
„Л.С. Виготски и приобщаващото 
образование: епистемологични възгледи за 
силата на действие на специалистите“

Програма

Международен научен семинар
20-21 май 2021

 



2

Международен научен семинар 2021

Описание на събитието

Организатори

Институт за изследване на интелектуалната 
недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, 
Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ (Велико Търново, България), Департамент 
за изучаване на училищната и социалната адаптация, 
Университет на Шербрук (Квебек, Канада),  Висше 
Педагогическо Училище-Фрибург (Фрибург, 
Швейцария), Висше педагогическо училище-Во (Лозана, Швейцария), Отдел 
Специално образование, Висше Педагогическо Училище-Вале (Ст. Морис, 
Швейцария),  Университет Сержи-Понтоаз (Франция), Катедра „Специална 
педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (София, 
България), Център за специална образователна подкрепа „П.Р. Славейков“ 
(Плевен, България), Начално училище „Цани Гинчев“ (Лясковец, България).

Събитието се организира с любезното съдействие на Посолството на 
Швейцария в България и Посолството на Канада в Румъния, България, и 
Молдова.

Тематика

Изправени пред сложната ситуация на приобщаващото образование, 
специалистите[1] имат ангажимента да предоставят подкрепа в обучението 
на учениците със сериозни затруднения в училище. Те полагат усилия да 
разберат как да трансформират собствената си ежедневна действителност. 
Някои от възникващите въпроси налагат своята логика от решения, основани 
на научните знания. От този момент нататък, връзката между ученето 
и новите културни форми заслужава специално внимание. Търсените 
отговори помагат да се улови промяната в мисленето и действията, която 
се случва чрез интервенцията, съпътстваща процесите на приобщаващото 
образование.

В действителност, този въпрос намира научната си обосновка в областта 
на историята на психология на развитието, разработена от Лев Виготски. В 
продължение на години приносът на този автор се превръща в съществен 
ориентир в науките за образованието, в хуманитарните и социалните 
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науки, както и в областта на анализа на интервенционните дейности. Нещо 
повече, трансформирането на процесите на развитие има предимството да 
предизвиква тясната връзка между конкретното лице и образователните 
условия.

Използването на теоретичните приноси на Виготски позволява да се 
преразгледа въпроса за развитието на силата за действие в ситуация на 
интервенция.

Различни теоретични и методологически въпроси подхранват критиката 
и биха могли да помогнат за задълбочаване на новите разсъждения 
и предложения, свързани с културното наследство, произтичащи от 
изследванията на Виготски.

Този семинар предоставя рамката за провеждане на съвместна дискусия за 
посоките на развитие на приобщаващото образование.

Освен това, той ще позволи да бъдат разгледани и изяснени конкретни 
теоретични, методологични и етични въпроси. Семинарът ще позволи 
участие в съвременните дебати, които допринасят за структурирането 
на дейностите в областта на приобщаващото образование. Различните 
културни контексти ще допринесат за създаването на научно познание и за 
повдигането на дискусионни въпроси за процесите на концептуализация 
на интервенцията, различните инструменти за подкрепата на личностното 
развитие, условията, които благоприятстват възникването на силата за 
действие, формите на осъзнаване на хората в действие, подпомагане 
на еманципацията на участващите, ролята на изследователите и 
ръководителите като привилегировани свидетели на тези процеси …

Участието на всеки автор може да засегне един или повече от поставените 
въпроси, съобразно неговите специфични опори.

Партньори:
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Programme
 
20 mai 2021
Salle virtuelle 1 (SV-1)

Eastern European Summer Time
Time zone in Sofia (GMT+3)

Ателие 1. Наследството на Л.С. Виготски. Зоната за близко развитие и 
приобщаващото образование.  
Модератор: проф. Анелия Гърбачева

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

Регистрация на участниците

Откриване на Международен научен семинар „Л. С. Виготски 
и приобщаващото образование: епистемологични възгледи 
за силата на действие на специалистите“
Приветствия от:
Доц. д-р Димитър Симеонов, Зам.-Ректор на ВТУ, България
Н.Пр. Г-жа Аник Гуле, Посланик на Канада в Румъния, Р. 
България и Р. Молдова
Н.Пр. Г-жа Мюриел Коен, Посланик на Швейцария в Р. България
Проф. дн Венка Кутева-Цветкова, Декан на Педагогически 
факултет, България
Проф. дн Патрик Рой, Декан на отдел “Научни изследвания”, 
Висше педагогическо училище - Фрибург, Швейцария
Проф. дн Ан Лесард, Декан на Факултета по Науки за 
образованието, Канада
Проф. дн Жан-Клод Калюби, Университет на Шербрук, Канада
Доц. д-р Пенка Кънева, Р-л катедра „Начална училищна 
педагогика“, България

Пленарен доклад I: Виготски и педагогическата критика
Александр Дюшен
Университет на Фрибург, Швейцария
alexandre.duchene@unifr.ch

Зоната на близкото развитие – Л.С. Виготски 
Мария Стефанова, Магдалена Георгиева
Вeликотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
mariastefanova1971@abv.bg           an_ge_li_te45@abv.bg

14.30 – 15.20

15.20 – 15.40
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15.40 – 16.10

16.10 – 16.30

16.30 – 16.40

Развитието на свободата – нормативният хоризонт в 
психологията на Виготски
Фредерик Сосе
Университет на Шербрук, Канада
frederic.saussez@usherbrooke.ca

Педагогическата подкрепа в Зоната за близкото развитие
Христина Фидосиева, Анелия Гърбачева
Вeликотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност 
и аутистичния спектър на развитие, България 
christina.fidosieva@gmail.com

Почивка

16.40 – 17.10

17.10 – 17.30

17.30 – 18.00

Силата на действие на специалистите - обучението в ЦСОП в 
България
Милен Наков, Десислава Павлова
ЦСОП „П.Р. Славейков“, гр. Плевен, България
milennakov@abv.bg     desislava__pavlova@abv.bg 

Силата на действие на педагогическите специалисти в 
контекста на пандемия
Нанси Гранже, Сюзан Гиймет
Университет на Шербрук, Канада
Nancy.granger@USherbrooke.ca
Suzanne.Guillemette@USherbrooke.ca

Групи за приобщаващо обучение. Увреждане, училище, 
образователни предизвикателства
Алесия Синоти, Маргерита Мерючи, Яра Думит-Нофал 
Университет в Милано -Бикока/Науки и хуманитарни науки – 
UCLY, Италия, Франция, Ливан
alessia.cinotti@unimib.it     margherita.merucci@wanadoo.fr 
yara.doumit@gmail.com 

Ателие 2. Подготовка на педагогическите специалисти. 
Модератор: проф. Неда Балканска



6

Международен научен семинар 2021

18.00 – 18.30

18.30 – 18.40

18.40 – 19.10

19.10 –  19.30

19.30 –  20.10

20.10 – 20.30

Развитие на професионалната идентичност на 
специалните педагози в рамката на вземане на решение в 
мултидисциплинарния екип  (www.Tita.eu)
Жан-Мари Лаванши, Мари-Пол Матей
Висше Педагогическо Училище Ст. Морис – Вале, Швейцария
Marie-Paule.Matthey@hepvs.ch
Jean-Marie.Lavanchy@hepvs.ch  

Почивка

Силата на действие, разказ на специалист с 50 годишен опит 
в обучението на трудните младежи, основано на теорията на 
развитието на Виготски 
Anne-Marie Liger
Център за преподаване и изследване на методи (CERM), Франция 
annemarie.liger@wanadoo.fr

Приносът на Л.С. Виготски в теорията и методологията на 
психологията
Марияна Няголова
Вeликотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
m.nyagolova@ts.uni-vt.bg

Пленарен доклад II: Виготски и специалните образователни 
потребности 
Лиз Гремион, Франсоа Гремион
Висше Педагогическо училище – Бежюн, Висше Педагогическо 
училище – Во, Швейцария
lise.gremion@hepl.ch     francois.gremion@hep-bejune.ch

Закриване на ден 1
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14.00 – 14.40

14.40 – 15.10

15.10 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.30

Пленарен доклад III: Лев Виготски и светът на Нао: 
изкуственият интелект, креативността и литературните 
произведение в приобщаващото образование 
Жан-Клод Калюби
Университет на Шербрук, Канада
jckalubi@gmail.com

Сътрудничеството на учителите и подкрепящия персонал: 
процеси на апроприация и предизвикателства в училищната 
среда на Квебек 
Силви Нормандо, Жан-Клод Калюби, Нанси Гранже
Университет на Шербрук, Канада
Sylvie.Normandeau@usherbrooke.ca    jckalubi@gmail.com

Езикът, който използваме – инструмент за социално 
взаимодействие през призмата на Виготски, в контекста на 
приобщаващото образование 
Катерина Златкова-Дончева
Вeликотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България 
kzlatkova@gmail.com

Pause

16-те насоки за образователно, общностно или социално 
приобщаване на младите хора
Росли Ангранд, Жан-Клод Калюби, Ан Лесард
Университет на Шербрук, Канада
Rosly.Angrand@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

21 май 2021
Виртуална зала 1 (SV-1) / Виртуална зала 2 (SV-2)

Почетен гост е г-н Жан-Мари Бушар, почетен професор на Университета 
на Квебек в Монреал, Канада

Ателие 3. Психология/педагогика и социалните взаимодействия. 
Модератор: проф. Франсоа Гремион
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16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 18.15

Принципите на Виготски за обучението на децата в състояние 
на тежки и сложни увреждания
Алина Хохлова, Седрик Моро
Висш национален институт за научни изследвания на 
специалистите за обучение на младежите с увреждания и 
адаптираното преподаване -INSHEA, Франция 
a.hohlova@so-edinenie.org cedric.moreau@inshea.fr

Оценяване на развитите компетентности на учениците от 
аутистичен спектър на развитие в инклузивния клас от 
начална училищна степен в Киншаса 
Йоаким Мюку Ебвел, Жан-Пол Явиди, Лиессон Мавула 
Национален педагогически университет Киншаса, ДР Конго
joachim.mukau@upn.ac.cd    yawidi.mayinzambi@upn.ac.cd 
liessonmm@gmail.com

Системният подход и Зоната на близко развитие: 
предизвикателства за значимостта на математическия 
потенциал на учениците в приобщаващ контекст
Жан Кудогбо, Даниела Фернандес
Университет на Шербрук, Канада
Daniela.Fernandes@usherbrooke.ca
Jeanne.Koudogbo@usherbrooke.ca

Почивка 

Aтелие 4. Специална психология/специална педагогика и приобщаващо 
образование. 
Модератор: д-р  Христина Фидосиева
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18.15 – 18.45

18.45 – 19.20

19.20 – 20.00

20.00 – 20.30

На какво ни научават семействата в изграждане на връзката 
на доверие
Лиз Бержерон
почетен член на Асоциацията за социална интеграция на 
Квебек (AQIS)
Жан-Мари Бушар
почетен професор на Университета на Квебек в Монреал, 
Канада
bouchardjeanmarie@gmail.com

Социокултурната теория на Виготски: размисли и анализи в 
интеркултурен контекст. Съвместно изследване на проекти 
за култура в началните училища
Мерседес Бони, Мари Люси, UR4671 ADEF-GCAF, Паскал 
Териен, UR4671 ADEF-CLAEF
Университет Екс-Марсилия, Франция
baugnies.mercedes@gmail.com

Пленарен доклад IV: Динамичният модел за изучаване на 
различието и на стратегиите за функционално обучение
Анелия Гърбачева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност 
и аутистичния спектър на развитие, България
anelia.garbatcheva@gmail.com 

Закриване на Международен научен семинар „Л. С. Виготски 
и приобщаващото образование: епистемологични възгледи 
за силата на действие на специалистите“
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14.40 – 15.00 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.30

Процеси на приобщаване/изключване в епохата на Covid-19. 
Родители и специалисти на ранното детство
Анна Пилери, Роберта Калдин, Валерия Фрисо
Департамент по психология – Венеция, Департамен по 
образователни науки – Университет на Болоня (IUSVE), Италия 
a.pileri@iusve.it

Семействата на имигранти и виртуалното училище
Маланга-Жорж Либой
Университет Света Анна, Канада 
Malanga-Georges.Liboy@usainteanne.ca

Детското участие като подход за ефективно учене на всички 
деца
Лилия Кръстева-Пеева
Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност 
и аутистичния спектър на развитие, България
liliakrasteva@yahoo.com

Почивка

Приобщаващо училище за семействата: роля на медиацията 
за силата на действие на родителите наскоро емигрирали в 
Квебек
Жозе Шарет, Жан-Клод Калюби, Ан Лесард
Университет на Шербрук, Канада
josee.charette@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

21 май 2021
Виртуална зала 2 (SV-2)

Ателие 5. Сътрудничество Семейство-Училище-Общество. 
Модератор: Росли Ангранд
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16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 18.15

18.15 – 18.45

18.45 – 19.15

Актуални приноси на Л.С. Виготски за съвременното 
приобщаващо образование
Неда Балканска
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
n.balkanska@abv.bg

Дирекцията като лидер в съвместното изграждане на 
смисъла на действие
Каролин Летор
Университет на Шербрук, Канада
caroline.letor@usherbrooke.ca 

Приобщаването – предизвикателство на образователната 
система в Буркина Фасо
Фатие Уатара
Университет по философия на образованието  Джоузеф Ки-
Зербо, Буркина Фасо 
ofatjoe2003@yahoo.fr 

Почивка

Приобщаващо училище в Бурунди: Образователна практика 
за всички? Позоваването на френския модел и неговите 
корекции: от дизайн до изпълнение
Révérien Nshimirimana
Université Paris-Nanterre, France
nshimarev@gmail.com

Към приобщаващите практики в Гваделупа Анализ на силата 
на действие на учителите
Елизабет Исаева
Университет на Антилите, Франция
elisabeth.issaieva@univ-antilles.fr

Ателие 6. Приобщаващо образование в различни култури.  
Модератор: д-р Катерина Златкова-Дончева

Участниците и публиката от ателие 5 и 6 на Виртуална зала 2 (SV-2) 
са поканени да се преместят във Виртуална зала 1 (SV-1) в 19.15 ч. за 
заключителната лекция и закриване на семинара.
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Сесия Постери

Педагогическата практика в подкрепа на ангажираността на учениците в 
контекста на приобщаващото начално училище
Зора Исаад, Ан Лесард, Жан-Клод Калюби
Университет на Шербрук, Канада 
zohra.issaad@usherbrooke.ca      jckalubi@gmail.com

Лидерство и целенасоченост в полза на училищната успеваемост 
на учениците: от предекспериментa до културната адаптация на 
организационния модел в общинския център 
Жан-Шеснел Пиер, Жан-Клод Калюби, Лин Нума-Бокаж, Росли Ангран
Университет на Шербрук, Университет Сержи, Канада, Франция
pjchesnel@gmail.com      angrosly@gmail.com

Към модела на сътрудничество, насочен към активното участие на ученика: 
проект MIXITÉ 
Одри Рейно, Нанси Гранже
Университет на Лавал, Университет на Шербрук, Канада 
audrey.raynault.1@ulaval.ca     nancy.granger@usherbrooke.ca

Приобщаването на студенти с двигателна и зрителна недостатъчност във 
висшите училища и университети в Киншаса 
Жан-Пол Явиди Майинзамби, Мари-Жан Каленга Чала
Национален педагогически университет на Киншаса, ДР Конго 
joachim.mukau@upn.ac.cd
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Пленарни доклади 
Александр Дюшен
Професор в Университет на Фрибург, Швейцария 

Професор по социология на езика в университета във 
Фрибург (Швейцария). Изследванията му се фокусират 
върху различията, неравенствата и интерактивните и 
институционалните процеси на създаване на стигмата.

Пленарен доклад: Виготски и педагогическата критика

Лиз Гремион 
Професор във 

Висшето педагогическо училище – Во, 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 
изследвания. Първоначално тя работи като специален 
педагог, след това, в продължение на няколко години, е 
ръководител на програми за професионална квалификация на специални 
педагози. Посвещава изследванията и трудовете си на училищните и 
социалните неравенства на най-уязвимите ученици, както и на подготовката 
на учителите за работа с многообразието на училищната аудитория. 

Пленарен доклад: Виготски и специалните образователни потребности

Франсоа Гремион
Професор във  
Висшето педагогическо училище – Бежюн, Швейцария

Преподавател в областта на приобщаващото 
образование във Висшето педагогическо училище, 
Бежюн, Швейцария. Неговите изследвания и интереси 
се фокусират върху училищни неравенства и средствата 
на професионализация, педагогическа диференциация 
и ученици със специални образователни потребности. 

Чрез преподаването си в програмата за професионална подготовка на 
учители от средното училище той е реализирал проекти за видеообучение, 
ролята на признанието и опита в изграждането на професионалните знания, 
както и за професионалната интеграция на новодипломираните учители.

Пленарен доклад: Виготски и специалните образователни потребности
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Жан-Клод Калюби-Лукуза

Професор в Университет на Шербрук, 

Канада

Редовен професор във Факултета по 

Науки за образованието в Университета 

на Шербрук. Доктор на педагогическите 

науки (1995) от Женевския университет 

(Швейцария) и с постдокторски 

изследователски стаж (1996-1998) в Центъра за интердисциплинарни 

изследвания на ученето и развитието в обучението (CIRADE) към 

Университета на Квебек в Монреал (Канада). Ръководител на катедра за 

изследвания на “Професионалните идентичности и иновации в Di-TED” 

(2010-2015), главен редактор на Списание по науки за образованието (2003-

2007), научен сътрудник в Център на педагогиката в здравните науки (FMSS, 

2011-2013), научен директор на Университетски институт за интелектуалната 

недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (2013-2018). Гост-лектор и 

професор в няколко академични центъра (Северна Америка, Южна Америка, 

Европа и Африка), ръководил е докторанти и постдокторанти. Професор 

Калюби е член на административния съвет на Международната асоциация 

за изследване на умствената изостаналост (2009-2015) и вицепрезидент 

на Международната асоциация за обучение и изследване на семейното 

образование (2015-2020). Автор е на много научни публикации, директор-

редактор на Международното списание за комуникация и социализация 

(IJCS) и директор на Департамента за изучаване на социалната и училищната 

адаптация. Проф. дн Калюби е „Доктор хонорис кауза” на Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и Методий“, България.

Пленарен доклад: Лев Виготски и светът на Нао: изкуственият интелект, 

креативността и литературните произведение в приобщаващото 

образование 
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Анелия Гърбачева

Професор по специална педагогика в 

Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ и директор на Център за изследване на 

интелектуалната недостатъчност и аутистичния 

спектър на развитие (ИИИНАСР)

Доктор по психология на развитието и обучението, 

от 1992 г., с дисертационен труд „Социалният 

контрол и неговата личностна локализация 

при подрастващи с асоциална и просоциална насоченост“. Доктор на 

педагогическите науки, от 2014 г., с дисертационен труд „Хронотопография на 

прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно 

и социално развитие на деца в състояние на интелектуална недостатъчност“. 

Професор по специална педагогика, от 2015 г. Специализирала е в 

Департамента по Ортопедагогика на Университета на Монс (1990-2009) и 

в Департамента по Психология на Католическия университет на Лувен-ла-

Ньов, Белгия (2011). Автор на научни публикации по специална педагогика 

и психология, психология на девиантното поведение, педагогика на 

приобщаващото образование. C реализирани научноизследователски 

проекти и международни научни събития.

Пленарен доклад: Динамичният модел за изучаване на различието и на 

стратегиите за функционално обучение
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Организационен комитет
доц. д-р Димитър Симеонов – зам.-ректор ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. дн Венка Кутева-Цветкова – декан на Педагогически факултет

проф. д-р Маринела Михова – зам.-декан на Педагогически факултет

доц. д-р Боряна Здравкова – зам.-директор Педагогически колеж, Плевен

доц. д-р Пенка Кънева – ръководител катедра „Начална училищна педагогика“

проф. д-р Неда Балканска – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. дпн Анелия Гърбачева – ИИИНАСР

д-р Христина Фидосиева – ИИИНАСР

Лилия Кръстева-Пеева – ИИИНАСР

проф. дн Александр Дюшен – Швейцария

Тибер Швайцер – Швейцария

Росли Ангранд – Канада

Милен Наков – България

Иван Пейчев – България

Научен комитет
доц. д-р Димитър Симеонов – зам.-ректор ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. дн Венка Кутева-Цветкова – декан на Педагогически факултет

проф. д-р Маринела Михова – зам.-декан на Педагогически факултет

доц. д-р Боряна Здравкова – зам.-директор Педагогически колеж, Плевен

доц. д-р Пенка Кънева – ръководител катедра „Начална училищна педагогика“

проф. д-р Неда Балканска – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. дпн Анелия Гърбачева – ИИИНАСР

д-р Христина Фидосиева – ИИИНАСР

проф. дн Александр Дюшен – Швейцария

проф. дн Лиз Гремион – Швейцария

проф. дн Франсоа Гремион – Швейцария

проф. дн Герард Рестрепо – Канада

проф. дн Жан-Колд Калюби – Канада

проф. дн Лин-Нума Бокаж – Франция

д-р Мелиса Арнетон – Франция


