителен и лечебен ефект върху двете страни и дава усещане за съгласуваност.
Ландшафтът е формиран от човешките дейности много повече, отколкото сме склонни да мислим. Активните
грижи за дървета, пасища, животни и дори диви животни са част от селската култура от векове. В стандартната
фермерска практика в днешно време животните, растенията и почвата са сведени до производствени
компоненти на системата на фермата. Дори и в социалното фермерство е налице тенденция за остойностяване
на растения и животни само като „инструмент“ за терапевтични цели, използване на природата за благото на
човека и намаляване на ландшафта в полза на среда, която осигурява здравословни условия за включените
хора.
Въпреки това включващото фермерство има потенциал да разшири своя обхват и да интегрира активна грижа
за природата и ландшафта в концепцията си. Това изисква промяна на ценностите - да уважаваш природата
и ландшафта не като „даденост“, а като нещо, което е активно и непрекъснато очаква човешкото внимание и
преданост. Затова активните грижи и развитие са част от днешната човешка задача и човешкото съзнание: да
се справи и с тази страна на природата като област, която е човешка задача за развитие, както и растенията,
животните и човешките същества в нея .
Aктивното възприемане на животните, растенията и почвата е начинът, по който днешното човешкото съзнание
може да постигне промяна на ценностите. Упражнения по ландшафтно възприятие могат да доведат до ново
отношение към въздействието на човешките същества върху развитието на ландшафта, което води до конкретни
действия напр. за интегриране на живи плетове във фермерския организъм по нов начин. Като всеки курс на
обучение, тази програма трябва да доведе и до знание за дейността, на която е посветен . В днешно време
- като пример - живите плетове са редуцирани предимно до техните екологични „функции“, като например
предотвратяване на ерозията от вятъра или формиране на биотоп за дивата природа, но в допълнение те могат
да бъдат интегрирани в жизнения цикъл на стопанството чрез прибиране на клоните за фураж за добитъка или
плодове за производство на конфитюр. Това може да бъде направено по такъв начин, че ползата за дивите
животни дори да се увеличи. Социалните ферми са особено подходящи за такива мерки, защото те имат повече
помощници. Но този вид дейност ще бъде част от концепцията за ферма само ако има някой, който вижда
това като нещо, което има значение. Следователно задачите за възприемане на природата и ландшафта ще
представляват неразделна част от учебната програма ИНКЛУФАР .
Това изследователско поле е все още на ранен етап и може да отвори много интересни нови перспективи.
Учебната програма няма да влезе в подробности тук, но ще се изострят сетивата и ще се събуди възприятието
за тези явления. Това може да помогне за нагласата на „предано удивление“ (E. Вробловски).
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ВКЛЮЧВАНЕ
Когато говорим за ВКЛЮЧВАНЕ, имаме предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от
2006 г. като структурна и правна рамка в световен мащаб за всички дейности с и за хора със специални нужди
като членове на обществото като цяло. От друга страна, ние сме наясно, че това е един много голям проблем,
който не се решава напр. чрез поставяне на всички деца в едно и също училище или затваряне в специални
институции за хора със специални нужди. Налице е реална промяна на парадигмата: преди Конвенцията
на ООН беше обичайно да се намират подходящи ниши за настаняване на хора с увреждания. След като
Конвенцията беше ратифицирана, дружества, правителства и частни лица трябваше да погледнат на хората
със специални нужди като на членове на обществото с равни права и задължения. Обществото първо трябваше
да развие отношение на отвореност, както и напълно да промени перспективата: тя вече не е въпрос на добра
воля или великодушие, като позволява на хората със специални нужди да живеят живота си както те самите
искат, дори ако не са в състояние да говорят или да общуват по обичайния начин.
Намираме съществуващи форми на включване, като например видовете съвместен живот и работа, практикувани
в стопанствата на нашите партньори по проект ИНКЛУФАР. Ясно е за нас, че развитието на включваща общност
и въвеждане на включването в практиката като принцип на живот в общността отнема много време и че това е
проект, който ще продължи поколения. Съществуващите форми могат да бъдат използвани като изходни точки.
Това е идеята, на която се основава това обучение.

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Учебна програма ИНКЛУФАР се базира на FAMIT (“Fachkraft für Milieubildung und Teilhabe”) и програмата на
Балтийския семинар, която е създадена преди няколко години в Германия и балтийските държави (Норвегия,
Финландия, Естония, Швеция, Дания и Русия). Програма FAMIT е призната за подготовка на „експерти по
социална работа в организации на хора със специални нужди“ според законодателството на германската
провинция Шлезвиг-Холщайн.
Съдържанието на Учебна програма ИНКЛУФАР е резултат от събраните от социалните ферми обучителни
нужди на бъдещите експерти по включване, свързани с опита от ежедневната социална работа в тези ферми.
Обучението се осъществява с иновативна образователна структура, която ще наречем „спираловидна учебна
програма“. Съдържанието е структурирано на различни нива по време на 3-годишния курс (вж. долу). То
включва антропологични, психологически, медицински и здравни компоненти, както и теми за организацията,
управлението и осигуряването на качеството.
Всички тези теми са в съответствие със състоянието на съответната наука и актуалните нужди на целевата
система, като това са социалните, екологичните и икономическите условия на селския район и социалната
система на съответната страна. В съответствие с концепцията на учебната програма, придобиването на знания
се допълва от развитието на компетентности.
При разглеждане на учебната програма има различни сфери и нива, които трябва да се имат предвид:
Писменият текст на учебната програма, който съдържа заявените цели на обучение и преглед на съответния
тематичен материал.
Специалният ред на темите и начинът, по който те са представени в печатна форма, следвайки „спирала“,
където специалната тема се появява на различни етапи по време на курса в по-голяма дълбочина и обхват.
Действителният процес между преподаващите и обучаващите се индивидуалности. Това зависи от опита и
избора на преподавателя, който трябва да бъде свободен да избере тематичния материал и методите, за
да отговори на изискванията на учебната програма, от една страна, а от друга - зависи от отделните учащи,
които той среща в реалната ситуация в неговия курс. И при двете страни става дума за възрастни, които имат
различни опитности и път, но са отговорни за съвместния си процес. Затова процесът на учене и преподаване
е съобразен с индивидуалните нужди на всеки един от участниците в обучението и подготовката, като възраст,
опит, пол, образование и най-вече техните лични въпроси и изисквания за обучение, когато започват този
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нов етап от живота си. Този процес протича на фона на учебна програма Инклуфар, която дава определена
посока, но не принуждава участниците към абстрактна предварително формулирана система.
Изискванията на образователните системи в Европа и особено в различните страни-партньори, в които
учебната програма ще бъде приложена, за да получи признание, а участниците - статут на експерти.
Затова програмата трябва да се съобрази с всички тези нива, за да се отговори на нуждите на различните
индивидуални обучаващи се и преподаватели и тяхната настояща ситуация, както и на изискванията на
по-формални аспекти на структурата на учебните програми и нуждата от признаване, т.е. изпълнение на
необходимото количество учебни часове и ясна връзка на съдържанието с настоящото състояние на развитие
на свързаните науки.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОГРАМАТА
Целите на обучението са да се осигури планирана и систематична подкрепа за участие на хората със специални
нужди и увреждания в обществото. Необходими са квалифицирани хора, които да предложат тази подкрепа във
възможно най-индивидуализирана форма. Това ще бъде постигнато чрез създаване на обкръжение - среда която разпознава всеки индивидуален характер, както и всички възможности за по-нататъшно развитие.
Средата тук означава не само оформяне на физическото и пространственото обкръжение, но и заинтересованата
и активна душевна нагласа и отвореност към кръга от индивидуални и социални възможности. „Отвореност“
означава да се вземе предвид съществуващото физическо и емоционално бреме, но не за да се укрепи, а като
база за по-нататъшно развитие.
Самият експерт развива специфична нагласа на вниманието. Това внимание е насочено към възможностите
и ограниченията на хората с увреждания. Развитието на тази нагласа на вниманието е основано на пътуване
през спираловидната структура на учебната програма, през подходящо и непрекъснато обучение, предвидено
от преподавателите, работещи с нея. Това ще се случи заедно с хората с увреждания, доколкото е възможно.
Работата на експерта е предназначена да подкрепя хората с увреждания в тяхното ежедневие и работа в
широк смисъл. Въпреки че лечебната педагогика и рехабилитационната работа са важни аспекти на тези
професионални дейности, те не са фокус тук. Хората от целевата група на експерта не са болни и не са
пациенти. Те живеят постоянно със своето увреждане, така че експертът им предлага подкрепа за техния
„нормален“ живот, дори ако специфичното обучение и допълнително образование са част от това, какъвто е
случаят с всяко човешко същество. Затова учебната програма подготвя студенти за вид грижа, която няма за
цел да прави хората „по-добре“, но която подобрява качеството им на живот.
Следователно обучението на експерти има холистична перспектива и една перспектива, която включва
аспектите на пространството и времето и необходимото оборудване, както и техните духовни, душевни и
физически способности. Ролята на експерта е да подпомогне създаването на специфична среда за включване,
салутогенетично и еко-социално обкръжение, особено в селски райони.
Следователно бъдещият „експерт по включващо фермерство и развитие на селските райони“ ще овладява
умения за развитие на ежедневния живот, работната ситуация, индивидуалните нужди и социалната ситуация
като среда, която позволява основно развитие на силните страни. Важна част от профила на експерта ще бъде
начинът, по който той разглежда нарушенията, слабостите и проблемите: негова задача е да гледа на тези
феномени по конструктивен - салутогенетически - начин и да използва възможностите, които те предоставят.
Творческият процес и вниманието ще бъдат по-важни от традиционното придобиване на знания и умения.

ТРИ КОМПОНЕНТА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Самата програма е организирана така, че да създава баланс между:
» научно-познавателния компонент,
» проектно-ориентираното и ориентираното към действие съдържание
» емоционално-психологическия тренинг
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Изкуства
Два аспекта могат да бъдат идентифицирани в частта с изкуства на учебната програма:
1.Изкуството като интегрирана част от обучителния процес ИНКЛУФАР в същността си е много индивидуална
дейност. Участието в изкуства позволява проявата на способности у индивида, които не биха били видими без
възможността да бъдат част от интензивен процес на артистични дейности.
2. Научни изследвания върху артистичните процеси показват, че изкуството е много успешен път за подобряване
на осъзнаването и възприятието на индивидуалността и позволява на лицата, участващи в този процес, да
разширят своите социални умения, както и компетенции и изиквания на професионалното представяне
.Това показва, че една от главните цели на обучението ИНКЛУФАР - осъзнаването на настоящото положение
на индивидите, личните им способности и нужди и тяхната връзка със социалното и природното обкръжение
- ще бъде засилена. Друга стана на този процес е да се види природата - растенията, животните, времето,
ландшафта и т.н. - като набор от помощни и лечебни фактори, които могат да бъдат увеличени, подкрепени и
обогатени чрез интензивна артистична работа
Артистичните дейности в областта на
» рисуване
» скулптура
» чертане
» говорно формиране
» евритмия
се извършват по време на курса.
Те са се доказали като ефективно средство за обучение, което прави възможно да се преживеят по-когнитивните
части в индивидуализирана и осезаема форма.

„СПИРАЛАТА“ КАТО КОНЦЕПЦИЯ НА УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА
Учебната програма е изградена като възходяща спирала, като по този начин насочва към традиционните
принципи на учебната програма, които гледат на възрастта и развитието на учащия се по-сериозно, отколкото
на бързопроменящите се изисквания и нужди на обществото, както обикновено са изградени съвременните
учебни програми.
Различните съдържателни области се надграждат едни други. Следователно има различни нива, във всяко от
които са взети основните теми, формиращи 1-во ниво, като се учат по-задълбочено и се свързват с нови гледни
точки, специално с позоваване на антропософските аспекти на трите нива.
Този класически принцип на учебната програма има интегративна функция, защото дава възможност на
учащите се и преподавателите да видят съдържанието в по-голям мащаб, както и в неговите вътрешни връзки.
Това подкрепя учащите се, защото дава възможност за идентификация на предходните и последващите задачи
на обучението, а оттам и текущата им позиция на всяка точка в продължение на целия път на обучение.
Упражненията с изкуство са интегративни учебни дейности във всички компоненти от учебната програма.

СПИРАЛА

- 1-во ниво: Антропология
- 2-ро ниво: Педагогика
- 3-то ниво: Съпровождане на ежедневния живот
- 4-то ниво: Съпровождане на професионалния живот
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Допълнителни учебни области:
» Икономика
» Право
» Развитие на качеството
» Фермерство/градинарство (не се преподава експлицитно, но засяга базата на участниците - вж.таблицата
със съдържанието)

ЦЕЛИ
Всяко ниво съдържа цели в три сфери:
» Знание
» Емоция
» Действие
Всяко ниво съдържа материали, съответстващи на тези сфери.
Областите Икономика, Право и Развитие на качеството са интегрирани във всички 4 нива на учебната програма,
но всяка от тях е на фокус в определено ниво, за да е по-ясно за студентите:
На ниво 2: Развитие на качеството
На ниво 3: Право
На ниво 4: Икономика
(вж описанието по-долу като “Специални теми”)

ОПИСАНИЕ НА 4-ТЕ НИВА НА УЧЕБНАТА
ПРОГАМА
Ниво 1: Антропология - Работа върху образа на човека (150 часа)
Погледът към целта за развитие на много индивидуализирани форми на живот изисква диференцираща
антропология, за да може да се възприеме лично индивидуалността на всеки клиент. Тъй като личността
на учащия се е също част от антропологичния учебен процес, това ниво включва въпроси на биографията
и активна работа с биографията, анализи на съществуващи форми на грижа, подкрепа и поддръжка, както
и справяне с въпросите на здравето и болестта в салутогенезата, която е ориентирана повече към здравата,
отколкото към болната личност.

Ниво 2: Изграждане на връзки - Работа върху концепциите за подкрепа и асистиране
(250 часа)
Това ниво се занимава с педагогика на възрастните. Тъй като работата има и образователен компонент,
следващият етап в тази спирала на развитието е интензивно изучаване на педагогическите въпроси. Някои
от по-рано въведените основни образователни теми и теми на развитието, както и биографични и медицински
теми, се повтарят, но те са базирани на ситуацията на възрастните с увреждания.

Методологическата иновация може вече да се приложи към тези два етапа:
някои части от материала могат да бъдат преподадени и научени успоредно с хора с увреждания с цел
обучението да бъде с участие и да бъде част от създаването на средата като непрекъснат процес.
Наред с тези съдържателни изисквания, има и лични учебни средства като например отчетни книги и лична
документация.
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Ниво 3: Съпровождане в ежедневния живот и създаване на среда – Изучаване на
процесите и съдържанието на живота на хората с увреждания (120 часа)
На това ниво работата се фокусира върху нещата, с които се занимават в ежедневието у дома и свободното
време физически здравите и хората с увреждания. Въпросите на комуникацията и сътрудничество също
формират част от учебния процес.
Експертът ще се обучава да прилага професионални средства и да намира начини да ги използва със самите
хора с увреждания.
Артистичният елемент на това ниво не е само дидактично средство, но и аспект, който ще бъде приложен в
актуалния ежедневен живот на увредените хора в тяхното обкръжение под формата на цветове на стените,
мебели и всичко останало, свързано с естетическите въпроси.
На това ниво методологията на комуникация и сътрудничество също може да бъде част от съвместното
обучение с хора с увреждания.

Ниво 4: Съпровождане на професионалния живот - Работа в условията, процесите
и съдържанието на професионалния живот и работния свят на хората с увреждания
(100 часа)
Фокусът на четвъртото ниво е върху професионалните и свързаните с работа въпроси. Отново комуникацията
и сътрудничеството са важни теми, особено за ръководителите на самите работни места. В същото време
всички въпроси, свързани с трудовия живот от гледна точка на формиране на средата и участието, са част от
включващия учебен процес.
Важна идея е да се погледне на работната ситуация по холистичен начин: това означава включвайки всички
етапи на „потока от ценности“ (value stream) - от изискванията на клиента, от една страна, до снабдителите или
суровите материали за различните етапи на продукцията.
Това прави възможно експертът да прецени своята собствена роля и позиция в потока от ценности, не само
за тяхното професионално качество, но също в техния организационен, правен, качествен и финансов аспект.
В допълнение към областите, свързани със заетостта и кариерата, работата на експерта ще включва знания
за социалните институции и групи като държавни агенции, политически и неправителствени организации и
контакт с тях. Тези контакти и знанието, изисквани тук, трябва да бъдат споделени с целевата група - хората
със специални нужди.
Естествено всички тези дейности трябва да бъдат осигурени за всички увредени хора, не само за тези, които
вече работят в защитени работилници или живеещи в домове.

ИНТЕГРИРАНИ ОБЛАСТИ: Икономика, Право, Развитие на качеството (общо 240 часа)
Животът на хората с увреждания се определя от специфична правна и икономическа рамка по много различни
начини. Затова правните и икономическите въпроси са интегрирани в описаните преди това нива на обучението.
Това се отнася и за въпросите на развитие на качеството - нещо, чието значение се е увеличило в последните
години в интерес на премахване на държавно-доминирания контрол и въвеждането на повече само-ръководеща
се система.

МЕТОДОЛОГИЯ
От гледна точка на своята методология, учебна програма ИНКЛУФАР и свързаните материали включват
принципите на образованието за възрастни (напр. участие) и използването на методи за мотивиране на
обучаващите се чрез техни собствени изследвания, презентации, обсъждане на резултатите и оценка. Това
е предизвикателство, тъй като този подход все още не е общ за всички страни-партньори. Посочената по-горе
„спираловидна структура“ на учебната програма подкрепя учебния процес дори за тези, които са напуснали
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училището или университета преди години. Иновативните преподавателски методи ще бъдат приложени, за
да освободят учащия се от ролята на клиент. Подходът на ИНКЛУФАР отива отвъд тесните професионални
профили и подобрява интердисциплинарните професионалните умения и дейности. Един подход като този
не може да бъде последван от традиционна методическа рамка. Съответно студентите ще бъдат обучавани
да действат като изследователи, презентатори и разработчици на материали и по-специално да поемат
отговорност за своя собствен учебен процес.
Обучителите и лекторите ще приемат ролята на източници, консултанти и подкрепящи. Това ще доведе до
треньорски и менторски подход, а не до традиционния преподавателски фокус.
Всички треньори и преподаватели са задължени да имат дълъг практически опит в тази област, както и
всеобхватни и добре структурирани знания.
Когато курсът се провежда за първи път, треньорство ще се предлага на тези, които стъпват в тази роля от
треньори в FAMIT и Балтийския семинар.
Методологията е подходяща за възрастни и студенти, които чувстват отговорност към своя собствен учебен
процес. Преподавателите се виждат като придружители на различните индивидуални учебни процеси и правят
предложения за различни методически подходи или са готови да подкрепят индивидуалното развитие и учебния
процес на студентите.

Методологията ще бъде приложена в три главни етапа:
1. Представяне на съответното съдържание, учебните материали и методологичния подход
2.	Практикуване на само-развитие в различни социални формати като индивидуална работа, работа по групи
или по двойки, играене на роли и т.н.
3.	Осъществяване в приложни полета, като се използват специфични примери от практиката на участниците
и лекторите
Ученето ще приеме практически подход, специално при обучителните дейности, извършвани съвместно с хора
с увреждания.
Оценяване ще се извършва главно със самите участници, тъй като и тези дейности са част от учебния процес,
ръководейки се от принципа, че индивидуализацията е по-важна и полезна от стандартизацията.

Проекти
Всеки участник ще изпълни малък проект по време на курса. Той ще бъде изготвен като част от курса и
представен, за да демонстрира планирането, графика и важните етапи. Проектът е задължителна част от
учебната програма и трябва да бъде документиран по подходящ начин. Писменият вариант не трябва да е поголям от 25-30 страници.
Тази работа ще бъде подкрепена и наблюдавана от ментор.

МОДУЛНА ФОРМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН
Както е описано по-горе, програмата има модулна форма, състояща се от три различни нива на целите,
специален материал за целите, определен брой учебни часове, комбинирани с учебния материал, предоставен
от преподавателя, и индивидуални записки и документация на студента.
Студентите ще получат списък от основни източници, описващи основата и помагащи да се подсили
индивидуалният учебен процес, на

пр.
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Оригинален език
R. Grimm, G. Kaschubowski (Hg.): Kompendium der anthroposphischen
Heilpaedagogik. München 2008
Karl Koenig: Die Dorfkonferenzen (Seeds for Social Renewal: The Camphill Village
Conferences)
Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichstpunkte der
Geisteswissenschaft (The Education of the Child in the Light of Anthroposophy)
Rudolf Steiner, HeilpКdagogischer Kurs, Dornach (Education for Special Needs).
Christiane Drechsler: Zur Lebensqualitaet Erwachsener mit Behinderung in
verschiedenen Wohnformen. Biel 2004
Български език
Р.Грим, Г. Кашубовски (съст): Компендиум по антропософска лечебна педагогика, Варна, 2014, САЛПСТ
Карл Кьониг: Селска конференция (Семена за социално обновление: Конференция на Кемпхил селищата) - в
процес на подготовка
Рудолф Щайнер, Лечебно-педагогически курс, 2009, Изд. „Д.Даскалов“
Допълнителни модули могат да се развиват и добавят след дипломирането от този курс, напр.:
Включване и развитие на селските райони
Ландшафт - възприемане и роля в социалната терапия
Психиатрични заболявания, диагностика и терапия
Специфични диагностични проблеми и процеси

ОБУЧИТЕЛНИ ЧАСОВЕ
-

Ниво 1: 150 ч .
Ниво 2: 250 ч.
Ниво 3: 120 ч.
Ниво 4: 100 ч.

• ИКОНОМИКА - 100 ч.
• ПРАВО - 80 ч.
• РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО 60 ч.
= 860 ч.
В допълнение към тези обучителни часове, посветени на специални теми, има:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ:
Следващите часове са допълнителни към предходните 860 учебни часа:
• 3 професионални срещи от 2 дни:
50 часа
• Проектна работа:
360 часа
• Документация и работа по качеството (ежедневно):
150 часа
• Организационни задачи:
150 часа
____________________________________________________
Допълнителни часове:

710 часа

Общо учебни часове:

1570 часа

Като цяло участниците приключват с 2710 часа, включително горепосочените часове, които са включени в нормалния поток
на обучение. Допълнително изброените интегрирани уроци за вътрешни конференции, организационни и документални
задачи (приблизително 600 часа) не се броят.

СТРАНИЦА 12

ПРИЕМ
Изискване за записване в обучителния курс е притежаването на съответната професионална квалификация,
както е посочено в следващия параграф, или доказан практически опит в една от тези професии за адекватен
период от време.
“Фермерската” част (-ФАР) в името „ИНКЛУФАР“ трябва да е част от вече съществуващия опит на стажанта;
учебната програма изгражда мост от социалните аспекти и изискванията за включване към съществуващите
аспекти на селското стопанство, градинарство, занаяти и др. във ферми и в провинцията.

ПРИЗНАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГКР - ЕКР МСКО
В сектора на институционалното образование обикновено се прави разграничение между способности, умения,
квалификации и компетентности. Образователните мерки в рамките на ЕС в момента са винаги насочени към
„компетентностите“. Това е включено и е Европейската квалификационна рамка (ЕКР), приета на 5.9 2006 г.,
която има за цел да даде възможност за изравняване на образователните дейности в цяла Европа. Тя е по
дефиниция рамка на компетентност.
За разлика от квалификациите, компетентността не е фокусирана върху индивида, но е описана като „доказана
способност за използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични дадености в работни
или учебни ситуации и в професионално и личностно развитие.“ (Комисия на Европейските общности, 2006 г.).
Ето защо компетентностите са личните качества и не са свързани с конкретни дейности или професии. Те са
разделени в различни „класове компетентности“, тъй като това са професионална компетентност, методическа
компетентност, социална компетентност и личностна компетентност.
Различните нива са описани в ИНКЛУФАР документа „Професионален профил“. Студентите, завършили този
курс, ще бъдат квалифицирани на ниво 4 (след средното, но не висше образование) до ниво 5, в зависимост от
индивидуалното си образование.

УЧЕБЕН И ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Преглед:
Тригодишно обучение с различен фокус:
Въведение и основи (Година 1) - Наблюдение
Обкръжение и задълбочаване (Година 2) - Задълбочаване
Осъществяване и социално вграждане (Година 3) - Реализация

По-конкретно:
Две форми на преподавателски график:
1.Един цял ден всеки месец (общо 33)
Първа част от деня:
Формиране на идеи и концепции извън „Селските лекции“
обмяна и групова работа
Втора част от деня:
познавателна (научна) лекция
обмяна и задълбочаване на работата върху знанието, специалните въпроси, напр. „маските“
развитие на човечеството и историята
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Трета част от деня:
изкуство
Индивидуални дейности за работа върху съдържанието от различна гледна точка, развитие на емпатията
Четвърта част от деня
Прилагане на занаяти, умения във всекидневния живот чрез продължаващ треньорски процес.
2.Блокове от една седмица (5 за година, общо 15)
Блоковете са включени, за да се работи върху дадена тема за по-дълъг период и за да се включи
‚“троичният метод“, комбиниращ теория, изкуство и практика .
-сутрин: познавателен елемент в различни форми: лекции, участие на студенти, групова или проектна работа
-следобяд: артистични дейности с артист: глина, рисуване, чертане, музика, писане, движение
Изкуството е свързано със съдържанието на познавателния компонент, напр. организационните теми са
комбинирани с упражнения за движение, които правят видими сътрудничеството, процесите на емпатия и
ролята на осъзнатостта в социалната работа.
Включването на хората със специални нужди се постига по различни начини:
включване в една част от еднодневния тренинг
включване в артистичния учебен процес
специално организиран начин на участие
Двете форми са подкрепени от преподаватели с цел да предадат прозрения и опит в практическия ежедневен
живот на обучаващия се.
Теми на фокус:
Има два фокуса на учебния материал
1. Генерален фокус
Етика
Образът на човека
Участие и включване
Биография
Роли и институции
Професии
Особености на лечебно-педагогическите болестни състояния
Особености на психологическите болестни състояния
Увреждане
Пристрастяване
Жизнена и работна среда
Създаване на среда за живот и работа
Развитие на човека и природата
Пейзажът като сфера на човешкото въздействие
Комуникация
Сътрудничество
Професионален тренинг за работа и живот
Рехабилитация
Асистиране (подпомагане) и насърчаване

2.Специален фокус
По време на втората част от еднодневните срещи има различни форми на задълбочаване. Един главен фокус
тук идва от „Селските лекции“ на К.Кьониг. Те са използвани като източник на ключови теми в социалната
терапия. Те осигуряват наистина не-догматична и предизвикателна перспектива и методически път на справяне
със социално-терапевтичните теми, идващи от средата на Кьониг като лекар, от неговото обширно образование
и от неговия характер на вдъхновяващ човек.
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Примерни теми:
Идеята за образа на човека
Работа и учене през целия живот
Теории и митове на сътворението
Гръцките добродетели
Западен и Източен (Ориенталски) образ на човека
Участие на хората със специални нужди
Достойнството на човека в светлината на Конвенцията на ООН
Биографично развитие на човека
Човек и време: ритъм на деня, седмицата, годината
Празниците като мост между култура и природа
Внимание към нашите собствени гледни точки и вътрешни нагласи
Основи на социалния живот

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА
ПРОДЪЛЖАВАЩО РАЗВИТИЕ НА
ПРОГРАМАТА
Концепцията за съпътстващите дейности по време на курса е планирана така, че има непрекъснато развитие
на темите, както и методологическите подходи и квалификацията и развитието на преподавателите за:
» програмните материали въз основа на изискванията за професионална и базирана на науката практика;
» методите, подходящи за нуждите на възрастните и обучителите, които са съставени от практически
ориентирани професионалисти;
» студентите в съответствие с настоящото им положение от гл.т. на знания, умения и индивидуален
обучителен подход.
Идеята се реализира чрез:
» продължаваща работа по развитието от „програмната група“ два пъти годишно с присъствие на
отговорните за курса, преподаватели и участници
» ръководство от човек с умения, който е присъствал на всички учебни дейности и който прави рефлексия
на съдържанието и процесите с участниците като процес на постоянен трансфер в областта на работа
на участниците
» наставничество - всеки участник избира наставник с две цели: да подкрепя участника у дома и да му
помогне в намирането на това как да приложи наученото в собствената си работна среда.

ПРЕГЛЕД НА СТРУКТУРАТА
Има две главни форми за обучителни единици:
1. Един учебен ден на месец = 33 дни
2. 10 единици за една седмица
Следващата таблица показва структурата за една година; съдържанието е примерно
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ЕтапО Предиобяд [ЗНАНИЕ научни и Следобяд [тренинг на умения]
бучит. познавателни теми]
дни
Водещи
Изкуството като
Теоретични аспекти на
принципи
упражнение за
практическите задачи на
на
развитие на
социалната работа
социалнат емпатията
а работа
(започва се
с етични и
фундамент
ални
въпроси,
свързани
със
социалнат
а работа
като цяло)
Антропология
90 мин

90 мин

90 мин

Дата
Дата

В процес

РЪКОВОДСТВО:
Информация,
консултация,
организация;
извършеното на
работното място от
всеки участник се
докладва по време на
трансф. дискусия

Медицински аспекти, ортопедични
нарушения, психични
заболявания. Увреждания и
нарушения. Наркотици и
зависимости

Главни теми
Блок No.
Y - една
седм.
Дата

60 мин

Блок No. X - една седм.Датанапр. КОМУНИКАЦИЯ
Всеки блок се провежда като уъркшоп на самообслужване
(всеки ден има същата структура като месечните дни)

2.
Основи на
Педаг антропологията
оЧовешката
гикаДа конституция
та
Биография
ЕтикаЧертане,
рисуване, глина и
камък; музика,
дискусия и драма
Дата
Дата

3. Среда
за живот

Трансферна
дискусия (как
наученото влияе
върху мен и
разбирането за
работата ми)

120 мин

1.Антропо-логияДатаОснови на антропологията
Човешката конституция
Биография
Етика
ВключванеЗапознава
не
Чертане, рисуване,
глина и камък;
музика, дискусия и
драма

Дата
Дата

Практически умения

Основи на
антропологията
Човешката
конституция
Биография
ЕтикаЧертане,
рисуване, глина и
камък; музика,
дискусия и драма

Икономика, Правна рамка,
Управление на качеството
Датанапр.БИОГРАФИЯ
Всеки блок се провежда като уъркшоп на самообслужване
(всеки ден има същата структура като месечните дни)
Живот и създаване на среда.
Създаване на среда за работа и
професия, комуникация и работа
заедно

Икономика, Правна рамка,
Управление на качеството

Главни теми

Блок No. Z - една седм.Датанапр. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И АКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ
Всеки блок се провежда като уъркшоп на самообслужване
(всеки ден има същата структура като месечните дни)
4.
Основи на антропологията
Среда Човешката конституция
за
Биография Етика Включване
работа
и
профе
сия
Дата

Чертане, рисуване,
глина и камък;
музика, дискусия и
драма

Планиране на обучението и
рехабилитацията,
професионалното и личностното
развитие; Роли и институции
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ИНКЛУФАР - СЪДЪРЖАНИЕ
Ниво 1: Антропология и базисно знание

Цели: Знание,
емоция, действие

Съдържание

1.1. Експертът
научава различни
атропологични
подходи и тяхната
историческа рамка

Въвеждащ семинар

Ф И П К Дидактически
коментари
*
Ф=Фермерство
/градинарство,
селски занаяти
И= Икономика
П= Право
К= Развитие
на качеството

1.1.1. Три душевни сили: мислене,
чувстване, воля
1.1.2. Три функционални системи на
човешкия организъм
1.1.3. Аспекти на човешкия организъм.
Конституция на човека
1.1.4 Корелация между човек и природа
1.1.5. Работа със собствената биография.
Етапи на развитието на човека от
раждането до смъртта
1.1.6. Антропологични подходи в
миналото и настоящето. Въздействие на
различните антропологични идеи върху
работата с хора с увреждания
1.1.8. Подходи за разбиране на
уврежданията като основа на
практическата работа
1.1.9. Сетивата (вж: Scheuerle, H.J. Die
Gesamt-Sinnes-Organisation. A. Thieme,
Stuttgart 1984)

1.2. Експертът учи
как да наблюдава
своя собствен
емоционален живот.
Учи се на
саморефлексия
чрез работа с
изкуства и социални
упражнения.

1.2.1. Основни знания по социология
Връзка на човек и природа - екология включващо фермерство
1.2.2. Влияние на различните идеи за
смисъла на живота върху отношението
към хората с увреждания (вкл. грижата за
възрастните, евтаназията, абортите и т.н.)

П

1.2.3. Социални архетипи – социалност и
антисоциално поведение в обществото и
човека
1.2.4. Социалните игри като тренинг
инструменти за емпатия и по-добро
разбиране на другите
1.2.5. Разказването на истории като
средство да се опознаем едни други подобре
1.2.6. Управлението на бита като изкуство Ф
1.2.7. Основни упражнения в рисуването и
чертането
1.2.8. Основни упражнения в музиката и
пеенето
1.2.9. Народни танци
1.2.10. Ролята на ритмите, годишните
празници и тържествата

1.3. Експертът учи
конкретни дейности
и оценява
последствията от
тях

Ф

1.3.1. Основа на подкрепата и грижата в
практиката

К
П

1.3.2 Различни типове на „подкрепен
живот“ (държавни и независими)
1.3.3. Основи на организирането на живот
в дом. Роля на архитектурата за развитие
на средата (вж Rittelmeyer)

К

1.3.4. Основи на организирането на
работилници с хора с увреждания
1.3.5. Основи на организирането на
градинарство и фермерство с хора с
увреждания

Ф
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Level 2. Relationship building – working on inclusive concepts for assistance and support

Цели: знание,
емоция, действие

Съдържание

2.1. Експертът има
знания за
педагогическите
концепции, както и
за уврежданията и
поведенческите
проблеми

2.1.1. Развитие на човека - концепцията за
7-годишните периоди. Тяло, душа, дух

Ф И П К Дидактически
коментари

2.1.2. Развитие на човека - втора част.
Развитие на човешкото съзнание през
курс по история. Роля на училищното
образование
2.1.3. Юношество. Нарастване на земната
зрялост. Работа и любов в живота на
младите хора.
2.1.4. Етапи на възрастния човек. Помощ
за формиране на собствената биография.
2.1.5. Остаряване. Смисълът на живота.
Живот и умиране в общността. Въпросът
за съдбата.
2.1.6. Нарушения на развитието.
Въведение в полярните болестни
състояния
2.1.7. Нарушения от аутистичния спектър
2.1.8. Генетични синдроми: общо
описание, разбиране на заболяванията

2.2. Експертът е в
състояние да
свърже
антропологичните
аспекти с концепции
за уврежданията и
развива социални
умения

2.2.1. Образът на човека в полагането на
грижи. Генерална нагласа: супервизия и
подкрепа на мястото на образование.

Ф

2.2.2. Комуникативна компетентност:
участие в срещи на колежа, способност да
изразиш себе си, способност да изразиш
критика по уважителен начин, да дадеш
обратна връзка.

К

2.2.3. Комуникативна компетентност: да
направиш себе си разбираем за хората с
увреждания, комуникирайки в
съответствие с индивидуалните нужди,
слушайки и разбирайки
2.2.4. Обучение за използване на
невербална и улеснена комуникация
2.2.5. Справяне с хора от различни
религиозни и културни групи.
Мултикултурализъм, ролята на идеите и
ценностите.
2.2.6. Познаване на груповата динамика
2.2.7. Общуване с родителите и близките
на хората с увреждания

К

2.2.8. Лидерство и социална терапия
2.3. Експертът може
да приложи
подходящи
педагогически
концепти в
съответствие с
аспектите на
управление на
качеството

2.3.1. Способност да се прилага
невербална и техническа комуникация
2.3.2 Принципи на учене
2.3.3. Способност да се организират
фестивали, тържества, представяния с
хора с увреждания

И

К
К

2.3.4. Способност да се подкрепя с
уважение процеса на грижата за себе си
на човек с увреждане
2.3.5. Способност да се организира
пространството в дома или
работилницата по подкрепящ начин
2.3.5. Способност да се развива план за
подкрепа

П

2.3.6. Способност да се провеждат
систематични наблюдения

П К
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Level 3. Conducting daily inclusive life

Цели: знание,
емоция, действие

Съдържание

3.1. Експертът
познава и разбира
факторите и
правната основа за
съпровождане на
ежедневния живот
на хората с
увреждания

3.1.1. Правни проучвания. Разбиране на
правни текстове. Значението на закона,
местните разпоредби, административен
ред и т.н. Правно значение на
отговорността и задълженията.

Дидактически
коментари
Ф

3.1.2. Легални форми на живот за хората с
увреждания, осигурявани от държавата

П

П

3.1.3. Мисията на хората с увреждания.
Каспар Хаузер като пример.
3.1.4. Познаване на диагностичните
процедури, особено в социалнотерапевтичната диагностика.
3.1.5 Разбиране на основни медицински и
психологически термини
3.1.6. Психиатрия за хора с увреждания двойната диагноза (основно разбиране)
3.1.7. Основно разбиране на
антропософската медицина
3.1.8. Социалният подход в общностите
Кемпхил

Ф

3.1.9. Форми на делегиране и даване на
отговорност на отделните лица и групи.
3.2.Експертът се
научава да развива
социалните си
умения в
съответствие с
разбирането на
професионалните
задачи

К

3.2.1. Справяне с агресията и насилието в
ежедневието .
3.2.2. Отношение към сексуалността,
приятелството и партньорството

3.2.3. Предизвикателството между
социалната политика и
самоопределянето
3.2.4. Индивидуалност и общност
3.2.5. Ръководство на срещите на колежа,
професионалните срещи, дискусиите

Ф
К

3.2.6. Организиране и водене на групови
дейности: работа, учене, свободни
дейности и т.н.
3.2.7. Модериране, консултиране и
атестационни интервюта с хората с
увреждания
3.2.8. Модериране на обсъждането с
длъжностни лица на човек с увреждания,
за когото се грижим
3.3. Експертът може
да използва
целенасочено
елементи и
инструменти за подобро качество на
живот

3.3.1. Придобиване на умения за
планиране - изпълнение - оценка:
- планиране на краткосрочни цели
- планиране на дългосрочни цели
- прилагане на методологическите
принципи при изпълнение на задачи
- преценка и документиране на работните
резултати и учебния процес

Ф И П К

3.3.2. Подобряване качеството на живот
чрез определяне на подходящи за живота
на общността задачи

К
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Level 4. Conducting a professional inclusive life
Цели: знание,
емоция, действие

Съдържание

4.1. Експертът се
справя с условията
и факторите на
създаване на
подходяща среда в
професионалния
живот

4.1.1. Ориентацията към услугата и
клиента като нагласа

Дидактически
коментари
Ф

К

4.1.2. Анализиране и изследване за
Ф
откриване на най-благоприятните условия
за работа в зависимост от актуалните
нужди на човека с увреждане

К

4.1.3. Анализиране на жизнената
ситуация, правене на предложения и
осигуряване на нова мотивация

К

Ф

4.1.4. Конфликтът на интереси между
образователните и хуманитарните
аспекти и икономическите изисквания в
работилницата, когато са включени хора с
увреждания
4.1.5. Форми на защитена и частично
защитена работа

И

Ф

П

4.1.6. Включване и участие в
професионално обучение
4.1.7. Включване и участие в
професионални области

П К

4.1.8. Запознаване с работата и условията
на различните подкрепящи професии

4.1.9. Въведение в работата на
специалистите по индустриално и
професионално насърчаване в защитени
работилници

Лечебните педагози и
другите терапевти често
работят в същите
условия, затова е
необходимо да се
разбира техния начин на
работа за
сътрудничество и
участие.

Ф

4.1.10. Познаване на системата за
Ф
социално осигуряване и други легални
органи, отговорни за благосъстоянието на
хората с увреждания в страната

П К

4.1.11. Изучаване на правото
ЕС-Конвенция за включване
Правна рамка на НПО
Трудово право
Социално право
Правна рамка на грижата
Семейно право

П

Ф

4.1.12. Бюджет и икономически живот в
собствената общност за живеене и работа

И

4.1.13. Прозрачност при разпределяне на
държавни субсидии

И

К

4.1.14. Концепции за управление на
възрастта
4.1.15. Концепции за справяне със
смъртта и умирането
4.1.16. Психология: поведение с хора с
психотравма, неглижиране, злоупотреба
4.2. Експертът
придобива повисоки социални
умения

4.2.1. Управление на конфликтите в
общността
4.2.2. Беседи със застаряващите хора
4.2.3. Разговори при случаи на смърт
4.2.4. Способност за поемане на поотговорна длъжност в собствената
организация, до управител

4.3. Експертът
може да развива
индивидуализирани
концепти за
включване и
участие и да
асистира при
прилагането им

4.3.1. Умение за представяне на
собствената организация публично и пред
официалните органи
4.3.2. Сътруничество със специалистите в
работилниците при създаване на
възможности за хората с увреждания
4.3.3. Осъзнаване на алтернативите за
място и възможностите за финансиране

И

4.3.4. Създаване на концепции за
професионално развитие и тренинг за
хората с увреждания в тяхната ежедневна
работа, създавайки образователен план
4.3.5. Създаване на концепции за
социални и културни дейности (занаяти,
музика, евритмия, игри, рисуване, танци,
спорт и т.н.)
4.3.6. Фермата като поле за работа и
творчество

Ф

4.3.7. Подготовка на възрастните хора за
пенсиониране
4.3.8. Грижа за професионалната
интеграция на хората с тежки увреждания
4.3.9. Подготовка и изготвяне на
документация за присъединяване към
общия пазар на труда

И

К

4.3.10. Създаване на работни инструкции
от методологическа и дидактическа
гледна точка
4.3.11. Инструменти за управление на
качеството

К

4.3.12. Регламенти, предотвратяване на
аварии, безопасност, първа помощ и
комуникация с хората с увреждания

К

4.3.13. Умение за водене на уводен курс
на собственото работно място
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