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 ПРИВЕТСТВИЕ  

от ръководителите на Институт за из-

следване на интелектуалната недос-

татъчност и аутистичния спектър на 

развитие (ИИИНАСР) 
 

Уважаеми гости,  

Скъпи колеги,  

 С приветствие за „добре дошли“ и с 

искрена благодарност към представителите 

на Министерство на образованието и нау-

ката и гостите от Швейцария даваме нача-

лото на четвъртия Научен дискусионен фо-

рум.  

 Традиционно посветен на темата 

„От приобщаване към участие в образова-

телния процес“, той отново приковава вни-

манието към значимите постижения на 

приобщаващото образование в съвремен-

ната педагогическа наука и практика. 

 Присъствието ни тук показва, че 

приобщаващото образование продължава 

да бъде притегателната тема за всички нас 

– университетски преподаватели и студен-

ти, директори и педагогически специалисти 

от различни образователни институции, 

родители и представители на неправителс-

твени организации, гости от регионалните 

управления на образованието и от общи-

ната.  

 Изучаването на тази тема прави 

възможно познаването на образователно-

то взаимодействие в училище в цялата му 

широта и разнообразие, като включва и 

педагогическите ,  и   социално -

психологическите ресурси, или всички от-

делни фактори на влияние, свързани с въз-

действието на образованието за цялостно-

то човешко развитие.  

 Като ключова научна категория при-

общаващото образование се основава на 

принципите и ценностите на една нова 

култура и философия, на новото знание и 

визия за света и човешките отношения, къ-

дето въпросите за приобщаващата образо-

вателна политика имат за цел създаването 

на приемащото, достъпното, атрактивното 

и притегателното училище,  подкрепящо 

развитието на пълния потенциал на всяко 

дете и ученик, независимо от неговия со-

циален, културен, етнически произход или 

познавателен и физически капацитет.  

 Тенденциите на приобщаване озна-

чават всеобщото включване и участие на 

тези действащи лица в образователния 

процес, от които учениците в училище 

имат нужда. Създава се  образование без 

ограничения, чиито предизвикателства се 

поставят от новото поколение, и за да бъ-

дат общите ни решения с поглед в бъдеще-

то, следва те да бъдат генерирани съвмест-

но.  

  Актуални въпроси на приобщаващо-

то  

образование  

 Темите на Форума, предложени  

днес са продукт на дългосрочни и провеж-

дани в момента изследвания, чиято пре-

сечна точка е посветена на изучаване на 

взаимодействието на „застиналото“ научно 

знание, вплетено в динамиката на много-

образието от педагогически ситуации, пос-

тъпили от училищния живот.  

 Огласява се знание, което разтърсва 

и провокира различни въпроси, чиито от-

говори, независимо от това дали остават 

лични или споделени, осветляват пътя в 

търсенето на решения за образователната 

практика.  

 Генералната цел на Форума е да 

прикове вниманието към интердисципли-

нарното знание. 
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 Частните цели докосват личните ни 

преживявания и съпътстващите ги процеси 

на преосмисляне на себе си като присъст-

вие в случки и събития, отразяващо сблъ-

съка ни с проявите на училищните нера-

венства и несправедливост,  със съпроти-

вата и нежеланието ни за подкрепа. 

 Дали съдействаме или окуражаваме 

ученика да покаже своите умения или 

предпочитаме да стоим встрани и да гледа-

ме отвисоко неговия неуспех?  

 Крайната цел е да се създаде обща-

та увереност, че всеки от нас и всички за-

едно, в качеството на педагогически специ-

алист, знаем как и можем успешно да отс-

тояваме  

с действия стремежа на приобщаващото 

образование, равностоен на стремежа за 

създаване на бъдеще за всеки ученик!  

 Кое е новото в настоящия Форум?  

 За първи път, той се провежда под егида-

та на Министерството на образованието и 

науката, представено от участието на зам.-

Министър Деница Сачева и на Грета Ганче-

ва—директор на Дирекция “Приобщаващо 

образование” и Бояна Алексов  - старши 

експерт ДОПР; 

 За първи път участват колеги от Швейца-

рия, специалисти с доказан опит в областта 

на науките и практиките на образованието. 

По тази причина, четвъртият научен диску-

сионен форум е българо-швейцарски и 

представлява естествено продължение на 

международния конгрес, посветен на учи-

лищните неравенства и създаването на бъ-

деще за всеки ученик, проведен във Вис-

шето педагогическо училище на Лозана на 

23 и 24 април 2019 г.     

 Значимостта на събитието показва 

развитието на ИИИНАСР. Реализираните 

дейности се обогатяват и организационно 

и тематично, което подчертава иноватив-

ния характер и международното признание 

на Института.  

 В програмата на Форума, фокусът е 

поставен на новата наука, на тази модерна 

педагогическа наука, която впечатлява и 

привлича с интердисциплинарната си същ-

ност, всеобхватността на препредаваното 

знание, с богатството и разнообразието на 

изучаваните явления и факти.  

 В този ред на мисли, следва да се 

подчертае, че науките за образованието са 

поставени пред сложно изпитание, освен 

че се разширява техният предмет и обект 

на  анализ,  в полето на научните изслед-

вания се генерират все нови и нови научни 

категории и понятия. Този вихър в създава-

нето на познание е резултат от ускорения 

ритъм на промените в образователната 

действителност.  

 От времето на „статичния учител“, 

стоящ с книга в ръка пред учениците в 

клас, ни делят десетилетия. Днес, имаме 

общност на педагогическите специалисти – 

учители, ресурсни учители, психолози, ло-

гопеди, социални, специални педагози – 

двигателите на междусекторното сътрудни-

чество. Тяхната отговорност е да осъщест-

вяват съвместно комплекс от услуги, някои 

с образователен, други – със социален, 

трети – с комуникационен, четвърти – с  

психологически характер. Ролята на педа-

гогическите специалисти е да препредават 

знанието и културата, да поддържат соци-

алните отношения като претворяват лична-

та си устременост в мисли за бъдещето на 

всеки ученик на планетата. И всичко това – 

в контекста на приобщаващото образова-

ние.   

 По тази причина, днес повече от 

всякога, обществото ни се нуждае от обе-

диняване на науката и практиката с оглед 

на целите и същността на приобщаващото 

образование, за да бъде осмислено и при-

ето  неговото предназначение и всеобщата 

му полезност.  
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 Като определение, приобщаващото 

образование може да бъде обозначено 

само с две ключови думи и съответните им 

две действия, осъществявани от две или 

повече конкретни лица. То означава подк-

репа и участие. Разглеждани в единодейст-

вие, или като сбор, като съжителство в хар-

мония.  

 Подкрепата идва отвън, тя се опре-

деля от създадените условия, тя е самото 

обучение, подбраното образователно съ-

държание и инструменти, тя е преподава-

нето, неделимо от проявеното признание, 

уважение, доверие, създадената атмосфера 

на отношения в класа, окуражаването към 

действие.  

 Участието е активното присъствие в 

образователния процес, в общите занима-

ния, изпълнението на учебните задачи, то е 

процесът на учене и задължително има ре-

зултат. Той е личният успех, отразен пуб-

лично и с открито признание на постиже-

нията.  

 За приобщаващото образование в 

България, днес с радост може да се съоб-

щи, че то е на път да се реализира и всички 

деца и ученици да бъдат активно действа-

щи в учебния процес на образователните 

институции в страната.  Това води до по-

добряването на условията на живот и обу-

чение на повече от 2500 деца и ученици с 

увреждания, и повече от 20 000 деца и уче-

ници със специални образователни пот-

ребности, и техните семейства.  

 Петнадесетгодишният ни опит по-

казва своите добри постижения, измерими 

в комплекс от добри практики, които за ев-

ропейските и световните специалисти в об-

ластта вече са известни с познаването на  

„българския модел на образователна интег-

рация“.  

 Благодарение на съвместните усилия 

на специалисти от висшите училища, Ди-

рекция „Приобщаващо образование“, ди-

ректорите на училища и детски градини, 

педагогическите специалисти, на всички 

участващи в двата успешно изпълнени на-

ционални (европейски) проекта – 

„Включващо обучение“ и „Подкрепа за ра-

вен достъп и личностно развитие“, днес 

постиженията на приобщаващото образо-

вание могат да бъдат представени в научни 

и практически измерения.  

 Резултатите от научните изследвания 

на процесите на образователната интегра-

ция доведоха до разбирането на трите ос-

новни стълба за нейната успешна реализа-

ция:  

 Адаптацията/достъпността на образова-

телната среда; 

 Сътрудничеството между специалистите и 

между специалистите и неспециалисти-

те; 

 Текущото оценяване на образователните 

потребности на учащите се и на техните 

постижения.    

 

Показани са и трите основни характеристи-

ки на трансформацията на образователния 

процес, свързани с изискванията за:  

 Адаптация/достъпност и притегателност 

на обучението – структура, организа-

ция, образователно съдържание, мето-

ди, средства;  

 Осигуряване на разнообразие от ресурси;  

 Интензивна професионална квалифика-

ция.   
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В практически план, настъпи промяна в 

образователните институции с:  

 Включването на нови човешки и про-

фесионални ресурси;  

 Структурната и тематичната промяна на 

образователния процес; 

 Облагородяването и модернизирането 

на учебната среда;  

 Интензивните програми за квалифика-

ция на педагогическите специалисти; 

 Своевременната актуализация на про-

фесионалните компетенции; 

 Осъвременяването на педагогическите 

инструменти за работа в клас, в учили-

ще, в центровете за подкрепа и вкъщи.  

 Остават още много нерешени и някои 

дълго подминавани въпроси, на един 

от които се отделя специално внимание 

в настоящия форум. Въпросът се отнася 

до т.нар. преходни възрасти и насочва 

към представяне и преосмисляне на 

стратегиите за професионално насоч-

ване и професионална подготовка на 

учениците със специални потребности.  

Програмата на Форума включва три тема-

тични модула:  

 Преодоляване на неравенствата в про-

цеса на приобщаване;  

 Функционално оценяване и работа с 

родителите; 

 Професионалното обучение на учени-

ците с увреждания и със специални об-

разователни потребности.  

 

Преодоляване на неравенствата в процеса 

на приобщаване 

 Всички ние, педагогическите специ-

алисти,  сме свидетели на една от най-

грандиозните реформи в образователната 

система у нас и по света. Реформа с двуве-

ковна история и измерения, разпростира-

щи се в широтата и многообразието на пе-

дагогическата теория, научните изследва-

ния и училищните практики.  

 Началото й е свързано с имената на 

Жан Итар (1801, 1806) и първата индивиду-

ална учебна програма, Алфред Бине 

(1903), и получения отговор на въпроса 

защо при учениците се наблюдават раз-

лични нива на училищна готовност и успе-

ваемост. 

  В по-късен период, в годините на 

ХХ век, благодарение на  краха на т. нар. от 

М. Фуко „дисциплинарна наука“ (Фуко, М.; 

1961, 1975) науките за образованието нав-

лизат в нов етап на развитие, което води 

до закриването на учебните заведения от 

затворен тип и постепенното създаване на 

нов тип образователни и социални услуги. 

 Познанията за индивидуалното фун-

кциониране, уврежданията и здравето (П. 

Фужейрола, 1998) на детето непрестанно 

се обогатяват, а научните възгледи и под-

ходи изместват фокуса си към ученика, ин-

дивидуалността, процесите на учене, за 

сметка на доминиращите до този момент 

ориентации към учителя, преподаването, 

образователните норми и др.  
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 Докладите в този модул разглеждат 

няколко ключови въпроса. За начало са 

представени теоретиците на педагогическата 

критика, следва преглед на училищните не-

равенства днес. Постига се категоричното от-

хвърляне на идеи и модели, които се основа-

ват на „подтисничеството, сегрегацията, ети-

кетирането, асимилацията“. 

 Съвременните възгледи насочват към 

необходимостта от функционалното позна-

ние на индивидуалността, открояването и 

развиването на градивния потенциал у всеки, 

ползвайки се от образователни инструменти, 

с които се осигурява благополучието в учи-

лище, а на по-късен етап и успешното бъде-

ще в една пълноценна реализация.  

Функционално оценяване – работа с родите-

ли 

 Стратегиите за успешно сътрудничест-

во с родители на ученици със специални об-

разователни потребности са многобройни. 

Успешните такива, имат доказан ефект върху 

активното включване в образователния про-

цес. Трансформацията на тези практики през 

призмата на функционалното оценяване и 

социологическата педагогика, ще доведе до 

изграждане на теоретична и практическа 

рамка, чрез която въпросите за неравенства-

та в училищната общност ще открият своите 

решения.  

 Докладите в този тематичен модул ще 

представят взаимодействието между родите-

ли-училище, учене-приобщаване в контекста 

на работа с родителите.  

Професионално обучение на ученици 

със специални образователни потребности  

 Персонализираният подход за обога-

тяване на знанията и уменията и системната 

визия при професионалната подготовка ще 

отговорят не само на индивидуалната пот-

ребност от развитие, но и на икономическите 

нужди на обществото.  

 Целта на професионалното обучение 

на ученици и младежи със специални обра-

зователни потребности е придобиване на 

професионални компетентности, чрез които 

те да си осигурят максимална автономност и 

бъдеща реализация. Трудностите, които съ-

пътстват този процес в българската образо-

вателна система са разнообразни.  

 Докладите в този тематичен модул са 

насочени към запознаване с различни кон-

цепции в професионалното обучение, проек-

тирани и представени в различни реални си-

туации.  

 

 

 

  

Аудиторията на Форума 
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 Българо-швейцарският научен диску-

сионен форум „От приобщаване към участие 

в образователния процес“ е организиран от 

Института за изследване на интелектуалната 

недостатъчност и аутистичния спектър на 

развитие.  

 Мисията и дейностите на тази млада 

организация имат своя адресат и публика, 

представена от всички специалисти от Цент-

ровете за специална образователна подкре-

па, Регионалните центрове за подкрепа на 

процеса на приобщаващо образование, об-

щообразователните училища и детски гради-

ни, висшите училища, родителите, децата и 

учениците.  

 За нас тези събития създават възмож-

ности да се влеем в научното и концептуал-

ното разместване на идеи и практики, на 

знания и споделени ситуации. Това преживя-

ване ни води към професионалното израст-

ване, което само по себе си означава две ос-

новни неща:  

 Повишаване на изискванията към себе 

си като професионалисти, към собствените ни 

знания,  умения и компетентности;  

 Засилване на професионалната ни от-

говорност с цел постигане на облагородява-

не  на динамично променящата се образова-

телна действителност.  

И още веднъж „добре дошли“ на всички при-

състващи и нека да започнем дискусията с 

вътрешното усещане и чувството на щастие 

от това, че работим в областта на образова-

нието. В една от основните седем житейски 

области, за която човешките ресурси са най-

значимата ценност. 

  

Анелия Гърбачева 

Христина Фидосиева 

29 юни 2019 г.  

  

проф. дпн Анелия Гърбачева 

Кръгла маса 
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Тематичен модул 1 „Преодоляване на  

неравенствата в процеса на приобщаване“ 

 

  

 Докладите в този модул разглеждат ня-

колко ключови въпроса. За начало са предс-

тавени теоретиците на педагогическата крити-

ка, следва преглед на училищните неравенст-

ва днес. Постига се категоричното отхвърляне 

на идеи и модели, които се основават на 

„подтисничеството, сегрегацията, етикетира-

нето, асимилацията“. 

 

 

 

 

Аудиторията на Форума 

Аудиторията на Форума 
Милен Наков, Деница Сачева, Христина  

Фидосиева и проф. дпн Анелия Гърбачева 

Участието на Анет Маринова и  

Лилия Кръстева-Пеева 

Участието на проф. Лиз Гремион  



 

 12 

„Репродукция и превенция на неравенствата в процеса на приобщаване“ 

проф. дн Лиз Гремион,  

HEP-Vaud, Лозана, Швейцария 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. дн  Лиз Гремион е преподавател във Висшето педагогическо училище на 

кантона Во в Швейцария и е ръководител на Център за подкрепа на научните изс-

ледвания. Първоначално тя работи като специален педагог, след това, в продълже-

ние на няколко години, е ръководител на програми за професионална квалифика-

ция на специални педагози. Посвещава изследванията и трудовете си на  училищ-

ните и социалните неравенства на най-уязвимите ученици, както и на подготовката 

на учителите за работа с многообразието на училищната аудитория. 

e-mail: lise.gremion@hepl.ch 

От години насам, 60 социолози, ико-

номисти и педагози от Юга (Freire, 1959, Il-

lich, 1971) и от Севера (Dunn, 1968, Bourdieu, 

1966) обявяват, че резултатите в образова-

нието противоречат на заявените амбиции 

на училището. Международните доклади 

показват, че разликата между най-богатите 

и най-бедните се увеличава и става все по-

забележима във всички страни по света, 

включително в богатите страни (ЮНЕСКО, 

2016). 

Въз основа на изследванията, прове-

дени както в Канада (Mussio и McCrea 2011, 

Bedard and Duhey, 2006), така и в Европа 

(Gremion, 2012, Larsen и Solli, 2017), докла-

дът ще покаже как образователните стан-

дарти и училищните структури допринасят 

за натрупването на произволни ограниче-

ния/недостатъци, които са вредни за бъде-

щето на училищното образование, особено 

за ученици в социално неравностойно по-

ложение. В частност, той показва как един 

произволен структурен елемент, например 

датата на раждане, има реално въздействие 

върху образованието на най-малките уче-

ници, особено когато техните семейства са 

слабо запознати с училищната система. То-

зи феномен е от особено значение за света 

на спорта, затова стои въпросът за труднос-

тите или за желанието на училището да го 

вземе под внимание, за да осигури бъдеще 

за всичките си ученици. 
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„Подкрепата в училище в контекста на неравенство в образователната система“ 

Лилия Кръстева-Пеева, Център за приобщаващо образование, България 
 

Лилия Кръстева-Пеева работи в Център за приобщаващо образование от 2011 г. и от-

говаря за проучванията, мониторинга и оценката в Центъра. Магистър по Италианска 

филология от СУ „Св. Климент Охридски“ и по Международни отношения от Универси-

тета в Охайо, с опит в сферата на глобалното гражданско образование и приобщава-

щото образование, обучител на учители и деца. Като представител на ЦПО, участва в 

работна група за изготвяне на части от новия ЗПУО и ДОС за приобщаващо образова-

ние. Лилия силно вярва, че младите хора са готови да бъдат активни граждани сега и за 

това трябва да бъдат подкрепяни от възрастните.  

e-mail: l.krasteva@cie-bg.eu  

 Презентацията ще прехвърли мост 

между Цел 4 за устойчиво развитие на ООН 

“Осигуряване на приобщаващо и справедливо 

качествено образование“ и състоянието в мо-

мента на няколко индикатора от тази Цел, ка-

саещи средното образование в България. 

Презентацията ще направи и преглед на ре-

зултати на благополучието в училище на ня-

колко, условно обособени, групи деца в Бъл-

гария, като продължение на представените по 

време на Третия научно-дискусионен форум 

във Велико Търново през декември 2018 г. 

резултати от национално-представителното 

проучване на благополучието и удовлетворе-

ността от училището на седмокласниците. “Не 

съществува неизбежност, тогава, когато имаме 

желание да наблюдаваме това, което се случ-

ва.“ – М. Маклуан 
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Национално-представително изследване на благополу-

чието на учениците в седми клас, (2018) Център за при-

общаващо образование, източник:  

http://priobshti.se/sites/default/files/uploads/survey/
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Международно изследване PISA (2015), източник: http://

www.ckoko.bg/upload/docs/2016-12/book_2016_web.pdf 

Мониторингов доклад на ЕК за образованието в 

България (2017), източник: https://ec.europa.eu/

education/sites/education/files/monitor2017-bg_bg.pdf 
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„Подкрепата в училище в контекста на неравенство в образователната система: 

Какво се случва на нивото на практиката в училище от гледна точка на неравен-

ствата на учениците в предоставянето и осигуряването на подкрепа за личност-

но развитие” 

Анет Маринова, ИИНЧ-Българска академия на науките, България 

Анет Маринова е бакалавър по психология и магистър по клинична социална работа. 

Има дългогодишен опит като училищен психолог, който все още продължава. От нача-

лото на 2019 година е докторант към Института за изследване на населението и човека 

към БАН в направление „Педагогическа и възрастова психология” с тема на изследване-

то си: „Личностно развитие и образование: Подкрепата за личностно развитие в бъл-

гарското училище”. Интересите й са в областта на развитие на детето в контекста на не-

говата средата и подкрепата в полето на образованието.   

e-mail: anet.marinova@gmail.com 

 Съгласно регламентите на Закона за предучи-

лищното и училищното образование и подзаконовите 

нормативни актове, училището е задължено да пре-

доставя форми на подкрепа за деца в риск - като една 

от селектираните групи потребности на децата. Дей-

ностите за подкрепа имат характера на намеса на учи-

лището в живота на децата с цел предотвратяване не-

гативните ефекти върху тяхното обучение.  

 В доклада, чрез илюстративни примери от 

практиката, се открояват фактори от най-близкото обк-

ръжение на детето - семейството, които оказват влия-

ние върху неговото обучение. Училището трябва да 

приеме външните фактори в средата на децата като 

бариери пред обучението им и като рискови фактори, 

които са предпоставка за отпадане от училище и бъде-

щото развитие на децата. Именно тук се очертават 

проблеми свързани с разпознаването на външните 

рискови фактори в ситуацията на много деца като ад-

ресиране и обект на подкрепата за личностно разви-

тие от страна на училището. Същото води до дезинтег-

риране и отчуждаване на тези деца от училището, за-

губа на мотивация и активиране на поведенчески 

проблеми. От анализа следва, че се наблюдава карти-

на на нарастване на неравенства в рамките на учили-

щето, които превръщат социалната позиция на роди-

телите в социална съдба на детето и създават зависи-

мост на индивидуалните възможности и обучението от 

социалната му ситуация. Това става като практиците 

изоставая социалните фактори в живота на детето или 

ги пренебрегват. Като единствен отговор от страна на 

училището в задълженията му за предоставяне и оси-

гуряване на подкрепа се задейства механизмът за обу-

чение при специални образователни потребности 

(СОП). На практика, съществуващата политика за подк-

репа на деца със СОП става спасителен пояс за ново-

появилата се целева група на деца в риск. По този на-

чин, докато едно и също училище за едни деца раз-

ширява възможностите за подкрепа на тяхното разви-

тие и обучение, за други деца, условията на подкрепя-

щата среда в него възпроизвеждат и увеличават нера-

венства. Процесът на стигматизация създава социална 

дистанция между децата - чрез политиката за осигуря-

ване на равен достъп до образование, парадоксално 

се стига до по-голямо разслоение и увеличаване на 

различията между тях. Новите форми за допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на деца в риск не се 

разпознават в училище и не се прилагат, така че да 

може по-широко да се обхванат потребностите на де-

тето като се изгради връзка между училището и се-

мейството. Наложително е да влязат нови знания и 

умения на практикуващите за индивидуализиране на 

подкрепата и мултицисциплинарна екипна работа на 

основата на координирани грижи между социална, 

здравна, правоохранителна и другите ангажирани сис-

теми. Също така, не се разпознава ключовата роля на 

учителя като помагащ професионалист и участник в 

екипната работа. Училищата не могат сами по себе 

си да решат проблемите, пред които са изправе-

ни децата и техните семейства, но е трудно да си 

представим по-голяма социална справедливост, 

ако училищата не са включени като част от реше-

нието.  
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„Подкрепа извън училище и родителска подкрепа:през погледа на учениците“ 

проф. дн Франсоа Гремион,  

HEP-Bejune, Швейцария 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проф. дн Франсоа Гремион е преподавател в областта на приобщаващото образо-

вание във Висшето педагогическо училище, Бежюн, Швейцария. Неговите изслед-

вания и интереси се фокусират върху училищни неравенства и средствата на про-

фесионализация, педагогическа диференциация и ученици със специални образо-

вателни потребности. Чрез преподаването си в програмата за професионална под-

готовка на учители от средното училище, той е реализирал проекти за видеообуче-

ние,  ролята на признанието и опита в изграждането на професионалните знания, 

както и за професионалната интеграция на новодипломираните учители. 

e-mail: Francois.Gremion@hep-bejune.ch 

Проведохме  изследване с участието 

на 280 ученици от 3 гимназиален клас на 

средно училище в гр. Ньошател, ситуирано 

в района, в който живеят основно децата от 

мигрантски семейства. Изследвани са възп-

риятията на учениците за училището и за 

предлаганото образование чрез онлайн 

въпросник, който включва социално-

демографски показатели, въпроси, свърза-

ни със степента на образование, училищна-

та структура, училищната ангажираност и 

връзката с учителите.  

В това изложение, интересът, от една 

страна, е към възприятията на учениците за  

различните мерки за подкрепа при осъ-

ществяване на извънкласната си работа и, 

от друга страна, за родителската подкрепа, 

и дали на нея може да се разчита или не. 

Въз основа на теорията за културния капи-

тал (Bourdieu, 1979, Draelants and Ballatore, 

2014), анализът поставя под въпрос труд-

ността на училището да компенсира соци-

алните неравенства. Ето защо е важен отго-

ворът при какви условия училището може, 

чрез обичайната си практика, да не допри-

нася повече за увеличаването и натрупва-

нето на ограничения, насочени към опре-

делени ученици в неравностойно положе-

ние (Gremion, 2012). 

 

Библиография: 
 Bourdieu, P. (1979). «Les trois états du capital 

culturel». Actes de la recherche en sciences sociales, 

vol.30,p.3-6.  

 Draelants, H. et Ballatore, M : (2014) « Capital 

culturel et reproduction scolaire. Un bilan critique », 

Revue française de pédagogie [En ligne], 186 | 2014, 

mis en ligne le 01 janvier 2017, consulté le 02 janvier 

2018. URL : http://journals.openedition.org/rfp/4430 ; 

DOI:10.4000/rfp.4430  

 Gremion, L. (2016). Tu sais, tu ne nous ap-

prends rien ! Ethnographie des coulisses profession-

nelles de la discrimination scolaire. Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes. 

 

 

проф. Франсоа Гремион  
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Тематичен модул 2 „Функционално оценяване

-работа с родители“ 

 

  

 Докладите в този тематичен модул са 

насочени към запознаване с различни кон-

цепции в професионалното обучение, проек-

тирани и представени в различни реални си-

туации. 

 

Участието на Тибер Швайцер 

Участието на Натали Стюби 

Онлайн участието на проф. Жан Клод-

Калюби 

Отляво надясно: проф. Франсоа Гремион, 

проф. Лиз Гремион, гл.ас. д-р Катерина 

Златкова-Дончева, Иван Пейчев, проф. дпн 

Анелия Гърбачева, Тибер Швайцер, Анет 

Маринова, Христина Фидосиева, Лилия 

Кръстева-Пеева и Натали Стюби 

От дясно на ляво: Грета Ганчева и Бояна 

Алексов 
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„Проблематизиране на социалните въпроси в многообразието на класната стая: 

към социологическа педагогика“ 

Тибер Швайцер 

HEP-Fribourg, Швейцария 
 

 

 

 

 

 

 

 

Първоначално учител в начално училище, Тибер Швайцер в момента е научен сът-

рудник в изследователския отдел „,Разнообразие и неравенства & Училищни инсти-

туции“ (IDIS) на Висшето педагогическо училище, Фрибург (Швейцария). Неговите 

интереси са в областта на критичната социология, политическата философия и  

икономка, свързани с педагогиката. Той започва разработването на докторска ди-

сертация през 2020 година. 

e-mail : schweizert@edufr.ch  

Целта на съобщението е да подчер-

тае приноса на социологическата педагоги-

ка, която отново да постави въпроса за не-

равенствата в сърцето на училищната общ-

ност в своята  теоретико-практическа рамка. 

Под социологическа педагогика се разбира 

педагогиката с фокус към възможностите за 

рефлексивни и "подривни" действия спрямо 

социалните неравенства в класната стая в 

начален етап в училище. За да излезем из-

вън рамките на политиката за признаването 

на индивидуалността – се предприема кри-

тичния прочит на нейното многообразие 

(Hofstetter & Duchêne, 2010), поставяйки ак-

цент върху явленията на изключване и сила-

та на въздействие на взаимоотношенията в 

училище. С този подход, се визира излизане 

от междукултурната педагогика с конструк-

тивния и диалектически възглед за призна-

ването на индивидуалността и за преразп-

ределението на ролите и отношенията в гру-

пата (Fraser, 2004). Подходът на направените 

предложения (или пропозиционалният под-

ход) съдейства за внасяне в класната стая на 

един образователен инструмент, за да се 

осигури критичното и социологически обос-

нованото разбиране на неравенствата и 

предизвикателствата, които те поставят. Раз-

работването на гореспоменатия образовате-

лен инструмент има за цел да концептуали-

зира неравенствата като възможност за 

проблематизиране на многообразието, като 

се избегнат възможните „капани“, придружа-

ващи предприетите действия на промяна.  
Библиография: 

Fraser, N. (2004). Justice sociale, redistribution et 

reconnaissance, Revue du MAUSS, 2004/1 no 23, p. 152-

164. DOI : 10.3917/rdm.023.0152  

Hofstetter, D., & Duchêne, A. (2010). Für eine 

„Kritische Pädaogik der Vielfalt. Zur Konzeption einer 

sozialtheoretisch gestützten Pädagogik der Vielfalt in der 

Lehrerinnen-und Lehrerbildung. Schweizerische 

Zeitschrift für Heilpädagogik, 16(10), 41-46. 

 

Тибер Швайцер, Христина Фидосиева и Люк 

Ламбер 
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„Изучаване на френски език и миграция“ 

Натали Стюби 

Университет на Fribourg, Швейцария 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Натали Стюби преподава френски като втори език на мигрантски групи. Тя има ма-

гистърска степен по чуждоезиково обучение от Университета на Фрибург (2019 г.) и 

специализира в преподаването на френски език и интеграцията на жените мигран-

ти и в областта на междукултурните изследвания. 

e-mail : nathalie.stubi@gmail.com  

 

Редица трудове изследват миграцията 

на жените (Dallera et al., 2007, Guerry 2009), 

пространството на асоциациите (Veith, 2008), 

интеграцията на мигрантите (Manier, 2013) и 

тяхното включване в пазара на труда (Catarino и 

Morokvasic, 2005), но все още са малко изслед-

ванията, които разглеждат въпросите, свързва-

щи преподаването на езици и интеграцията на 

жените именно в асоциациите, изключително 

ориентирани към жените мигранти. Освен това, 

нито едно изследване не разглежда тази проб-

лематика от гледна точка на познаването на 

предимствата или недостатъците на комбина-

цията на едното и другото в тези структури, - за  

да им бъде отговорено. 

Въз основа на изказванията на участни-

ците, направени в рамките на полуструктурира-

ните интервюта, които бяха проведени с ръко-

водители, учители и обучаеми и проучените 

официални документи на две доброволчески 

асоциации за мигранти, бе изследвана връзката 

между преподаването на френски език и интег-

рацията на жените мигранти. Изследването 

постави по-специалния въпрос за разкриване 

на представите на тези действащи лица за же-

ните-бежанци-мигранти и за тяхното място в 

тези асоциации за преподаване на френски 

език и за начина, по който тези представи вли-

яят върху организацията на преподаване и на 

самото преподаване на френски език. Докладът

-презентация е съсредоточен  върху това да 

покаже как с наличните средства и структура се 

насърчава или не  интеграцията на тази конк-

ретна аудитория. Установява се, че достъпът до 

езиково обучение позволява на тези жени, кои-

то често са майки на ученици, да следят напре-

дъка в училищното обучение на децата си, кое-

то допринася също и за тяхното приобщаване. 

Библиография : 

Dallera, C. (2007). Eclairage sur la migration 

féminine économique en Suisse : trois parcours. 

Nouvelles Questions Féministes, 26 (1), 54-69 

Catarino, C. & Morokvasic, M. (2005). Femmes, 

genre, migration et mobilités. Revue européenne des 

migrations internationales, 21(1), 2-21. 

Guerry, L. (2009). Femmes et genre dans 

l’histoire de l’immigration. Naissances et cheminement 

d’un sujet de recherche. Genre et Histoire, 5, 1-16Lenz, 

P., et al. (2009), Curriculum-cadre pour l’intégration 

linguistique des migrants, Institut du plurilinguisme, Fri-

bourg, 2009. 

Manier, M. (2013). Cause des femmes vs cause 

des minorités : tensions autour de la question des « 

femmes de l’immigration » dans l’action publique fran-

çaise. Revue européenne des migrations internationales, 

29 (4), 89-110. 

Veith, B. (2008). Engagement associatif et indi-

viduation de femmes migrantes. Revue européenne des 

migrations internationales, 21(3), 1-15. 

ODAE rapport des femmes et fuites d’asile. [en 

ligne]. https://asile.ch/2016/12/05/odae-rapport-

femmes-fuite-asile-situation-femmes-filles-pendant-

fuite-procedure-dasile-suisse/ 

Лилия Кръстева-Пеева, Тибер Швайцер и 

Натали Стюби 
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„Училище и резилианс - 7 предизвикателства пред приобщаващото  

образование на хоризонта 2030“ 

проф. дн Жан-Клод Калюби 

Университет на Sherbrooke, Канада 
 

Проф. дн Жан-Клод Калюби е директор на Департамента за изучаване на училищната и 

социалната адаптация и ръководи бакалавърската програма по „Училищна и социална 

адаптация“. Той е  бил  научен съветник в Центъра по педагогика и здравни науки във 

Факултета по медицина на Университета на Шербрук ( Квебек, Канада) и научен директор 

на Университетския институт за изучаване на интелектуалната недостатъчност и аутистич-

ния спектър на развитие (CRDITED-MCQ-IU). Има  докторска степен по науки за образова-

нието от  Факултета по психология и науки за образованието, Женевски университет 

(Швейцария)  и постдокторантура в Университета на Квебек в Монреал (Канада). Неговите 

изследвания са посветени на интеграцията, инклузията и иновациите в образованието, 

отношенията „училище-семейство-общност“, професионално развитие, професионални 

идентичности, междупрофесионално сътрудничество и оценяване учебните програми.  

e-mail: jckalubi@gmail.com  

Настоящото съобщение акцентира на 

представянето на връзката на училището и рези-

лианса (устойчивостта) в контекста на целите на 

Програмата за устойчивото развитие, определя-

ща дневния ред до 2030 г. (ООН). Фокусът е пос-

тавен на специфичните предизвикателства, стоя-

щи пред професионалната подготовка на учите-

лите и процесите на учене на учениците, опре-

деляни  в зависимост от техните интереси, пот-

ребности, ресурси и необходимостта от подкре-

па на семействата им. Подчертана е ролята на 

въздействие на училището за обучението на ми-

лиони деца от двата пола, които във всяка годи-

на биват засегнати в различна степен от конф-

ликти, бедствия и други фактори, наблюдавани и 

на Север и на Юг, и които в зависимост от  чувс-

твителността на средата са поставени в условия-

та на уязвимост или неравенства. Вписано в кон-

текста на екосистемния и психопедагогически 

подход, съобщението се базира на връзката 

между научните изследвания, професионалната 

подготовка и интервенцията, изхождайки от спе-

цифичния свят на училищната и социалната 

адаптация.  

Предлага се определение на резилианса 

в училищен контекст, основавайки се на разсъж-

денията и поуките, постъпили от професионал-

ната подготовка на учителите в Квебек (Канада). 

Подчертава се значимостта на приобщаващото 

образование, чиито основни действия насърча-

ват цялостното развитие на всеки ученик като 

човешко същество. В продължение на това, са  

обсъдени няколко стратегии, позволяващи на 

действащите лица да действат ефективно и да 

спомогнат за промяната на траекторията в живо-

та на тези ученици, за да бъдат отместени от ло-

гиката на риска и насочени към парадигмата на 

резилианса. Подкрепяйки многообразието от  

пътища на преподаване-учене, училището има 

за цел да подпомогне всички свои ученици да 

посрещат промените, да преодоляват предизви-

кателствата и да бъдат лидерите, решително на-

сочени към бъдещето. 

 

 

Видео връзка с проф. Жан Клод-Калюби 
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Тематичен модул 3 „Професионално обуче-

ние на ученици със специални образовател-

ни потребности“ 

 

  

Докладите в този тематичен модул са 

насочени към запознаване с различни кон-

цепции в професионалното обучение, проек-

тирани и представени в различни реални си-

туации. 

 

 

Участието на Люк Ламбер 

Участието на представители на РЦПППО-

Бургас 

Участието на Десислава Павлова 

Деница Сачева-зам.-министър на образова-

нието и науката и проф. Лиз Гремион 

Аудиторията на форума 
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„Специализирано професионално обучение в CFPS Le Repuis: Насърчаване към 

включване чрез адаптирана и специфична система за обучение и управление“ 

Люк Ламбер 

CFPS Le Repuis, Швейцария 

 

Люк Ламбер, през последните 5 години, е зам-директор на Център за специализирано 

професионално обучение „Le Repuis“ (CFPS) и ръководител на отдел „Социални и педаго-

гически ресурси“ (80 служители). Той притежава диплома за учител, с допълнителни сер-

тификати за квалификации BFC I и II, бакалавър по педагогика на средното образование, 

бакалавър по предучилищно и начално образование, магистър в областта на образова-

телната наука и практика, с федерален сертификат по лидерство и мениджмънт. Препода-

вал е в гимназия в продължение на 20 години. Управител на общински летен лагер (10 

години) и съветник  в обучението на студенти във Висшето педагогическо училище на 

кантона Во (4 години).  

e-mail: luc.lambert@lerepuis.ch  

В Швейцария и в кантона Во, Центро-

вете за специализирана професионална 

подготовка (CFPS) предлагат обучение, 

адаптирано към тези, които не могат, пора-

ди здравословни или психически проблеми, 

да следват традиционната учебна програма. 

Създаден, преди повече от 80 години в кан-

тона Во, Центърът за специализирана под-

готовка Le Repuis разработи признато ноу-

хау в тази област. 

Независимо от това дали обучението 

се провежда в CFC, AFP или е практическо 

обучение, стажантите на Repuis постигат 

участие в публичната икономика, въпреки 

съществуващите ограничения, смятани пре-

ди време за непреодолими. 

Как се организират тези курсове и как 

те се вписват в модела на традиционното 

училище? Какви са управленските принципи 

и практическите инструменти, които са от 

съществено значение за тяхното прилагане? 

Чрез структурната, функционалната и хро-

нологичната организация на предлаганите 

курсове, както и чрез представянето на ня-

кои конкретни примери, ви предлагаме да 

откриете сложната организация, която е в 

основата на управлението на тази чувстви-

телна младежка общност. 

Презентацията завършва с поглед 

към сегашното училище, чиито начини на 

функциониране – първоначално изглежда-

щи благосклонни – генерират хаотичност в 

професионалния път и деструктивна учи-

лищна идентичност на някои от учениците, 

които са приети при нас.  

 

Люк Ламбер 
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„Професионално насочване и обучение на ученици със специални образова-

телни потребности в област Бургас“ 

Антоанета Стоянова, Изабела Петкова, Милка Ватева, Татяна Янакиева,  

Албена Димитрова 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, 

Бургас., България 

 
Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО Бургас. Работи активно по проблемите, свърза-

ни с основните задачи на съвременното образование, сред които е подкрепата на децата и 

учениците със специални образователни потребности в Бургаска област. Завършила е спе-

циална педагогика в София, а в последствие логопедия във ВПИ Благоевград. Педагогичес-

кият й стаж е свързан изцяло с децата и учениците със специални образователни потреб-

ности. Била е начален учител в специално училище и логопед на логопедичен кабинет. За 

принос в системата на образованието е награждавана. Двукратно е отличавана с наградата 

на Карнобат в системата на народната просвета в категория „Директор на годината”. 

e-mail: rc_burgas@abv.bg 
 

Настоящият труд е разработка на спе-

циални педагози от Регионален център гр. 

Бургас и отразява професионалното насоч-

ване и обучение на ученици със специални 

образователни потребности в област Бургас.  

В него са разгледани следните нап-

равления: професионално образование и 

обучение и професионално образование и 

обучение на ученици със сензорни наруше-

ния в област Бургас.  

В първата част на презентацията сме 

разгледали държавната политика за подкре-

па на процеса на приобщаващото образо-

вание, насочване на ученици със специални 

образователни потребности след завършен 

VII и X клас с удостоверение, извършващо се 

от Регионален екип за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование към Регио-

нален център - Бургас, процедури и доку-

менти, съгласно Закон за предучилищното и 

училищното образование, Закон за Закон за 

професионалното образование и обучение, 

Наредба за приобщаващото образование, 

указания на Министерство на образование-

то и науката и държавен план-прием в об-

ласт Бургас.  

Втората част отразява екипната рабо-

та между всички педагози, значимостта и 

подкрепата, която учениците със специални 

образователни потребности получават от 

педагог на зрително затруднени, слухово-

речеви рехабилитатори, ресурсни учители и 

други. Представени са част от профили и 

професии за учениците със специални об-

разователни потребности, както и предпо-

читаните специалности от учениците със 

сензорни нарушения и успешната им реали-

зация. 
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„Моята професия, моите работни умения, моето работно място“ 

Десислава Павлова 

ЦСОП “П.Р. Славейков”, гр. Плевен, България 

Десислава Павлова е за заместник-директор, учебна дейност в Център за специална об-

разователна подкрепа „Петко Р. Славейков“ – гр. Плевен. Завършила в ТУ-Габрово със 

специалност Текстилна техника и технологии и ЮЗУ “Неофит Рилски: - Педагогика на обу-

чението по техника и технологии Има професионални квалификации по  Информатика и 

информационни технологии и Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност.  

e-mail: desislava__pavlova@abv.bg 

Центровете за специална образова-

телна подкрепа извършват обучение на уче-

ници в задължителна предучилищна и учи-

лищна възраст и професионално обучение 

за придобиване на първа степен на профе-

сионална квалификация и/или за придоби-

ване на квалификация по част от професия. 

Центровете за специална образова-

телна подкрепа осъществяват професионал-

но ориентиране – свързано с информиране 

и консултиране за избор на професия, на-

чално професионално обучение – придоби-

ване на първоначална квалификация по 

професията или по част от професията, под-

готовка за социално включване и професио-

нална реализация. Обучението на всеки уче-

ник се осъществява по индивидуален учебен 

план за начално професионално обучение с 

придобиване на първа степен на професио-

нална квалификация без интензивно и без 

разширено изучаване на чужд език /по про-

фесия и специалност съобразена с индиви-

дуалните потребности и здравословното 

състояние на ученика със СОП/.  

ЦСОП „П. Р. Славейков“ - гр. Плевен 

осъществява професионално   обучение за 

придобиване първа степен на професионал-

на квалификация по две професии и спецал-

ности със срок на обучение 3 години: 

 Професия: Работник в заведенията за 

хранене и развлечения 

 Специалност: Работник в производството 

на кулинарни изделия в заведенията за 

хранене и  развлечения 

 Професия: Работник в производството на 

облекло  

 Специалност: Производство на облекло 

Работата във функционално структу-

рираната среда в центъра изисква непрекъс-

ната взаимодействие между всички педаго-

гически специалисти. Дейностите за допъл-

нителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците са съобразени с техните индиви-

дуални потребности и интересите, насочени 

са към познавателното им развитие и изг-

раждане на умения за практичен живот, 

професионалното им ориентиране от най-

ранна възраст. Една от добрите практики в 

центъра е специалната превенция за профе-

сионално ориентиране в заниманията по ин-

тереси в библиотека на играчките, където 

учениците чрез игра получават практически 

учения. В началото дейностите са свързани с 

предметни игри, появяват се наченки на въ-

ображаема ситуация и интензивно се разви-

ва преносът на действие и смисъл, чрез тях 

ученика се научава как да употребява вещи-

те от бита /съотнася предметите към тяхната 

функция/. След това се прави преход към 

сюжетно-ролеви игри, където учениците, 

влизайки в роли на готвач, шивач, градинар 

и други, имитират различни трудови дейнос-

ти.  
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Следващият етап на развитие е 

включването в конструктивни игри, чрез ко-

ито се възпроизвеждат ситуации от заоби-

калящата ги действителност. Учениците се 

научават да планират дейности, обогатяват 

речника си с наименования от различни 

професионални области и получават ориен-

тация за многообразието на социалните от-

ношения. 

Важни практически умения се изграж-

дат в учебните часове по учебните предме-

ти, където се формират личностно значими-

те качества, инициативност, отговорност и 

се акцентира върху позитивно отношение 

към труда. Използват се ролеви игри за: съ-

биране на информация за познати профе-

сии, проучване и сравняване на материали, 

хранителни продукти и стоки, класифицира-

ни по вид, проучване на безопасни начини 

за обработка на хранителни продукти – по-

чистване, измиване, нарязване, смесване, 

събиране на информация за грижите при 

отглеждане на стайни растения и на домаш-

ни животни. Новите понятия се въвеждат на 

практическа основа, работа с помагащи тех-

нологии, пренос на знания и умения в нова 

среда, което е началното ниво на професи-

оналното ориентиране. Резултатите от обу-

чението се постигат на практическа основа с 

опора на сетивния опит. Изграждат се съв-

ременни ключови компетентности, опреде-

лени с Европейската референтна рамка чрез 

комплекса от практически знания и умения, 

обвързани с практиката на хората и житейс-

кия опит. 

В процеса на обучение на учениците 

със СОП се използва допълваща и алтерна-

тивна комуникация. Голямо значение за пе-

дагогическите и терапевтичните интервен-

ции има  използването на технологията за 

контрол с поглед при индивидуална работа 

с ученици с множество увреждания, които 

имат нарушение на психичния тонус и ак-

тивност. В зависимост от индивидуалните 

възможности на учениците се използват ме-

тодите на активиране - взаимодействие с 

поглед,  тъч скрийн и мишка. Заниманията 

са организирани на групи под формата на 

игри, които следват нивата на развитие на 

уменията и предлагат аудио и визуална об-

ратна връзка. При обучението се използва   

комплексния подход, който включва съвмес-

тна и координирана работа на различните 

педагогически специалисти в центъра 

(специален педагог, психолог, логопед, арт-

терапевт). Използване на този иновативен 

метод дава възможност на учениците да ко-

муникират с околните и изразяват себе си. 

Цели се задържане на вниманието към оп-

ределена задача и предизвикване на емо-

ция, която се поражда от извършеното 

действие.  

Ефективното прилагане на допълваща 

и алтернативна комуникация в процеса на 

обучение  повишава качеството на обуче-

ние и дава  възможност за оптимално раз-

витие за социално включване:  

Обучение – формиране на понятия, 

категории, ограмотяване, компютърни уме-

ния, общи компетенции, академични пости-

жения по отделни дисциплини;  

Комуникация – стимулиране към из-

разяване на речеви и емоционални реак-

ции, отношения, удоволствия и желания (и 

за забавление);   

Личностни умения -  внимание и кон-

центрация, разбиране на причина и следст-

вие, разбиране за взаимодействие и конт-

рол, избор,  умения за общуване и сътруд-

ничество със съучениците. 

Професионалното обучение за при-

добиване на първа степен обхваща обуче-

ние по обща, отраслова, специфична и раз-

ширена подготовка за всяка професия. В 

края на обучението по професията се пос-

тига равнище на задължителната професио-

нална подготовка, определена в  държавния 

образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професия. Учениците обу-

чавани в центъра придобиват теоретични 

знания, практически умения и личностни 

качества за реализация по професията.  

 

 



 

 25 

Сътрудничеството и взаимодействи-

ето между всички участници в процеса на 

приобщаващото образование е нова об-

разователна политика, която споделяме с 

цялата отговорност за зачитане на пре-

димствата на всяка институция, стремеж за 

постигане на добра информираност и ко-

ординация, относно образователната и 

терапевтичната подкрепа и социалните 

услуги, които ползва ученика. 

Популяризиране на професионал-

ното обучение се осъществява връзка и 

взаимодействие с професионалните гим-

назии, в които са записани учениците чрез 

различни съвместни инициативи.  На 9 ап-

рил 2019 г. се проведе първата по рода си 

кулинарна демонстрация на тема: Новото 

е старо - съвременни тенденции за здра-

вословно хранене на тийнейджъри. Орга-

низатори на междуинституционалното сът-

рудничество и взаимодействие са Профе-

сионална гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов“ – гр. Плевен, Професионал-

на гимназия по ресторантьорство, търго-

вия и обслужване – гр. Плевен и ЦСОП „П. 

Р. Славейков“ - гр. Плевен съвместно с 

бизнеспартньори. Педагогическите специ-

алисти и ученици от училищата в град 

Плевен се обединиха за намирането на по

-добрата подкрепа на съвременните тен-

денции здравословното хранене на тий-

нейджърите. Четири екипа ученици в про-

фесионално направление Хотелиерство от 

различни професии и специалности - гот-

вачи, сладкари и бармани, представители 

на професионалните гимназии и центъра 

за специална образователна подкрепа 

презентираха салата, основно ястие, де-

серт и коктейл. Екипите доказаха придоби-

тите личностни професионални умения и 

ключови компетентности, необходими за 

професионалната реализация. 

На атрактивната кулинарна демонс-

трация от специални гости бяха: шеф – гот-

вач Тодоров и шеф - сладкар Иванчев, ко-

ито презентираха вкусни ястие и десерт, 

отговарящи на съвременните тенденции 

за здравословно хранене на тийнейджъра. 

Представянето на двамата млади и толкова 

успешни професионалисти имаше мотиви-

ращо въздействие, както за участниците, 

така и за всички гости. 

Взаимодействието на ЦСОП с фир-

ми партньори в шивашката индустрия и 

заведения за обществено хранене и фор-

мираните професионални компетентности, 

практически умения и личностни качества 

на учениците дават възможност за упраж-

няване и реализация на избраната профе-

сия. 
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Кръгла маса „Преодоляване на неравенствата 

чрез признаване на индивидуалността и  

потребностите от подкрепа“ 

 

  

Кръглата маса с  тема “Преодоляване 

на неравенствата чрез признаване на инди-

видуалността и потребността от подкрепа” се 

реализира чрез условното формиране на от-

бори, представящи различни институции - 

Министерството на образованието и науката, 

университетски преподаватели, представите-

ли на училища, ЦСОП, РЦПППО и представи-

тели на неправителствени организации.  

Дискусията се реализира в няколко ос-

новни направления - образователни полити-

ки, преодоляване на неравенствата чрез фун-

кционално оценяване, работа със семейства 

и професионално обучение.  

Участниците във форума представиха 

своето мнение по разглежданите въпроси. 

Представителите на Министерството на обра-

зованието и науката дискутираха поставените 

въпроси от аудиторията.  

В частност бяха обсъдени професио-

налните профили на ресурсния учител, спе-

циалния педагог и социалния педагог и зат-

рудненията, които произтичат при конкретно-

то дефиниране на техните функции в учили-

ще.  

Във връзка с дискутираните въпроси, г-

жа Деница Сачева сподели, че  

“изпълнението на приобщаващото образова-

ние е промяна и професионалната подготов-

ка на учителите”.  

Аудиторията имаше възможност да из-

разява мнение и към участниците във фору-

ма. По този повод, г-н Люк Ламбер сподели, 

че “целта на училището трябва да бъде дости-

гане до професионално обучение и органи-

зация, за да се предостави възможност на 

учениците за професионална реализация”.  

 В заключение, можем да обобщим, че 

протичащите процеси в образование и в час-

тност, свързаните с деца и ученици със спе-

циални образователни потребности, са мно-

гопластови и е необходимо задълбочено поз-

наване на изграждащите ги компоненти, за да 

се активират в практиката.  

От изключителна важност е интензив-

ната комуникация между различните институ-

ции, за да се достигне до пълно реализиране 

на приобщаващото образование в български 

условия.  

Моменти от кръглата маса 

Моменти от Кръглата маса 
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