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Представяне на събитието 

На 20 и 21 май 2021 г. се проведе Международни-
ят научен семинар (МНС) на тема 
„Виготски и приобщаващото образование: 
епистемологични възгледи за силата на 
действие на спецалистите“. Форумът се 
реализира с подкрепата на Посолството на 
Швейцария в Република България и Посолството 
на Канада в Румъния, Република България и 
Република Молдова. Домакини на събитието са 
Институтът за изследване на интелектуалната недостатъчност 
и на аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) в партньорство 
с Педагогическия факултет на Великотърновския университет  
„Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново, България).  Съорганизатори 
са изследователи  от Университета на Шербрук (Квебек, Канада), 
Висше педагогическо училище на Фрибург (Швейцария), Висше 
педагогическо училище на Во (Лозана, Швейцария), Висше педагогическо 
училище на Бежюн (Швейцария) и Висше педагогическо училище на  
Вале (Saint-Maurice, Швейцария), тези на Университета Сержи-
Понтоаз (Франция), както и на катедрата по Специална педагогика на  
СУ „Св. Климент Охридски“ (София, България) и на професионалния екип 
на ЦСОП „П. Р. Славейков“ (Плевен, България). 

Международният форум съвпада с отбелязването на 125 годишнината 
от рождението на Л.С. Виготски (17 ноември 1896 г.) и събра универси-
тетски преподаватели, изследователи, студенти и специалисти от 
12 държави на 4 континента. Този факт показва стремежа на научната 
и професионалната общност към обединяване и ангажираност с меж-
дукултурния обмен, към споделяне на отговорност при решаване на 
важни въпроси в областта на приобщаващото образование, подсилени 
от сложността и предизвикателстава на актуалната ситуация. 

Л.С. Виготски – вдъхновение на международния научен семинар

Изборът на Лев Симеонович за вдъхновение за първия международен  
научен семинар на ИИИНАСР не е случаен. Какво свързва един от най-ве-
ликите руски психолози на ХХ в. и международната научна общност от 
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областта на образованието на ХХI в.? Какво обединява колосалния автор 
и днешните изследователи и специалисти, когато той и те изхождат 
от толкова различни идейни, мисловни и културно-исторически тра-
диции? Създадената връзка е мост между различните поколения на раз-
лични култури и географски пространства и осигурява възможност за 
обобщаване на откритията в проблемното поле на развитието, обуче-
нието и протекцията на живота на хората с увреждания. Връщането 
ни към Виготски е търсене на първоначалните идеи на приобщаващо-
то образование; акт на извличане на начуни подходи, които спомагат за 
изучаването на генезиса на неравенствата  в образованието и  за по-
срещане на предизвикателствата на новото време. 

Животът и творческият път на автора са кратки, а историческото 
време, на които те принадлежат, е бурно и критично. Колосалната фи-
гура на руската и световната психология е автор на повече от 270 за-
главия, оставили дълбока следа в теорията, методологията и практи-
ката на психологическите и педагогическите науки. Най-известните 
сред тях са „Психология на изкуството“ (1924), „Мислене и реч“ (1934) и 
„Педагогическа психология“ (1991). 

Днес, благодарение на „архивната революция“, проучванията позволя-
ват да се стигне до заключението, че ранните публикации на автора 
(1916-1919) са свързани с интереса към изкуството и техният „театра-
лен произход“ оказва значително влияние върху работата му в област-
та на психологията (Рубцова, 2016). Изследователският ентусиазъм бър-
зо го отвежда до висотата на истинското научно „излитане“, белязано 
от създаването на Експерименталния институт по дефектология и на 
самата наука дефектология (1919-1924). С разработените по-късно кул-
турно-историческа теория на развитието, структурно-динамичен и 
конструктивистки подход, се постига целта да създаде теоретични-
те предпоставки за преосмисляне на методологията и съдържанието 
на „новата психология“ и нейните частни направления. 

Произведенията на Л.С. Виготски  са  безспорно постижение в наука-
та, те остават без аналог в научните биографии на много други учени  
(Леонтьев, 2001); обзорът на предложените идеи надхвърля широтата 
на реализирания с лекота интензивен диалог с представители на основ-
ните западни научни школи – от Фройд до Пиаже. Творчеството му се 
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превръща в крайъгълен камък в панорамата на развитието на светов-
ната психологическа мисъл, както в теоретичен, така и в практически 
план (Ярошевски, 1993). 

 
Участие 

Участниците в семинара са съвременнитe читатели на Виготски. Все-
ки от тях е направил собствен избор, прочит и изследване със стремеж 
да покаже значимостта и полезността на фрагменти от идеите на ав-
тора. 

По време на форума бяха разгледани конкретни теоретични, методоло-
гични и етични въпроси, постигна се създаването на терминологична 
яснота и даването на нови насоки за организацията и структуриране-
то на дейностите в приобщаващото образование.   

В контекста на актуалната ситуация на преден план изпъкнаха предиз-
викателствата на образованието, в които специалистите поемат 
отговорността за подпомагане на ученици със сериозни или тежки за-
труднения. Изследователските екипи показаха положените усилия за 
опознаване на новите реалности, търсейки отговорите на неотложни 
въпроси, пряко свързани с актуализацията на професионалната подго-
товка и новите социокултурни форми на живот. Основната трансфор-
мация на интервенциите в областта на приобщаващото образование е 
преминаването от присъствено обучение в училищата в дистанцион-
на или смесена форма на придружаване на процесите на учене вкъщи, 
включвайки участието и на родителите. Настъпилата промяна създа-
ва необходимостта от преоткриване на значимостта и границите и 
връзката между учениците, специалистите и новите условия на обра-
зованието.

В програмата на научния форум, приносите на лекторите бяха пред-
ставени в шест секции, озаглавени (1) Наследството на Л. С. Виготски. 
Зоната на близкото развитие и приобщаващото образование. (2) Подго-
товка на специалистите. (3) Психология/педагогика и социални взаимо-
действия. (4) Специална психология/специална педагогика и приобщава-
що образование. (5) Сътрудничество между училището, семейството 
и общността. (6) Приобщаващо образование в различни култури. 
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Партньори:

Заключение 

Обзорът на докладите е съсредоточен в единия си полюс върху идеите 
на Л.С. Виготски, в другия - върху възгледите на постмодерността и 
ролята на андроидните роботи като инструменти за протекция и 
опосредстване на процесите на учене и социално взаимодействие.

 Представени бяха научни изследвания, концептуализиращи 
интервенцията; инструментите за подкрепа на личностното 
развитие; условията, благоприятстващи изявата на способността за 
действие и формите на осъзнаване в процеса на дейността; ролята на 
изследователите и на мениджърите като привилегировани свидетели; 
и всички те постъпили от автентичния си културен контекст, за 
да се обогатява научното знание. Зад всяка от изброените теми се 
откриваше това особено позитивистично присъствие на Виготски 
в нашето време, където типичният му вкус към „театралното“ се 
прокрадваше в хармоничното функциониране на приобщаващата 
педагогика като творчество.

Отговорни редактори:  

Анелия Гърбачева 
Христина Фидосиева  

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

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

Творчеството на Виготски изненадва поради не една причина, както със 
своя обхват, така и със своя първообраз. Всъщност ако възприемането 
на Виготски на Запад е най-вече насочено към дебата му с Пиаже и на 
важността, която той отдава на зоната на проксимално развитие и 
на социалната тежест в развитието на детето и на педагогиката, 
неговите трудовe върху уврежданията остават по-малко известни, 
дори изцяло пренебрегнати. Като приема за основа неговия текст със 
заглавие на английски „The Fundamentals of Defectology“, ще се опитам 
да обособя основните насоки в неговата мисъл, да я разположа в 
трудовете на епохата, опитвайки се да я свържа с различни течения на 
съвременната педагогика на приобщаването. Този анализ ще ме отведе 
до онова, което прави от Виготски критичен педагог, до това каква е 
неговата критика и какво е нейното значение за сегашните разсъждения. 
С това аз също ще подчератя и някои ограничения в неговия подход, но 
също така и  социологическата дълбочина на мисълта му.

Ключови думи: критична педагогика, Виготски, дефектология, социална 
критика, еманципация, разнообразие

Библиография:
Виготски, Л.С. (2012). The collected works of LS Vygotsky: The fundamentals of 
defectology (abnormal psychology and learning disabilities). Springer Science & 
Business Media.
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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

Лев Семьонович Виготски е един от най-влиятелни руски психолози и 
е смятан за баща на културно-историческата школа в психологията, 
въпреки че никога не е имал официално образование по психология. 

В настоящата статия се разглежда една от неговите теории – „зоната 
за близко развитие“, която предполага, че взаимодействието на децата 
с по-способни и опитни лица помага да постигнат своите потенциални 
възможности и определени цели във всички области на развитие. 
Представят се и основните елементи, свързани с комплексното 
развитие, според Виготски това са ролята на средата, ролята на 
играта и ролята на учителя. Тяхното действие се потвърждава в 
практиката, което определя значението за развитието на детето. 

Според Виготски, социалната среда играе основна роля във всички 
аспекти на детското развитие. Напредъкът на децата се основава на 
връзката и отношенията им с възрастните и техните връстници. 
Благодарение на изграждането на тези отношения, при децата се 
формират т. нар. „висши психични процеси“ и с опита си и осмислянето 
им, те успяват да ги адаптират към своята мисловна активност.

Теорията на Лев Виготски е не по-малко значима и днес. Неговите 
идеи и разбирания за света, ученето и влиянието на културата върху 
хората продължават да ни напътстват и да внасят разбиране във 
психологията на развитието и механизмите ѝ на действие. 

Ключови думи: Лев Виготски, зона за близко развитие, среда, игра, 
учители. 

Библиография:

■ Ваня Дункова, Какво е „зона на най-близко развитие” на детето 
и как се постига; – https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0
%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%
D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%
82%D0%B8%D0%B5/

https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
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■ Как зоната на проксимално развитие максимизира 
потенциала за обучение – https://www.greelane.com/
bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%8
5%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b
c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba
%d0%b0/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%
d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8/zone-of-proximal-
development-4584842/

■ Учене – Виготски – http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.
html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNwvzWXGl5_
diBPO7EU_BAvQVms 

■ Чрез другите се превръщаме в себе си – Лев ВИГОТСКИ – https://
artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-
09YYA7dLFngFWxs9n-rCF3Xzz2j8HneqwU_Uk7-rBFOZhM 

■ Статия Vygotsky педагогическа психология. Vygotsky Lion Semenovich 
–  
https://donschool86.ru/bg/noun/statya-vygotskogo-pedagogicheskaya-
psihologiya-vygotskii-lev-sem-novich.html 

Снимки на презантацията:  https://yandex.ru/

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

Виготски (1927) поставя основите на един критичен и трансформативен 
поглед в психологията, защитавайки тезата, че функцията на психиката 
на човека е да отрази света така, че да отвори нови възможности за 
действие на индивида ангажирайки го в неговата трансформация. На 
тази основа Виготски (1931, 1933, 1934) приканва да се поднови психологията 
на обучението. В този  доклад ние защитаваме идеята, че етиката на 
Спиноза предоставя нормативен ориентир за нейното разбиране и 

https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNw
http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNw
http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNw
https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n
https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n
https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n
https://donschool86.ru/bg/noun/statya-vygotskogo-pedagogicheskaya-psihologiya-vygotskii-lev-sem-novi
https://donschool86.ru/bg/noun/statya-vygotskogo-pedagogicheskaya-psihologiya-vygotskii-lev-sem-novi
https://yandex.ru/
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следователно, за разбирането на всяка една интервенция в развитието. 
Всъщност етиката на Спиноиза изглежда играе централна роля в 
реорганизацията на мисълта на Виготски в залеза на неговия живот 
(Завершнева, 2016; Завершнева и Ван дер Веер, 2018). Той се опира на нея, 
за да постави като проблем отношенията между афект и интелект 
и да направи от нея двигател на развитието, както и за да разгледа 
проблема за взаимоотношенията между ежедневни концепции и научни 
концепции в областта на интелектуализацията на отношението към 
света или пък за да постави проблема за взаимоотношенията между 
учене и развитие в училищните дейности. Ние смятаме, че Виготски 
постепенно свързва въпроса за културното развитие с въпроса за 
свободата. Последната почива върху идеята за запазване у човека на 
неговата собствена способност както и на тази на другите да бъдат 
засегнати и да трансформират това засягане в свободни действия. 
Развитието тогава се концептуализира като развитие на силата за 
действие (agendi potentia) на човека във и над социалния свят, както и над 
неговия собствен психологически свят. Тази концептуализация повдига 
различни теоретични и етични въпроси относно условията, които 
трябва да се обединят в ситуации на изследване, за да ангажират човека 
в една такава динамика, както и по отношение на освобождаващия 
потенциал на знанието.

Ключови думи: Култутурно развитие; Зона на проксимално развитие; 
Свобода; Сила за действие; значим опит.
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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

Тази статия  е вдъхновена от визионерската мисъл на Лев Виготски, 
който още преди сто години открива важността или значението на 
положителната идентичност на ученика (Выготский, Л. С. 1929). Това 
насочва акцента към качеството на преподаването и насърчаването 
на възможностите за активно учене, в контекста на приобщаващото 
образование. Концептуалните опори на съвременния образователен 
процес осигуряват както познаването на разпределението на ролите, 
функциите и отговорностите на двете основни лица – учителя 
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и ученика, така и откриването на тяхната сила на действие и на 
педагогическата подкрепата в образователната ситуация.  Нашата 
цел е да се представи педагогическата подкрепа, в концептуалния кадър 
на Л. Виготски, с оглед на осигуреното педагогическо придружаване, 
индивидуалните постижения на всеки ученик и формирането на 
комплексна автономност, което от своя страна формира новата 
визия на образователната ситуация в контекста на приобщаващото 
образование. 

Една от най-значимите теории сред педагогическите възгледи на Л. 
Виготски е Зоната на близко развитие. Разположена на динамичните 
връзки, съществуващи между процесите на учене и развитие, тя 
е своеобразно ръководство на учителя за развитието на детето 
и насочва към конкретните стимули, прилагани в подкрепата на 
ученето. Самата подкрепа в ученето подсилва вниманието към 
новата визия за образователната ситуация с фокус към ученика в 
условията на приобщаващо образование, а Зоната за близко развитие 
контекстуализира факторите, които обуславят ролята на учителя, 
ученика и знанията. 

Ключов думи: педагогическа подкрепа, зона за близко развитие, 
образователна ситуация; 
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Ателие 2. Подготовка на педагогическите 
специалисти. 
Модератор: проф. Неда Балканска

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 

Светът е в период на динамични промени на взаимоотношения, 
структури и връзки, които изискват ново мислене и поставят актуални 
задачи, свързани с образованието. Изграждане на приобщаващо общество 
предполага, че всички учащи, на каквато и възраст да са независимо от 
вида и степента на уврежданията си, да имат възможност да получат 
висококачествено и оптимално образование в общността, в която 
живеят, редом с приятелите и връстниците си. 

Настоящите образователни политики и практики в България са 
съпроводени със синхронизиране и прецизиране на промени в дейностите 
по сближаване на българските стандарти с европейските, така също и 
със световните. В процеса на търсене на пътища за преодоляването 
им у нас, се осъществиха радикални промени за формиране на нови 
образователни политики. 

Моделирането на образователния процес, чрез силата на действие 
на  педагогическия специалист, би следвало да включва интерактивни 
дейности за насърчаване на когнитивното развитие на ученика 
(Vygotsky, 1929), дискусии, сътрудничество в групата. Посоката, която 
очертава Л.С. Виготски насочва към търсене на начини за реализиране 
на обучението, което следва индивидуалното развитие на ученика с 
увреждания и позволява значителна свобода реализиране, а резултат от 
него са не само получените знания, а и опитът, придобит от системни 
дейности. 

За да се достигне до там е необходимо адаптиране на учебното 
съдържание по начин, който е адресиран индивидуалните потребности 
на учениците с цел непрестанното активиране на тяхното 
участие в учебния процес. В тази връзка, екип от университетски 
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преподаватели, специални педагози и учители разработиха учебно 
помагало и методическото ръководство за обучение на ученици с 
умствена изостаналост и множество увреждания от V до VІІ клас 
по учебни предмети чрез интегрирани педагогически технологии  с 
междупредметно взаимодействие.

Преосмисляне на методологическа основа на обучението и подкрепата 
на ученици с увреждания насочва към прилагането на компететностния 
подход и изисква промяна на нагласите – от статичната концепция за 
„овладяване на учебно съдържание“ и енциклопедичност на познанията 
към динамичното възприемане на компетентнтостите като комплекс 
от знания, умения и отношения.

Ключови думи: педагогически специалист, ученик с увреждания, обучение, 
адаптация.

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

В контекст на затваряне поради пандемия необходимата реорганизация 
предизивиква напрежение в ролята на обучаващите в образователна 
институция. Затварянето поради това, че прекъсна ролята на 
социална връзка, която училището имаше, доведе до това властите 
да преразгледат своите приоритети, давайки предимство първо 
на общественото здраве. Това прекъсване в образованието принуди 
политическите ръководители и тези от образователните институции 
да компенсират спешно нуждата от обучение. С това възникнаха 
дисбаланси, както при педагогическите съветници (ПС), така и при 
преподавателите от началния и среден курс на обучение. Долавяйки 
неудобството за педагогическите съветници, ние поискахме да знаем: По 
какъв начин педагогическите съветници използваха своята експертиза 
и мобилизираха своите ресурси, за да подкрепят училищната среда 
във време на пандемия така, че да се постигне професионализъм? Беше 
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им изпратен он-лайн въпросник чрез тяхната професионална асоциация 
и социалните мрежи. 155 педагогически съветници отговориха на 
въпросника, от които 132  жени и 23 мъже. Резултатите показват 
важността на средата, заобикаляща работната среда и влияеща 
така, че да се действа компетентно в полза на преподавателите и на 
техните ученици със специални потребности. Бяха споделени идеи за 
насоки, предизвикателства и успешни действия.

Групи за приобщаващо обучение. Увреждане, училище,  
образователни предизвикателства
Алесия Чиноти 
доктор на педагогическите науки, преподавател-изследовател 
Университет Милано-Бикока (Милано-Италия) 
alessia.cinotti@unimib.it

Маргерита Меручи  
Магистратура по експертиза в областта на интервенцията 
и семейната медиация, терапевт на индивида, двойката и 
семейството. Педагогически ръководител на Института по обучение 
и прилагане на терапии на комуникацията (Лион, Франция), основател 
и педагогически ръководител на Институт Системна връзка (Ливан) 
margherita.merucci@wanadoo.fr 

Яра Думит-Нофал 
Университет в Милано-Бикока/Науки и хуманитарни науки – UCLY, 
Италия, Франция, Ливан 
yara.doumit@gmail.com

 
Проектът „Работно куфарче: да изградим заедно приобщаването“ се 
заражда от срещата и сътрудничеството между различни специалисти 
(психолог, специален педагог, обучител и университетски преподаватели) 
работещи в областта на уврежданията и образованието. Този проект се 
вписва в еко-системната перспектива, целяща да насърчи образователни 
инициативи в полза на приобщаването на деца с увреждания в училище. 
Училището може да бъде „обичайна среда“ за да подчертае колко е важно 
да се придаде значимост на различието като структурен елемент на 
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човешкия живот (Гарду, 2006) от най-ранното детство. То е ключовата 
фаза за „положителното“ откриване на различието чрез общи дейности 
и игра (ЮНЕСКО, 1994), с акцент върху социалните взаимодействия в 
процеса на учене със взаимни обмени и помощта на другите, които 
стават „медиатори“ (Виготски, 1986). Образователният проект, който 
ние предлагаме претендира да бъде инструмент за превенция и за 
осъзнаване при деца в предучилищната степен (4-6 години). Неговата 
цел е да обясни разбирането на различитето и на увреждането, но 
също и общото при децата чрез игрови дейности. Ние представяме 
инструмент във формата на работно куфарче, което придружава и 
подкрепя един педагогически опит състоящ се от няколко фази. Този 
инструмент е под формата на игрово ателие, което ние предлагаме на 
децата. Играта се превръща в терен за експериментация и откриване 
на себе си и на другия. Целта на тези дейности е да  се улеснят 
при децата познаването и различието, свързани с увреждането и 
отварянето към  отношения и сътрудничество. Но този проект има 
за цел и да предостави адаптираните към специалистите по грижа 
за децата инструменти така, че да се подкрепят групите свързани с 
въпроса за приобщаването и различието. Преподавателите трябва да 
бъдат обучени да посрещат деца с увреждане, да създават проекти и 
да  ръководят като аниматори групи за приобщаващо учене.

Ключови думи: увреждане, училище, обучителни групи, преподаватели
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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  

Настоящият доклад представя работата по промяна на ситуацията 
и на културата на учениците от специалното образование, инициирана 
от реформите, свързани по-специално с новата учебна програма 
(Programme d’études romands 2008) и приобщаващото училище (2007) в 
Швейцария и по света. Ние работим с тях за мястото на специалния 
учител  по време на сеансите за вземане на решения относно 
ориентацията и проследяване на мерките за подкрепа на учениците 
с увреждания или най-общо на учениците със затруднения в училище. 
Ние имаме за цел да помогнем на учителите в техните действия 
да осмислят своята роля в процесите на вземане на решение. Като 
обучители и изследователи ние си задаваме също въпроси и относно 
етиката на нашата ситуация и методологията използвана във връзка с 
психодинамиката на  работа (Дежур, 1993, 2007), клиниката на дейността 
(Клот 1995, Клот и сие. 2010, 2011), анализа на работата (Жобер, 1999) и 
субективното ангажиране на участниците (Чифали 1991, 1998, 2007). 
Работата ни с учениците се основава на разработките в рамките на 
проекта за европейско изследване Team cooperation to early school leaving 
(TITA) целящо подобряване на практиките за мултипрофесионално 
действие с цел по-добра превенция на напускането на училище. Tita е 
инструмент за видеообучение разработен от Френския Институт за 
образование (IFE). Позоваваме се на опита на едно училищно ръководство 
в средния курс етап 1 в кантон Вале в Швейцария от 2017 до 2018 г. Този 
опит беше отразен в множество  доклади в Швейцария и в Европа.  

MPM/JML 28.02.2020
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Силата на действие, разказ на специалист с 50 годишен опит 
в обучението на трудните младежи, основано на теорията на 
развитието на Виготски 
Ан-Мари Лиже
Център за преподаване и изследване на методи (CERM), Франция 
annemarie.liger@wanadoo.fr

За да позволя на забравените млади хора да се включат в Обществото, 
аз създадох през 1988 г. „Школа“ чиято цел е да позволи на тези изключени 
(на възраст от 16 до 25 ans) от образователната система, да открият 
чрез „начина“ на преподаване  на нашата Школа своя път към успеха.

Основните концепции провъзгласени от самия Виготски „Единственото 
добро преподаване е това, което предшества развитието“ с понятието  
„Зона на проксимално развитие (ЗПР)“ бяха нашите работни опорни 
точки. Младите, които посещаваха нашата „Школа“ имаха множество 
дефицити, все още не се говореше за увреждане, но посредничеството 
с неговите три първи правила: Намерение и Реципрочност, Смисъл и 
Трансцендентност бяха нашите правила във всяко едно наше действие 
в ежедневието с младежите и в начина ни на преподаване. 

Бях въвела сеанси по методология, извън училищната програма, 
веднъж седмично и по нива. Те протичаха винаги по идентичен начин: 
служеха за „оценяване“ на ЗПР на всеки участник. В края на сеанса всеки 
изразяваше използваните ментални стратегии и ние приключвахме със 
съобщаването на принципа на Генерализация.  

Нашата Школа не беше съвременното приобщаващо училище, при все 
това тя  има някои прилики с него по естеството на „изключената“ 
публика, в която училищното ниво на всички е различно, всеки е носител 
на специфични дефицити и всички са събрани на едно и също място.  

Подкрепях момче в рамките на обявената по-горе практика от 
възрастта 5 години и 1/2 до 20 години, имащ дефицит, който не се 
виждаше: нарушения в устната реч: не чете, не пише. Получи две 
дипломи в областта на Градинарството и Зелените пространства и 
си намери работа....  
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Виготски, невропсихология и приобщаващо образование
Джерард Рестрепо
доцент, Отговаря за следдипломното обучение и е съдиректор на Clinique 
Pierre-H. Ruel, Отдел за специално образование, Факултет по образование, 
Университет Шербрук

Невропсихологията е изследване на връзката между мозъка и 
поведението. Дълго време свързвана с клиничната практика в 
медицината и психологията, сега неврологията привлича интереса 
на много педагози и изследователи като незаменим инструмент за 
разбиране на когнитивните стилове и траекториите на развитие 
на децата. В тази нова изследователска област има много различни 
подходи. Например изследователите в областта на училищната 
невропсихология възприемат ученето и развитието като резултат 
от взаимодействието между генетиката и средата – концепция, която 
вече е ясна в психологията на Виготски. Всъщност за Виготски (1925/1993 
г.) същественото е не степента на конкретния дефект, а начинът, по 
който субектът и неговата образователна среда се справят с този 
дефект. Това означава, че всички биологични, семейни и социални фактори 
са еднакво важни и трябва да се вземат предвид при разработването на 
образователни стратегии за деца със затруднения. В някои проучвания 
се споменава, че многофакторният характер на трудностите, 
които засягат тези деца, изисква приемането на диференцирани 
образователни интервенции, които да отчитат техните специфични 
характеристики. Ето защо тези характеристики заслужават да бъдат 
допълнително анализирани, за да бъдат образователните практики по-
ефективни и да отговарят по-добре на нуждите на учениците. В тази 
връзка изследователите използват данни от мозъчни изображения, 
електроенцефалография и психометрия, както и наблюдение на 
поведението на детето в естествената му среда, за да получат 
пълна картина на всички елементи на проблемите, засягащи децата 
с увреждания или с трудности в приспособяването или ученето. В 
тази статия ще разгледаме междудисциплинарно характеристиките 
на тези ученици от гледна точка на неврологията, психологията и 
педагогиката, за да очертаем общата картина на така наречените 
ефективни образователни интервенции, като същевременно свържем 
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концепциите на психологията на Виготски с тези на последните 
неврологични изследвания.

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

Големият руски психолог Лев Виготски (1896-1934) е един от най-видните 
представители на съветската психология от 20-те и 30-те години на 
XX век. Той започва своето формиране, като психолог и учен, в годините 
на „сребърния век“ на руската психология и завършва земния си път, във 
времето на превръщането на съветската психология в „репресирана 
наука“, по думите на Михаил Ярошевски. Като учен, надарен с висок 
творчески потенциал и изследователска енергия, Л. Виготски посвещава 
целия си живот на създаването на една нова психология, която е призвана 
да замени „старата“, „класическа“, философска психология на съзнанието, 
от епохата на Новото време. След себе си, той оставя теоретични и 
експериментални изследвания в почти всички области на психологията, 
събрани и издадени през 80-те години в цели шест тома.      

Ако приживе, Л. Виготски остава недооценен от съвременниците си, в 
условията на идеологическите догми, наложени в съветската психология 
от страна на сталинския административно-команден апарат, то през 
60-години, научните му идеи се превръщат в „пътеводна звезда“ за 
голяма част от младото поколение съветски психолози. В следващите 
две десетилетия, международната научна общественост се обръща 
към изучаване на творчеството му. Името му се нарежда сред най-
известните творци на световната психологията от XX век.

Целта на настоящата статия е да изтъкне приносите на Лев 
Виготски в теорията и методологията на психологията. Тя се 
конкретизира чрез осъществяване на историко-психологическия анализ 
на неговите трудове в следните направления: история на психологията, 
представена най-вече чрез произведението му „Историческият смисъл 
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на психологическата криза“; обща психология, представена чрез книгата 
му „Мислене и реч“, психологията на развитието, представена чрез 
труда му „История на развитието на висшите психични функции“ и 
педагогическа психология, чиито му възгледи са изложени в едноименната 
работа „Педагогическа психология“.

Общата хипотеза на изследването се основава на извода, че Лев Виготски 
е продължител на научните идеи на своя учител в психологията – Павел 
Блонски. Като изпитва влиянието на социологичните теории на Емил 
Дюркейм и Карл Маркс, той създава своя оргинална психологическа 
концепция, чийто отправен принцип е идеята за водещата роля на 
социализацията в психичното развитие.

Ключови думи: история на психологията, обща психология, психология 
на развитието, педагогическа психология, висши психични функции, 
съзнателно, несъзнателно, зона за най-близкото развитие, социализация, 
знакоцентризъм.
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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

В резултат на критиките на доклада Варнок (1978), понятието за  
специална образователна потребност (СОП) трябваше да позволи да се 
извади от медикализацията затруднението в училище, процес свеждащ 
това затруднение до детето и до предоставените образователни 
мерки като средства за лечение. Настоящият доклад предлага  размисъл 
върху понятието специална образователна потребност опирайки се на 
холистичния и качествения подход, които Виготски формулира още 50 
години  преди критиката на този вид отношение. Противопоставяйки 
се на едноизмерния и количествен подход към недостатъчността, 
Виготски формулира една все още актуална перспектива, с която да се 
обнови възгледа за уврежданията.  

Всъщност, въпреки че понятието специална образователна потребност 
би трябвало да позволи промяна на парадигмата, в действителност 
специалната образователна потребност винаги се свежда до липса, 
специфична  за ученика. За преподавателите, ако тази липса не се 
компенсира, успеваемостта в училище е компрометирана. Впрочем 
повторният прочит на Виготски ни приканва да не разглеждаме само 
единствено функцията свързана с дефицита, а да отчитаме всичко като 
една количествено цялостна организация. Опирайки се на тази мисъл 
ние смятаме, че свеждането на „потребността“ до ученика трябва 
да отстъпи място на едно глобално отчитане на образователната 
ситуация свързано с потребностите на всички участници. 

Сепаративните мерки предлагаха медицински или терапевтични 
такива, с които да се намали дефицита на ученика. Отваряйки се към 
интеграцията, училището продължава да се стреми да промени 
учениците, тяхната способност да се адаптират към училищната 
рамка и нейните норми. Под въздействието на движението за 
приобщаване, училището е призовано е това, което трябва да се 
адаптира към учениците. Всъщност чрез сравнението в международен 
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план,  чрез международните и законови текстове, локалния опит и др., 
приобщаването призовава към промяна на училищната ситуация така, 
че да бъде възможно това да се случи благодарение на участниците 
в този процес. Ето защо понятието специална образователна 
потребност вече не може да бъде насочено само към ученика, а трябва 
да вземе предвид цялата ситуация.

Ключови думи: Специална образователна потребност, ситуация, 
училищно приобщаване
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Ателие 3. Психология/педагогика и социалните 
взаимодействия.
Модератор: проф. Франсоа Гремион

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

Публикациите и опитът в областта на приобщаващото образование 
доказват, че основните предизвикателства, пред които сме изправени, 
изискват от всички специалисти нагласи за гъвкавост, приспособяване 
и подкрепа във всички дейности и в различна учебна среда. Когато 
приобщаващото образование се основава на цифровите технологии, 
специалистът или преподавателят търси най-добрите условия, 
за да подобри своята образователна практика, да има своята роля 
и да разкрие необходимите умения в променящото се общество. 
Настоящият проект се основава на научни изследвания, насочени към 
технологичните новости в интерес на приобщаването и човешкото 
развитие. Проведеният наскоро критичен преглед на литературата 
даде възможност да бъдат обхванати 20 (двадесет) научни изследвания 
на тема цифрови технологии и изкуствен интелект. Анализът на 
съдържанието на тези изследвания разкри 3 (три) взаимосвързани 
тенденции.

Първата тенденция представя цифровите технологии като набор от 
защитни фактори. От провъзгласяването на Закона за образованието 
на хората с увреждания до използването на андроиди за подкрепа 
на хора с аутизъм, технологиите се използват за подобряване на 
функционалните способности на човека и за осигуряване на подкрепа, 
съобразена с изискванията на неговото цялостно развитие. Втората 
тенденция е ориентирана към успехите в разказването на истории. 
Тя е съсредоточена върху антропоморфизма на роботите, както и 
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върху разказите за взаимодействие между човек и андроид, които са 
идеална основа за проекции и фантазии от страна на всички. Ето защо 
художественият разказ се налага като неизбежно предимство в различни 
форми на педагогическа работа. Той сякаш придава допълнителна сила за 
действие, която може да помогне за стимулиране на независимостта. 
Третата тенденция, насочена към културното познание, помага да се 
осъвременят принципите и теоретичните насоки на Виготски. Тя 
допринася за разбирането на ролята на знаците в еволюцията на човека. 
Приемането и подчертаването на социалната роля на роботите 
стимулират постепенното обучение на лично и колективно ниво. Те 
са предимства във всяка област, която се доближава до развитието. 
Бъдещите изследвания трябва да ги имат предвид, за да стимулират 
непрекъснато творчеството и за непрекъснато обновяване на опита 
в приобщаването.
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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

Образователната програма за Умения, основани на участието в 
обществото (CAPS) е въведена в различни училища в Квебек. Тя е 
насочена по-специално към ученици с интелектуална недостатъчност 
на възраст от 6 до 21 години. За нейното изпълнение е необходим подход, 
основан на сътрудничеството между различни заинтересовани лица и 
участници. Като част от научно-приложен проект, насърчаващ модела 
на съвместното изследване, педагогическият и помощният персонал 
експериментираха с модел за подкрепа, подчертаващ развитието на 
уменията да си сътрудничат (ЛьоБотерф, 2008; Каше, 2009) в рамките на 
практическа общност (Деганье, Беднарз, Льобюи, Поарие и Кутюр, 2001). 
Процедурите за споделяне на практики бяха структурирани на основата 
на концептуалната рамка на медиацията и социоконструктивизма 
на обучението (Верньо, 2000). Впоследствие бяха проведени частично 
насочени срещи със заинтересованите страни. Анализът на тези срещи 
даде възможност да се очертаят ориентири, свързани със сложността 
на техния личен опит и да се утвърди смисъла на преживяванията им 
(Барибо и Роайе, 2012; Ван дер Марен, 1995). Получените резултати дадоха 
възможност не само да се очертаят категориите организационни, 
комуникационни и педагогически затруднения, но и да се подчертае 
способността за осмисляне, както и появата на усещане за контрол по 
време на работа. Този доклад описва възприетия подход и възможните 
решения, изградени съвместно от различните екипи.

Ключови думи: сътрудничество между специалисти, специализирано 
образование, професионално развитие, приобщаване
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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

Настоящото изследване очертава паралел между приобщаващото 
образование и концепциите на Виготски за социалните взаимодействия 
и подчертава влиянието на езика и речта върху поведението на 
детето. В изследването вземат участие 40 деца в риск, отглеждани 
извън семейна среда, върху които се извършва експериментално 
въздействие от четирима доброволци, използващи 4 стратегии за 
взаимодействие: нормален тон на гласа и позитивен език, висок тон 
на гласа и позитивен език, нормален тон на гласа и негативен език и 
висок тон на гласа и негативен език. Независим участник реализира 
снемането на данни от наблюдение на реакциите на децата в резултат 
от четирите стратегии в рамките на структурирано научно 
наблюдение, измерващо 15 показателя за агресивност и тревожност. 
Резултатите показват, че агресивните прояви на децата в най-голяма 
степен се повишават от думи с негативно семантично значение и се 
потвърждава хипотезата за пряка връзка между отрицателен стимул и 
агресивна проява. Експериментът извежда ефекта на думите на преден 
план пред паралингвистичните знаци и очертава тенденцията, че 
поведението в по-голяма степен се повлиява от съдържанието езика, 
който използваме, отколкото от силата на тона и гласа. Доколкото 
езикът се явява функция и инструмент на социалното взаимодействие 
и обучение, то настоящото изследване потвърждава хипотезата, че 
езикът, който специалисти, педагози и родители използват, оказва 
влияние върху поведението на детето, което е в унисон с концепциите 
на Виготски за това, че развитието в много по-голяма степен се влияе 
от социалните взаимодействия, отколкото от познавателните 
процеси и индивидуални особености.

Ключови думи: Виготски, език, поведение, приобщаващо образование, 
тревожност, агресивност
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16-те насоки за образователно, общностно или социално приобщаване 
на младите хора
Росли Ангранд, Жан-Клод Калюби, Ан Лесард, Лине Нума-Бокаж
Университет на Шербрук, Канада, Си Сержи Парижки Университет, 
Белгия
Rosly.Angrand@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

Културно-историческата теория на Виготски предлага рамка за 
обновяване на анализа на трудовете за образователното, общностно 
и социално приобщаване (Dixon, 2007; Gindis, 1999; Gindis, 2003). 
Министерството на образованието и на висшето образование очаква 
преподавателите и обучаващите по отделни предмети (MÉES, 2019) да 
спазват ритъма на учене на младежите, определен от тяхната зона на 
проксимално развитие (Vygotsky, 1997). Този документ има за цел да очертае 
щрихите на изследванията върху приобщаването през последните 
две десетилетия. В този смисъл бе направен обобщен преглед на 
научната документация. Резултатите показват  голям интерес към 
приобщаването навсякъде по света, макар че за популяризирането му 
в някои страни изглежда необходимо да бъдат проведени изследвания, 
съчетани с действия. Референтните рамки принципно се вдъхновяват 
от социологията и от социалната психология, като се нуждаят от повече 
мултидисциплинарни изследвания. Количеството на изследванията 
достигна известна зрелост,  но предизвикателствата в тяхното 
качество все още стоят. Отчетени са повече от дузина пречки и 
също толкова насоки. Техният преглед в светлината на екосистемния 
модел позволи те да бъдат групирани в шест категории: индивидуална, 
образователна, общностна, политико-социална и времева. Бяха 
направени предложения с цел преглед на взаимоотношенията между 
тези категории.

Ключови думи: общност, средно училище, семейства, младежи, социално 
приобщаване
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Aтелие 4. Специална психология/специална педагогика и 
приобщаващо образование. 
Модератор: д-р  Христина Фидосиева

Принципите на Виготски за обучението на децата в състояние на 
тежки и сложни увреждания
Алина Хохлова, Седрик Моро
Ресурсен център за подкрепа на глухонеми деца и техните семейства 
„Яснева поляна”,  Московски държавен психо-педагогически Университет, 
Моска, Русия & Грап (EA 7287), Сюрен, Франция
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

В своята културно-историческа теория, Виготски описва основната 
част от развитието на индивида като овладяване на културните 
концепции на обществото и тяхната интериоризация. За да 
организира развитието и придобиването на тази култура за децата 
възпрепятствани поради физически ограничения (глухота, слепота-
глухонемота), трябва, според него, да им се предложи друг начин за 
достъп до нея. Така той разсъждава над развитието и над важността на 
езика в предаването на тези концепции отделяйки особено внимание на 
емоционалните и мотивационни фактори като субстрати. Съотнесен 
към съвременния контекст, работата на Виготски следователно е 
била провеждана в полза на комуникацията и включването на тези деца 
в обществото. При все това неговите работи не касаели децата с 
тежки и сложни увреждания, към които интересът на обществото 
днес е голям. По този начин макар и легитимността на процеса на 
предаване на концепциите предприет от Виготски, да не може да бъде 
подлаган на съмнение,  все пак някои  допълнения са необходими. 

В нашия доклад ние ще представим казуса на дете с тежко сложно 
увреждане, при което слуховите, визуални, двигателни и когнитивни 
препятствия са преобладаващи. Ние ще опишем най-напред 
методите за съвместен анализ използвани в триото дете/родител/
изследовател. След това ще изтъкнем първите необходими етапи 
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на процеса на социално включване чрез развитието на неговите 
комуникативни компетенции в неговата най-близка среда: неговото 
семейство. Ще продължим с анализа на тази работа извършена с 
родителите, за да подчертаем и да обясним използваните средства за 
комуникация. Дискусията най-накрая ще засегне и ресурсите използвани 
в една емоционална и мотивационна среда, която е адаптирана към 
потребностите на децата във връзка с концепцията, споделяна от 
Виготски.
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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 
професори, Факултет по психология и образователни науки,  
Национален педагогически университет Киншаса, ДР Конго
joachim.mukau@upn.ac.cd    yawidi.mayinzambi@upn.ac.cd 
liessonmm@gmail.com

Децата от аутистичния сектър на развитие, свързан с интелектуален 
дефицит (от тежък до дълбок)  имат сложна клинична картина, която 
видимо не може да благоприятства тяхното адаптиране в обикновено 
училище. 

Тяхното включване представлява, в известен смисъл, истинско 
предизивикателство за преподавателите. Липсата на информация за 
техните особености, както и  множеството притеснения свързани с 
начина на адаптиране на обучението, понякога представляват важни 
пречки за прилагане на приобщаващия подход. 

В предприетото изследване вниманието е насочено към това да 
се разбере дали е възможно за  детето с аутизъм да развие по един 
забележим начин автономно поведение, когато е в обучение със същия 
ритъм както и здравите  деца.

Прилагането на приобщаващия подход се състоеше в това да се 
постави това дете през първата година на обучение на обикновения 
начален курс при преподавател, обучен по диференциална педагогика. 
Детето бе подкрепяно от  възпитател-специалист от Центъра за 
оценка и интервенция за деца живеещи с ментално увреждане и/или  
аутизъм-CEIEHMA. 

Получените резултати потвърждават тези на Mc Eachin, и колегите 
му (1981; 1993). Те показаха, че детето с аутизъм е развило училищни 
компетентности по четене, писане и математика. При все това 
неговите постижения в устната реч се развиха в течение на 
обучителния процес.

Ключови думи: аутистичен спектър на развитие, приобщаване, 
диференциална педагогика
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Системният подход и Зоната на близко развитие: предизвикателства 
за значимостта на математическия потенциал на учениците в 
приобщаващ контекст
Жан Кудогбо, Даниела Фернандес
Професор, докторант, Университет на Шербрук, Канада
Daniela.Fernandes@usherbrooke.ca
Jeanne.Koudogbo@usherbrooke.ca

Предизвикателството на значимостта на математическия потенциал 
на обучаемите по математика се вписва в актуалния научен и социален 
дебат за обучението в контекста на приобщаването (Съливан, 2020). 
По този повод според Министерството на обучението и на висшето 
образование (MÉES) математиката е един предмет необходим за 
училищния напредък на учениците (Правителство на Квебек, 2018). В 
този смисъл различни програми за начално и продължаващо обучение 
целят развитието на математически и дидактически компетенции 
на преподавателите, които да позволяват на последните да накарат, 
на свой ред, учениците да развият собсъвения си потенциал. По този 
начин в Университета в Шербрук, Департаментът за проучване 
на училищната и социална адаптация (DEASS) включи нов курс  
подчертаващ тази тематика (MAS753 Да се развие математическия 
потенциал на ученика). По един специфичен начин този курс се отнася 
до системния подход, изграден вследствие на нашите емпирични 
изследвания за преподаване-учене по математическа дидактика  
(Кудогбо, 2013, 2017, 2021). По време на целия процес на работа нашата 
цел беше да идентифицираме пречките и двигателите, с които по-
добре да преподаваме, оценяваме и да бъдем активни пред обучаемите 
в контекста на приобщаване. В методологичен аспект ние проведохме 
наблюдения и срещи с оказване на подкрепа, свързани с изучаването на 
фундаментално математическо знание – номерирането на десетичната 
позиция, което обаче трудно се поддава на концепция. Резултатите 
показват появата на ключови елементи като Ефектът-задача и 
Ефектът-клас, които могат да бъдат дискутирани в светлината на 
пресичането на изследването на математическия потенциал на ученика 
и значението на зоната за проксимално развитие (Виготски, 1985). Тези 
елементи служат като ключови за преподаването на математика 
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и за оценката и за активността пред всички ученици, включително 
тези със затруднения. От нашите резултати става ясно също, че 
дидактическите факти и знанията, свързани с тях,  имат значимост  
по отношение на отговорността на ученика, преподавателя, така и на 
специалния педагог.  

Ключови думи: системен подход, математически потенциал, зона на 
проксимално развитие, дидактическа перпектива, ефект-клас, ефект-
задача.

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

Многобройни изследвания на влиянието на семейната среда показват, че 
семействата дълго време са били дистанцирани или изключени, особено 
през 50-те години на миналия век, от учебния процес и постиженията на 
своите деца. Подчинени на върховенството на професионалните знания, 
знанията на родителите се възприемат като сложни, подозрителни 
и субективни или поне трудни за интегриране при формулирането на 
диагнози и цели на интервенцията. Много от родителите се чувстваха 
претоварени от ситуацията, в която се намираха; често се обявяваха за 
некомпетентни и неспособни да решат проблемите с образованието 
и развитието на детето си. От средата на 80-те години на миналия 
век тази концепция претърпява значителна промяна от страна на 
специалистите благодарение на постепенното откриване на нова 
парадигма. Сега родителите се считат за носители на знания и опит в 
развитието и образованието на своето дете. 
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Тази промяна на парадигмата постепенно се наложи от многобройните 
случаи на интервенция в семействата. Оценяването на знанията на 
семействата е ключов фактор за изграждане на култура на доверие 
и допринасяне за благосъстоянието на детето. Този документ се 
основава на няколко десетилетия изследвания, действия и подкрепа за 
родители на деца с увреждания.
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Социокултурната теория на Виготски: размисли и анализи в 
интеркултурен контекст. Съвместно изследване на проекти за култура 
в началните училища
Мерседес Бони
д-р по Педагогически науки, LISEC UR 2310 - ATER, UR 4671 ADEF-GCAF
baugnies.mercedes@gmail.com
Мари Люси
докторант по педагогически науки, UR 4671 ADEF-CLAEF
Паскал Териен
Университетски преподавател, UR 4671 ADEF-GCAF

Настоящото предложение касае съвместното изследване 
между група учени в областта на педагогическите науки и 
педагогическият екип на едно начално училище класифицирано като 
част от „мрежа за приоритетно обучение +“ в Южна Франция. Това 
училище е разположено в квартал с особен състав на населението 
и неговите ученици произтичат основно от имиграцията.  Тъй 
като семействата не проявяваха интерес към културните прояви 
в това училище,  беше разработен проект за съвместно обучение 
с интеркултурна насоченост. Продължихме да следваме своята 
цел да идентифицираме двигателите на успеха и факторите 
за бездействие на семействата пред проектите за културно и 
артистично обучение в училището (PEAC) и предложихме да включим 
родителите в процеса на изграждане на тези проекти за културно и 
артистично обучение в училище PEAC. 

Предвид на тези елементи и на територията ние можем да разгледаме 
социокултурната и конструктивистка теория на Виготски. Тя поставя 
акцент върху ролята на взаимодействието в развитието на детето, 
което е един социален процес в една културна среда, имаща определящо 
значение за културното развитие. Ще обърнем внимание на мястото 
на това културно измерение в перспективата на Приобщаващото 
училище (Потвен, 2014).

Културната антропология показва интереса и ролята на културата 
в развитието (Мийд, 1973), като разглежда критично други подходи, 
като например психологията на Пиаже. Етнопсихиатрията и 
междукултурната психология показват до каква степен културните 
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референции могат да се окажат решаващи в изграждането на индивида. 
Тестовете по психология на развитието могат да произведат 
етнически концентрирани резултати над наблюдавантото население 
(Бери& др., 2002 ; Рей вон Алмен, 1993, цитирани от Огре & др., 2002, 
стр.39). Теориите за развитието са всъщност обусловени от културния 
контекст на изучаваното общество (Лалман 2002).

Важността на културата в развитието, поддръжник на което е 
Виготски, ни кара да задълбочим тези въпроси в една интеркултурна 
перспектива. Разсъжденията обхващат едновременно универсалното 
измерение  на предаването и на научаването, както и културното 
разнообразие в неговото изразяване. Към това се добавят различните 
концепции за детето и неговото развитие, вариращи в зависимост от 
културите: значимост на автономността, видове учене и т.н. (Паран, 
2000).

Ключови думи: Съвместно обучение, приобщаващо училище, 
интеркултурност, съвместно изследване, психология на развитието
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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 

Контекстът на изследването ни поставя в пресечната точка 
на научните идеи на Лев Виготски и ускореното развитие на 
образователните предизвикателства в „ерата на приобщаването и 
дигитализацията“. С избрани акценти от творчеството на автора и 
резултатите от научни изследвания е представена предисторията 
и същността на приобщаващото образование, отговорността за 
което днес се търси в подготовката на специалистите. Целта на 
изследването е да покаже един модел на изучаване на приобщаващото 
образование на децата със специални потребности, реализиран в 
изследователските ни проекти в периода 2007-2020 г. и конструиран 
на основата на взаимодействието между индивидуалните фактори и 
факторите на околната среда. Анализът на резултатите разкрива две 
взаимосвързани тенденции.

Първата включва „динамичния модел за изучаване на различието“, 
модифицирано название на една от методологичните постановки 
на автора; обозначава изучаването на качественото своеобразие 
и структура на атипичното развитие на детето (Виготски, 1932). 
Обвързан със системния и биоекологичния подход на Bronfenbrenner и 
Morris (1996, 2006), както и с антропологичния модел на уврежданията 
и човешкото развитие (Fougeyrollas, 2010),  той осигурява познаването 
на „силните страни“ на развитието. Тази съвкупност от знания 
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изисква от всеки специалист висока компетентност, етичност и 
положителна нагласа (Виготски, 1936). Втората тенденция е насочена 
към изучаване на образователната среда. Тя включва подготовката на 
специалистите и анализа на стратегиите за функционално обучение 
(адаптация, сътрудничество, ко-обучение и подкрепа) и техните 
екологични характеристики. С осигурения пряк и прагматичен достъп 
до различни образователни практики се предостави описанието 
на условия на взаимодействие в образователната среда, както и на 
постиженията и успехите на всички участници.  И накрая, силата на 
действие на специалистите се изразява в осигуряване на есурсите за 
протекция на това комплексно взаимодействие.

Теоретичният принос на Виготски открива пътя за поставяне на нови 
въпроси, свързани със зоните на неговата „чупливост“ и решаването на 
реалните проблеми в самата система. 

Ключови думи: приобщаващо образование, динамичен модел за изучаване 
на различието, подготовка на специалистите, функционално обучение. 
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Ателие 5. Сътрудничество Семейство-Училище-
Общество. 
Модератор: Росли Ангранд

Процеси на приобщаване/изключване в епохата на Covid-19.  
Родители и специалисти на ранното детство
Анна Пилери
Селезиански институт Венеция, Департамент по психология Венеция, 
Местре, Италия
a.pileri@iusve.it
Роберта Калден
Департамент по образователни науки, Университет Болоня, Италия
Валерия Фризо
Департамент по образователни науки, Университет Болоня, Италия 

Настоящият доклад представя резултатите от изследване-
действие, проведено в извънредния контекст на Covid-19 и отнасящо 
се за представителна извадка от преподаватели (0-6 години) и 
родители  на територията на Белуно (Италия). Изследването цели да 
проучи как родители и учители са овладяли този сложен период, като се 
отделя специално внимание на ситуациите на зависимост и повишен 
риск от изключване. В един такъв сценарий имаме от една страна 
предучилищните власти, които биват изместени и които се оказват 
в условия, в които за много кратко време трябва да помислят за нови 
начини за изпълнение на образователния и дидактически проект, 
да достигнат до децата и да ангажират от дистанция техните 
родители (в периодите на карантина и затваряне). От другата 
страна стоят семействата, които се оказват пред трудната задача 
да съвместят работа с времето за грижа за децата, при затворени 
ясли и детски градини и изправени пред множество затруднения, 
включително икономически. Приоритетната цел на изследването 
е да се идентифицират знанията и практиките за приобщаване и за 
съвместно обучение, които понастоящем бяха използвани както и по 
какъв начин става това (Пилери, 2021), изтъквайки положителните и 
критични аспекти, за да се насърчи подобрението –  промяната, такава  
каквато изследването може да внесе (Исен 1985; Барбие , 2007). За тази 



41

Международен научен семинар 2021

цел избрахме  focus group (фокусирана група), един активен метод особено 
подходящ за идентифициране на горепосочените аспекти, но също и 
за предизвикване на разсъждения у участниците. Теоретичната рамка 
се отнася до изследванията на ко-обучението и обучителния алианс 
(Епщайн, 2009; Вандербрук, 2010; Ж.П.Портоа, Х. Десмет, 2011; Контини, 
2012;) приобщаването и специалните потребности (Гарду, 2006; Каневаро, 
2007; Калден, 2020; Фризо, 2020; Денез, 2020) и институционалното 
измерение (Васкез & Ури, 2010).

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

 
Училището приема родителите на децата като партньори, които 
играят необходима роля  в процеса на учене на децата. Впрочем 
родителите имат разнородни характеристики и не всички имат 
компетенции да правят това. В ерата на новите технологии на 
информацията и на комуникацията, както и на виртуалното училище, 
развило се вследствие  на появата на COVID-19, родителите се оказват 
натоварени с допълнителни отговорности, а именно да обучават 
децата си вкъщи. Без да отчитаме някои предизвикателства,   с 
които се срещат родители новодошли имигранти и бежанци, като 
например недостатъчно дигитални знания както и лингвистични 
и социоикономически бариери, наистина можем ли да кажем, че сме в 
началото на едно училище на две скорости?  Това проучване цели да 
разгледа дигиталните компетенции при някои родители новодошли 
имигранти, чиито деца посещават училища от метрополията 
Халифакс включително френски училища в провинция Акадия. 
Методологическият качествен подход с изследователски характер 
е проведен пред 20 родители чрез частично насочени интервюта с 
наблюдение и социодемографски въпроси. Препоръките формулирани 
от участниците биха могли да предложат някои възможни варианти 
за намиране на решение, с което да се възпрепятства неравенството 
на шансовете в ущърб на учениците идващи от етнически общности.
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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

Детското участие е информирано и мотивирано включване на всички 
деца, включително и на тези от най-рискови групи, с различна възраст и 
умения, във всеки въпрос, който ги касае пряко или непрякор то е свързано 
с възможността за изразяване на мнение, повлияване на вземането на 
решения и постигането на промяна. 

Детското участие е начин на работа – метод, но и съществен принцип –  
философия, който минава през всички програми и заема място във 
всички области – от дома до правителството и от местната до 
международната общност.

Чрез формата, която е необходима, за да се случва автентично детско 
участие, а именно участие чрез активно въвличане на децата в процеса, 
чрез правене, чрез диалог и взаимодействие с възрастните, детското 
участие гарантира ефективно учене.

Ще бъдат представени някои резултати от изследване на 
благополучието на учениците, проведено от Сдружение за споделено 
учене ЕЛА преди три години. Кои са групите ученици, които дават най-
висока оценка на участието си в училище.

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

Тъй като в много западни общества училището е задължително, 
то е институция, която на практика е незаменима в живота на 
имигрантските семейства с деца в училищна възраст. Въпреки това 
много родители имигранти имат непълна представа за училищната 
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среда на децата си и за различните проблеми, свързани с нея, което не 
винаги им позволява да упражняват родителската си роля при оптимални 
условия. За да се гарантира, че училищата включват семействата 
на неотдавнашните имигранти, през последните години в Квебек се 
появява професия, а именно - работници по въпросите на училищните 
семейства, имигрантите и общността. Тяхната роля обикновено е да 
улесняват отношенията и разпространението на информация между 
училищата, семействата и общността и да насърчават взаимното 
признаване. Нашият доклад разглежда ролята на посредничеството 
между училището, семейството и общността в подкрепа на появата 
на права сред родителите на ученици, които наскоро са имигрирали в 
Квебек. Вдъхновена от теориите на Виготски, ролята на посредник 
изглежда благоприятства преструктурирането на ролята на родител 
чрез социални взаимодействия, които се осъществяват в „зоната 
на близко развитие“ за родителите. В рамките на изследователския 
интерпретативен качествен подход бяха събрани данни от шестима 
интеркултурни училищни работници, които бяха интервюирани в 
полуструктурирана среда. Нашите резултати показват, че като вземат 
предвид различните културни контексти, медиаторите са в състояние 
да създадат условия, които подпомагат появата на правомощия за 
действие сред много родители. Освен това подкрепата, предоставяна 
чрез ролята на медиатор, изглежда позволява на родителите да се 
намират в „проксимална зона на развитие“ по отношение на процеса на 
акултурация по отношение на родителството в новия им житейски 
контекст.
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Ателие 6. Приобщаващо образование в различни 
култури.  
Модератор: д-р Катерина Златкова-Дончева

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

Настоящият доклад е посветен на идеите на Л.С. Виготски за 
развитието и обучениета на децата със специални образователни 
потребности, които са основополагащи за съвременната приобщаваща 
практика. На преден план са изведени теорията за йерархичната 
структура на различните нарушения; за социалното развитие; 
възгледите му за съвместното обучение на децата със специални 
образователни потребности и връстниците им в норма; теорията за 
зоните на актуално и близко развитие.

Според неговите схващания педагогът следва да се ръководи не от 
медицинската диагноза, а от реалните дефицити, регистрирани 
в развитието на детето. В много случаи (напр. при сензорните 
нарушения) наличието на дефицит  в определена област създава условия 
за формиране на компенсаторни механизми с помощта на съхранените 
сетивни системи (напр. детето с увреден слух разчита в голяма степен 
на зрителния си анализатор, а това със зрително нарушение – на 
слуховия). Подобно виждане може да се обвърже с популярната теория 
за множествената интелегинтност и стиловете на учене. Така за 
детето с увреден слух водещ ще е визуалният стил на учене, който 
е характерен и за много други деца в приобщаващата класна стая. 
Обединени по този принцип, учениците не само ще учат по-качествено, 
но и ще разполагат с ефективни възможности за по-пълноценни социални 
взаимодействия. Чрез контакта с околните и връзката с културните 
ценности, се моделира детското поведение и личност.

Специалните и общообразователни педагози следва да прилагат 
диференциран подход (основно положение в научните трактати 
на Виготски) в учебните дейности, съобразен с особеностите на 
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ученическата аудитория и същевременно да осъществяват фронтална 
работа с целия клас. Това налага търсенето на нови продуктивни форми 
и методи на работа, които да направят възможна тази нелека задача. 
Тези търсения кореспондират с нетрадиционните подходи като 
съвместно учене, съвместно преподаване, Монтесори техники и т.н. 

В много отношения идеите на Л.С. Виготски изпреварват своето време, 
а някои от тях дори и днес звучат футуристично. 

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

Професията Директор на училище днес се дефинира повече около 
понятията управление и лидерство целящи подобрение на обучителните 
практики и, в крайна сметка, на успеха на всички ученици, включен в 
общата перспектива на приобщаване. За тази цел ръководствата 
трябва да мобилизират учебни екипи и да развият управление на 
участието  така, че персоналът, партньорите, учениците да вземат 
участие в културната трансформация на практиките (Прожен, Летор, 
Етин и Пелтие, 2021). Това изисква от ръководствата една значима 
по обем работа и реторика по законовото оформление и обратния 
процес, по изясняване на насоките, изслушване, убеждаване, превеждане, 
търсене на консенус. В този смисъл, лидерството като въплътена 
и разпределена сила на влияние (Гаран и Летор, 2014) се състои от 
съвместното изграждане на смисъла на действие. Теоретичните рамки 
на Виготски ще позволят да се разбере по-добре развитието на тази 
сила на действие в ситуация на участие на ръководствата, ако трябва 
да перифразираме апела за участие в семинара.
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Приобщаването – предизвикателство на образователната система
в Буркина Фасо
Фатие Уатара
Университет по философия на образованието Джоузеф Ки-Зербо, 
Буркина Фасо
ofatjoe2003@yahoo.fr 

Човекът е нищо без образование; (…) той е това, което образованието 
прави от него: то развива неговите качества, потенциал, способности 
и вродени нагласи. Отвъд раждането, което е еднакво за всички хора , 
всички „се стремят към щастлив живот и щастие“, макар че „лошият 
късмет или природен дефект“ не позволяват на някои да постигнат 
това удовлетворение, пълнота и радост. 

Действията и образователната дейност на родители, преподаватели, 
неправителствени организации и държавни органи помагат на децата 
да се развиват, да придобиват самостоятелност, да се социализират и 
приобщават към обществото. Но тъй като обществата се сблъскват 
с различни по своята форма кризи, а децата са жертви на всякакви 
увреждания, дискриминация, несправедливости и неравенства, какво 
трябва да направим, как да направим добре това, което трябва да 
правим? Каква да е социалната справедливост в образованието? Каква 
национална политика или стратегия трябва да разработим?

Действително, програмата „Образование за всички“ е приета от 
повечето развиващи страни с цел насърчаване на всеобщото образование, 
за да бъдат постигнати Целите на хилядолетието за устойчиво 
развитие (ЦХУР); образованието вече е право на всеки. В Буркина Фасо, 
децата с увреждания вече не са отхвърлени от обществото или 
оставени на собствената им съдба. Държавата  е въвела Национална 
стратегия за развитие на приобщаващото образование (НСРПО), която 
настоящият доклад има за цел да разгледа.

1 Кант, Разсъждения за образованието, превод А. Филоненко, Париж Vrin, 2000, с. 93.
2 Аристотел, Политика, превод Ж. Трико, Париж, Vrin 1995, с. 517-518. 
3 Министерство на националното образование, грамотността и насърчаването на националните езици      
(MENA/PLN)
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Приобщаващо училище в Бурунди: Образователна практика за всички? 
Позоваването на френския модел и неговите корекции: от дизайн до 
изпълнение
Ревериен Нахимиримана
Университет Париж-Нантер, Франция
nshimarev@gmail.com

Проблемът с образованието на деца с увреждания (ДУ) в обикновени 
училища се поставя отскоро в Бурунди. От известно време тези деца 
бяха изключени от образователната система и само малка част от 
тях бяха в специализираните институции. Трябва да подчертаем, че 
образователната система на Бурунди премина през много реформи, 
но нито една от тях не засегна образованието на ДУ. Едва през 2011 
г. бяха разкрити пилотни училища, в които децата с увреждания да 
учат в обикновена среда. Като се има предвид, че почвата за приемане 
на тези ДУ съвсем не беше подготвена, решихме, че е уместно да 
направим проучване на социалните представи на учителите и хората, 
управляващи образователната политика на Бурунди за образованието 
на ДУ, за да допринесем за подобряване на приобщаващото образование. 
Проблематиката на този труд се върти около следния въпрос: Как 
учителите от обикновените и специализираните училища, както и 
органите на образователната система на Бурунди си представят 
училищното образование на децата с увреждания? От този въпрос 
формулирахме общата хипотеза, която се разглежда като временен 
отговор. Хипотезата е следната: Учителите от обикновените и/или 
специализираните училища, както и органите на образователната 
система на Бурунди имат различни представи за образованието на 
децата с увреждания в образователните среди в Бурунди. От тази 
гледна точка, теоретичната рамка на изследването се формира около 
основните елементи, част от които е състоянието на приобщаване 
към училището на ученици с увреждания по света, в Африка и в Бурунди; 
процесът на училищно приобщаване в Бурунди; зависим от социалните 
представи за уврежданията. Изследването се провежда в Бурунди. 
Целта на споменатия доклад е да представя напредъка в моята работа, 
като засегна преди всичко проблематиката и методиката с оглед на 
постепенното им оценяване. 

Ключови думи:  Социална представа, приобщаващо образование, 
увреждания, специфични или особени потребности
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Към приобщаващите практики в Гваделупа: Анализ на силата на
действие на учителите
Елизабет Исаева
Университет на Антилите, Франция
elisabeth.issaieva@univ-antilles.fr

Настоящият доклад представя изследване, което цели да установи 
условията (евентуални препятствия, спирачки, напрежения, улеснения) 
на прилагане на практика на приобщаващото образование в Гваделупа 
– френски отвъдморски регион с множество особености (културно и 
езиково многообразие, невинаги благоприятни географски и климатични 
условия, и нестабилна социално-икономическа обстановка с висока 
безработица). Основният въпрос, който ни занимава, е да разберем 
каква е позицията на учителите по отношение на приобщаващото 
образование в тази сложна обстановка и какво правят те, за да действат 
в тази перспектива. За да отговорим на този въпрос, използвахме 
смесен механизъм (въпросник, наблюдения и лични събеседвания), който 
ни даде възможност да правим сравнителни анализи на представите 
и дейностите на специалните и общообразователните педагози. 
Анализът на дейността и възможностите за действие на учителите 
се вписва в историко-културната перспектива, разработена от 
Виготски. Резултатите показват, че практиките на десетки 
общообразователни и специални педагози се различават както по 
множество педагогически и дидактически процедури, така и по начина 
на възприемане на затрудненията в ученето. Някои от наблюдаваните 
практики не успяват да се насочат към приобщаването и остават 
нерешени дилеми. Разграничаването на дидактически, организационни и 
социално-емоционални задачи изглежда е трудно в определени случаи и за 
определени учители. Важно е също да се припомни, че за първоизточник 
на затрудненията се приема не толкова средата в Гваделупа, а това, 
че не се отчитат техните особености в обучението (програмите не 
са подходящи). Това обяснява защо някои учители все още изпитват 
затруднения да обхванат и анализират специалните образователни 
потребности във връзка с обстановката, практиките и задачите за 
изпълнение. Въпреки това, наблюдават се елементи на професионално 
развитие и промени в практиките в посока към по-добро отчитане 
на специалните образователни потребности на учениците, за да 
могат последните да постигнат общите цели. В настоящия доклад 



49

Международен научен семинар 2021

ще се опитаме да разкрием механизма на този ход на действията и да 
представим препятствията и възможните лостове за действия на 
учителите. Въз основа на този анализ ще бъде представен модел за 
развитие на възможностите за действие и приобщаващите практики. 
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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

В Квебек образователната система еволюира така, че да подобри  

успеваемостта в училище, да намали преждевременното напускане на 

училище и да отговори на целите на непрекъснато развиващото се 

общество. Все пак за някои ученици успеваемостта и постоянството 

са предизвикателства, най-вече защото те не са ангажирани в техния 

учебен процес. 

Интересът към ангажираността на учениците в училище непрекъснато 

расте, защото тя се счита за ключов елемент за успеваемостта на 

учениците (Ванг и Дегол, 2014). Тук се прави препратка към трудожете 

на Фредрикс, Блуменфелд и Пари (2004), който говори за многоизмерна 

конструкция имаща 3 аспекта: емоционален, когнитивен и поведенчески. 

Още повече, че липсата на ангажираност е фактор, който е пряко свързан  

с преждевременното напускане на училище (Льо кок, Фортен и Лесар, 2014). 

Кои педагогически практики могат да помогнат на учениците да бъдат 

по-ангажирани в клас? В рамките на нашето проучване в приобщаваща 

паралелка в начален курс на обучение в Квебек, в една перспектива на 

социоконструктивизъм ние избрахме адаптирането на Modèle Teaching 

Through Interaction на Хамр и Пианта (2013) състоящ се от три области: 

емоционална подкрепа, организация в класа и педагогическа подкрепа. 

Тези области се оказват съвместими с концептуализацията на зоната 

на проксимално развитие (Виготски, 1978).

За да се очертаят практиките способни да подобрят ангажираността 

на учениците в контекста на приобщаване, ние избрахме смесен 

подход използвайки два инструмента за събиране на данни: частично 

насоченотоинтервю и въпросник. Обработката на количествените 
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данни ще бъде изпълнена с помощта на софтуер SPSS  в зависимост 

от естеството на променливите, които трябва да се проучат, 

а за качествените данни  ние ще изберем тематичния анализ на 

Пайе и Мукиели (2016). Резултатите от анализа ще ни позволят да 

изтъкнем онези педагогически практики, които влияят положително 

на участието на учениците, както и тези практики, които  могат 

да насърчат ангажираността на учениците, така че да се подобри 

тяхното представяне  в училище и да предложат на учителите 

варианти за  покрепа на учениците в контекста на приобщаване.

Ключови думи: педагогически практики, ангажираност на учениците, 

образователно приобщаване, начално училище

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 Ангранд
Университет на Шербрук, Университет Сержи, Канада, Франция
pjchesnel@gmail.com      angrosly@gmail.com

 
Образователната успеваемост на учениците в Квебек винаги е била в 
центъра на дебатите откакто е създадена квебекската образователна 
система. Всички участници (училище, семейство и общност) се 
чувстват засегнати. В кварталите с имигрантско население, наричани 
чувствителни, залогът е още по-голям. От училището се иска да работи 
със семейството, както и с различните общностни организации, за да 
постигне успеваемост за всички ученици. Целта на този проект е да 
експериментира с една лидерска организираност благоприятстваща 
автономността и самоопределението на учениците. Последните 
са призовани да се превърнат в основните фактори за постигане на 
успеваемост в средата на училището, в семейството и в общността. 
Тази организация впрочем се разгръща в една хетерогенна културна 
среда; тя почива на концептуалната рамка за споделено лидерство. 
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В методологичен аспект проектът използва подхода на изследване-
действие, който придава особена важност на участието на терен, на 
готовността на изследователския екип, както и на материализацията 
на принципите, касаещи взаимопомощта между уязвими лица. Прибягва 
също и до подхода за изучване на сложни казуси  (Ян, 2002; Пайе и 
Мукиели, 2016). От този проект се обособяват два главни извода. Най-
напред важно е да има непрекъснато обучение на участниците, така 
че да им се помогне в техните подходи при подкрепа на учениците. 
Това обучение би помогнало също така и да се улеснят практиките 
за експлицитно обучение за навиците на работа и живот. Става 
въпрос да се цели ефективност на личните подходи спрямо всеки един 
ученик. След това потенциалът за действие на ученика става все 
по-експлицитен в очите на наблюдаващия. Все пак някои участници 
изтъкват множество предизвикателства пред по-доброто изпълнение 
на добрите практики за работа и живот, особено взаимопомощта и 
проактивността. И най-накрая този проект неизбежно способства за 
преразглеждане на практиките за участие, засягащи както участниците 
от семействата, така и тези от училищата и общностите. 

Ключови думи: самоопределние, навици за живот, лидерство, 
взаимопомощ между уязвими лица, образователна успеваемост, 
социоконструктивизъм.
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Към модела на сътрудничество, насочен към активното участие на
ученика: проект MIXITÉ 
Университет на Лавал, Университет на Шербрук,
Канада
Université Laval, Université de Sherbrooke, Canada
audrey.raynault.1@ulaval.ca      nancy.granger@usherbrooke.ca

Изследванията сочат единодушно, че колкото по-засилено е участието 
на ученика в процеса на неговия ПИ (План за интервенция), толкова 
по-ангажирано е семейството, а резултатът от това е по-успешно 
обучение и дипломиране. Но изследванията показват още и че броят 
ученици ангажирани в техния ПИ (План за интервенция), остава 
нисък. Проектът MIXITÉ (Към модел на сътрудничество насочен към 
активното участие на ученика за когото се смята че е необходим план за 
интервенция) възприема следователно един приобщаващ подход , който 
отчита разнообразието: заетите и в двата сектора (здравеопазване- 
обучение) ще работят в екип дистанцоионно в партньорство с 
ученика и неговото семейство. Настоящото изследване има за цел 
да 1) идентифицира компетенциите от съвместните практика и 
партньорство постигнати от учениците със затруднения в ученето 
и адаптацията, за които е бил отчетен като необходим проект за 
интервенция, техните семейства и заетите в здравеопазването, 
обучението и социалните служби и да 2) изготви съвместен модел 
и да експериментират посредством последващи взаимодействия 
с един модел на сътрудничество насочен към активното участие 
на ученика. Това съвместно изследване се провежда дистанционно и 
обединява заетите в учебния процес (ученици, родители, участници в 
учебния процес), в здравеопазването и в социалните служби в Монреал.  
Засиленото участие на ученика и на неговото семейство и повишаване 
на ефективността на съвместните  интерпрофесионални практики 
по време на Плана за интервенция са част от резултатите, които се 
очакват.
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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

Настоящият доклад се вписва в контекста на усилията, които трябва 
да бъдат положени, за да се осъществи приобщаващото образование 
и за оптималното функциониране на приобщаващите класове в 
Демократична република Конго.

Представени са висшите учебни заведения в Киншаса, в които 
постъпват както здрави студенти, така и такива с увреждания. 

Чрез анкети, въпросници и лични събеседвания сме събрали мненията 
на студентите с увреждания, на представители на деканатите и 
катедрите и на преподаватели. Целта беше да се обединят гледните 
точки на тези три страни по въпросите на приобщаването на хората 
с увреждания във ВУ.

Получените резултати сочат, че всички единодушно признават 
присъствието на студенти с увреждания във висшите училища в 
Киншаса. Те се стремят да улеснят приобщаването и обучението им, 
макар че материалите и оборудването на аудиториите не е приспособено 
към състоянието им. Деветте случая, наблюдавани в трите избрани 
институции (UPN (Национален педагогически университет), ISP-
Gombe (Висш педагогически институт в община Гомб, Киншаса) и ISTM 
(Висш институт за медицински технологии) - Киншаса), са минимални 
и незначителни. По отношение на пропорционалния дял, биномният 
тест доказва, че преобладават случаите на увреждания на опорно-
двигателния апарат (77,78%) спрямо уврежданията на зрението (22,22%). 
Броят на студентите с увреждания в разгледаните ВУ в Киншаса е 
минимален, но по-често срещани са такива с увреждания на опорно-
двигателния апарат.

Анализираните данни показват, от друга страна, че студентите 
с увреждания се оплакват по-скоро от зле приспособените към 
състоянието им материали и оборудване на аудиториите и дори 
със задоволство отбелязват, че университетската среда им показва 
повече внимание, уважение и се опитва да ги улесни.

Ключови думи: приобщаване, студенти, висши училища



55

Международен научен семинар 2021

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



Сборник с резюмета

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

Международен научен семинар
20-21 май 2021


