
 

 

 

 

  

ГОДИШЕН ОБЗОР 

2012 

                                                    Съдържание: 

Анонс за защита на докторска дисертация 

Академична беседа – форум 

Семинар в „Карин Дом“ 

Работна ваканция 

Нови книги: 

Интегрирано и включващо обучение 1 

Интегрирано и включващо обучение 2 

Религиозно образование – диалог и инклузия 

Планирани и реализирани дейности по изследователския проект 



 

 

 

 

  

Aнонс за защита на докторска дисертация 

На 20.03.2012 се проведе публичната защита 

на дисертационния труд "Високата комедия 

на Молиер - класицистичен канон и фарсова 

традиция" на Красимир Христакиев, член на 

изследователския екип по проект за „Из-

следване“ на образователната интеграция на 

деца/ученици със специални образователни 

потребности“. Дисертационната теза беше 

Д-р Красимир Христакиев представи лекция на тема: 

„Болест и безумие в късния XVIII век (М. Фуко и генеалогията на приобщеното различие) 

Във връзка с изпълнението на планираните 

дейности за 2012 година по проект „Изслед-

ване на образователната интеграция на де-

ца/ученици със специални образователни 

потребности“ на 28-ми май 2012 г.  в сграда-

та на Корпус 5 в Педагогическия факултет на 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе 

научен форум с представяне на академични 

беседи.  

Академична беседа – форум 

Според заявената централна теза лудият в 

посткласическата епоха вече не е винен за 

това, че е луд. В новата доминираща гледна 

точка по проблема - психиатричната - той, 

бидейки невменяем, е и невинен в качест-

вото си на болен. Но още от края на XVIII в. 

той е разпознат като винаги виновния - ко-

гато не успява да бъде морален. Виновен за 

всичко в неговата болест, което може да сму-

ти всекидневния жизнен етос на хората, за 

всеки нравствен недостатък, за всяка слаба 

цивилизованост. Прочутото освобождаване 

успешно защитена. В своя труд авторът раз-

глежда модела за публично поведение във 

френския XVII в. и водещите представи за 

„здрав разум” и „добър вкус” на класицис-

тичната публика с оглед тяхното значение за 

естетическото функциониране на жанра на 

„високата комедия”. 

Специални гости бяха проф. д-р Пенка Кос-

това, доц. д-р Даниела Йорданова,  ръково-

дител на катедра „Начална училищна педа-

гогика“, студенти от специалности пред-

училищна, начална, социална педагогика, 

социални дейности, информационни  техно-

логии в съдебната власт, гости и приятели. 

Водещ на академичните беседи и медиатор 

на дискусионния форум беше доц. д-р Ане-

лия Гърбачева. 

на лудите, извършено от лекари като Ф. Пи-

нел, и приобщаването им към света на разу-

ма и естествените човешки отношения пред-

ставлявало по същество гигантско морално 

затваряне, много по-ефикасно от грубата 

репресия на класическото интерниране. 

Академична беседа по Фуко, Мишел, Исто-

рия на лудостта в класическата епоха, Евра-

зия, Абагар, Плевен, 1996 



 

  

Светослав Зашев представи доклад-

презентация на тема Интелектуална не-

достатъчност и пътят от изключване 

към включване (XIX-XXI век). Изложе-

нието проследява първото диферен-

циране на състоянието интелектуална 

недостатъчност от „престъпността“, „лу-

достта“, „вселяването на злия дух“, про-

дължава с научното тълкуване, съз-

даването и развитието на първите соци-

ални и образователни услуги,  прехода 

от сегрегация и деинституцио-

Д-р Красимир Христакиев  изнася своята публична лекция, 

последвана от академична дискусия 

Тематични плакати 

 

нализация  към вливане в течението на 

„Нормализацията“, приемането и приз-

наването на правата на хората с интелек-

туална недостатъчност, проблема за  

скритото, имитационно, непълно и не-

пълноценно социално и образователно 

включване. 

Академична беседа по Tremblay Mireille, 

Guylaine Boucher et Yves Charbonneau,       

Le chemin parcouru : de l’exclusion à la 

citoyenneté, Longueuil, CRDI, 2000 

 



 

 

 

  

Семинар в „Карин Дом“ 

На 7-ми юни 2012г. в Карин Дом в град 

Варна Ким Тейлър, директор на Spring 

Common School, Huntingdon, Cambridge-

shire, Великобритания и Стела Пламено-

ва, специален педагог – учител и мени-

джър на училищното развитие в същото 

училище проведоха семинар на тема 

„Приобщаващо образование – практи-

чески аспекти". 

Spring Common School е най-голямото 

специално училище в Кембриджшир, 

Великобритания за деца със специални 

нужди, комплексни физически и меди-

цински състояния и аутизъм, както и 

обучителни затруднения, на възраст от 3 

до 19 години. Приоритетна политика на 

училището е приобщаващото образо-

вание.  

Семинарът представи опита на училище-

то в приобщаващото образование като 

предостави възможности за споделяне на 

практики и дискусия по темата. 

Събитието привлече над 80 учители от 

детски градини и училища във Варна, 

специалисти, ресурсни учители и из-

следователи от Варна, София, Велико 

Търново, Разград и др. Разгледани бяха 

въпроси за подготовката, структурира-

нето на учебната среда и провеждането 

на обучението. Лекторите споделиха, че е 

от изключително значение мястото на 

всяко дете в класната стая, както и че из-

ползваните подходи и методи трябва да 

бъдат съобразени с неговите специални 

нужди. За всяко дете се отбелязват и най-

малките стъпки на успех и прогрес, което 

мотивира и деца, и родители, и учители 

да продължават обучението с ентусиазъм 

и увереност. 

Всички участници споделиха своето 

удовлетворение от проведените срещи с 

дамите от Великобритания, от органи-

зацията на екипа на Карин дом, като 

наблегнаха на полезността на обучението 

и предоставените идеи и насоки за работа 

в обмяната на опит. 



 

  

Работна ваканция 

Посещение в Карин Дом, гр. Варна по 

случай 16-тия рожден ден от създаване-

то на "Слънцето" с най-добрите образо-

вателни и социални практики, адапти-

рани към потребностите на децата. Ка-

рин Дом означава Къщата на Карин 

(момиче, родено с церебрална парали-

за). Тя е братовчедка на г-н Иван Стан-

чов, бивш български посланик в Обеди-

неното Кралство и Република Ирландия 

и бивш министър на външните работи. 

(Отляво надясно) 

Анелия Гърбачева, 

Иван Станчов, 

Женислава Сапунджиева,           

Светослав Зашев 

Изследователският екип подари 

новите книги „Интегрирано и 

включващо обучение“ част 1 и 

част 2 на основателят и ръковод-

ството на Карин Дом 

С положителен заряд и вдъхновение от 

срещата с именития дипломат, приятели 

и гости, празникът продължи с тържест-

во, игри, танци, коктейли в градината и 

откриване на нов Център за свободно 

време за деца и родители. Екипът ни 

предвижда сътрудничество с Карин Дом и 

възможности за обучения и стажове на 

студенти от Педагогическия факултет на 

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". В след-

ващите дни проведохме предварителни 

работни срещи с колеги от Ресурсни цен-

тове, детски градини и училища в Доб-

рич, Варна и Търговище. 



 

 

  

Нови книги 

Книгите са полезни за широк кръг специ-

алисти, работещи в образователната и со-

циалната сфера. Предназначени са за 

учители, ресурсни учители, директори на 

училища, педагогически съветници, пси-

холози, специални и социални педагози, 

Книгата „Интегрирано и включващо обу-

чение” се публикува в две части. Тя има 

теоретичен и практико-приложен харак-

тер и отразява актуалните тенденции и 

трансформации в образователните и со-

циалните политики и практики. 

В първата част е изследвана топографията 

на образователната интеграция. Предло-

жена е концепция за компетентностите, 

които следва да владее и усъвършенства 

съвременният учител, за да бъде успешен 

и умело да прилага новата педагогика на 

21-вия век. Анелия Гърбачева прави адап-

тация на методика за оценяване на проце-

са на училищна интеграция. Анали-

зирайки законови регламенти, теоретич-

ни постановки и актуални научни изслед-

вания, тя извежда индикатори, които 

влияят положително на всички участващи 

в образователния процес. 

Светослав Зашев прави характеристика на 

основните модели на образователна ин-

теграция, като диференцира компонен-

тите и белезите на интегрираното и 

Интегрирано и включващо обучение 

част 1 

логопеди, родители, студенти, изучаващи 

педагогически, психологически и социал-

ни науки, както и за всеки който се инте-

ресува от разглежданите теми. 

включващото обучение. В книгата е по-

пуляризирано ко-обучението като нов 

модел на преподаване. Посочени са раз-

лични модели на съвместно препода- 

ване и възможности за сътрудничество 

между общообразователния учител, ре-

сурсния учител и други специалисти. 

В първата част е включен и речник на 

учителя, който отразява съвременното 

тълкуване на основни категории и поня-

тия от областта на образователната ин-

теграция. 

Предложено е методическо указание за 

разработване на индивидуална програма 

за обучение, като се проследяват етапите 

на планиране, изготвяне и периодично 

актуализиране. Презентацията е адапти-

ран превод на канадски модел на образ-

ователни услуги. 



 

  

Втората част на книгата „Интегрирано и 

включващо обучение” представлява на-

учно-методически сборник, който 

включва статии, студии, дизайн на ситу-

ации и уроци за работа в инклузивна об-

разователна среда. 

Тя започва с актуалното определение за 

интелектуална недостатъчност, разрабо-

тено от AAIDD в края на 2011 г. В него е 

вложен нов критерий за оценяване ка-

чеството на предлаганите образовател-

ни услуги и подкрепа. 

Даниела Йорданова предлага вариант за 

оценяване на eзиковото развитие и рече-

вата комуникация. В допълнение на ска-

лата за комуникативно развитие (D. 

Bricker), тя представя методически вари-

ант, включващ критерии, показатели, 

задачи и индикатори, които конкрети-

зират езиковите и речеви умения на де-

цата на „входа” за училище. 

Зоя Кокалова и Любомира Пенева пред-

ставят модел на урок по български език, 

съобразен с образователното съдържа-

ние за втори клас. 

Магдалена Легкоступ разглежда някои 

теоретични аспекти на инклузивното 

образование и предлага дизайн на тре-

Интегрирано и включващо обучение 

част 2 

нинг за формиране на умения и нагласи 

за общуване в инклузивна образователна 

среда. Авторските занятия на тренинга 

„Обичай и прави добро” са съобразени с 

националните особености на обучението 

по религия в християнски контекст. 

Георги Василев разглежда възможности-

те на куклотерапията за подобряване на 

комуникацията на деца от предучилищ-

на и начална училищна възраст със спе-

цифични образователни потребности. 

Таня Мартинова предлага модел на си-

туация по „Математика”, подходяща за 

работа в четвърта група в детска градина. 

Пенка Костова разглежда нормативната 

основа за психолого-педагогическа под-

крепа на деца с различни възможности, 

като представя в синтезиран вид основ-

ните национални и международни акто-

ве, регламентиращи включващото обра-

зование. 



 

  

Д-р Магдалена Легкоступ представя 

обемно и представително теоретико-

приложно проучване на значими образо-

вателни политики, практики и проблеми 

на училищното обучение по религия в 

мултикуртурния контекст на съвременно-

то общество. В монографията се акцен-

тира на интегритета между религиозно 

познание и гражданско образование, като 

се обосновават специфичните изисквания 

и приложими области от учебното съдър-

жание по отношение на внедряването им 

в педагогическата практика. Конструира-

ни са теоретично обосновани и практи-

чески апробирани приложни модели, ко-

Обучението по религия -  

диалог и инклузия 

ито стимулират осъществява-нето на ин-

клузивния и диалогичен подход в обуче-

нието по религия. Формулира се съдър-

жанието на необходимата педагогическа 

компетентност на съвременния учител по 

религия за осъществяване на диалог и 

инклузия в религиозно-то училищно об-

разование. 



 

  

 

Проект “Изследване на образователната интеграция на деца/ученици със 

специални образователни потребности” 

Договор № РД 642-09/дата: 26.07.2010  г.  

Научен ръководите: доц. д-р Анелия Гърбачева 

Планирани дейности                 2010 г.             Резултати 

Синхронизиране на екипа и първи 

съвместни прояви.   

  

Проучвания.    

  

Селекция на оценъчни процедури. 

  

Преводи и адаптация.   

    

Оценяване адаптираността на физи-

ческата, образователната и социал-

ната среда на общообразователните 

училища към индивидуалността на 

учениците.     

     

Проучване на професионалните пот-

ребности на ресурсните учители и на 

учителите-класни ръководители и 

методици.     

   

Проучване „интегрираността” на де-

цата/учениците в общообразовател-

ните училища.    

  

Оценяване на познавателната, учеб-

ната и социалната интегрираност. 

 

Изпълнените дейности през първия етап на изсле-

дователския проект са проведени  в няколко работ-

ни етапа:  

1. Седмица на работните срещи на научния екип – 

13-18 септември 2010 год.  

Проведени са публични лекции на чуждестранни 

професори: проф. дпсн Гилен Мажерот (UMONS) и 

проф. дпсн Натали Надер (UCL). 

В този период е изградена стратегията на научноиз-

следователската програма. Определени са две ос-

новни посоки за провеждане на изследването:  

(А) проучване на процесите на интеграция в българ-

ското общообразователно училище през последните 

три години чрез разработване и адаптиране на ан-

кети за директори и учители и скала за оценяване 

на училищната интеграция;  

(Б) подбор на методики за оценяване на когнитив-

ното, комуникативното и социалното развитие на 

децата/учениците със СОП от предучилищна група 

на ДГ и от 1-ви клас на ОУ; 

2. Превод и съдържателна адаптация на посочените 

методики; 

3. Апробация на методиките в теренни изследвания. 

4. Провеждане на изследване в една ДГ и 1 ОУ от 

група  студенти от специалности: 

Предучилищна и начална училищна педагогика (3 

и 4 курс), Начална училищна педагогика и чужд 

език (4 курс) и Предучилищна педагогика и чужд 

език (4 курс). 

5. Публикации:  

На  членовете от екипа 

Бюлетин 2010 г. 
Уеб портал посветен на образователната интегра-
ция. 



 

 

  

Наблюдение и оценяване на процеса 

на образователна интеграция в учи-

лища и детски градини в различни 

области на България.    

  

Оценяване на адаптираността на фи-

зическата, образователната и соци-

алната среда на общообразователни-

те училища към индивидуалните 

потребности на учениците.  

  

Анкетиране и анализиране на профе-

сионалните постижения и потреб-

ности на ресурсните учители.  

  

Наблюдение и оценяване на когни-

тивното и социално развитие на деца 

със специални образователни пот-

ребности.      

  

Приложение на адаптираната мето-

дика на Диан Брикер при теренни 

изследвания. 

       Планирани дейности                    2011 г.             Резултати 

Дейностите за 2011 год. са проведени в 4 работни 

етапа:  

1. Изследователска дейност в Университета Лувен-

ла-Ньов под ръководството на проф. дпсн Натали 

Надер; запознаване и ползване на статистически 

софтуерни продукти за обработване и анализ на 

резултатите от изследванията;  

2. Работни срещи в Министерството на образова-

нието на Валония, Белгия, обучения в специално-

то училище в гр. Уавър;   

3. Ежеседмични работни събрания за анализ и от-

чет на изследователките резултати във Факултета 

по психология и педагогика на UCL; 

4. Провеждане на теренни наблюдения и изслед-

вания с участието на студенти от специалностите: 

Предучилищна и начална училищна педагогика 

(4 курс, задочно обучение), Начална училищна 

педагогика и чужд език (4 курс) и Предучилищна 

педагогика и чужд език (4 курс).  

Публикации:  

Гърбачева, А. (научен редактор) „Интегрирано 

обучение – диалог и разнообразие“, В. Търново, 

2011г. 

На членовете на екипа. 

Бюлетин 2011 г. 

Портал „Интегрирано обучение”. 

 



  

       Планирани дейности                2012 г.                 Резултати 

Преводи на определения и указания - 

индивидуална образователна програ-

ма.   

 

Редакции на книги, статии, печатни и 

електронни публикации и др. 

 

Публикуване на научно-методически 

сборник. 

 

Апробация на методики за оценяване 

на: училищната интеграция;   разви-

тието на децата/учениците. 

 

Подготовка и печат на книги.    

  

Информационен портал 

 

Организиране,провеждане и участие в 

тематични семинари.    

  

Участие и провеждане на тематични 

обучения. 

 

Графичен дизайн на изображения: 

корици, афиши, плакати, снимки и др. 

 

Изготвяне на постери и афиши за провеждане на 

семинари и академични беседи; корици на книги 

по въпросите на включващото обучение.  

Предпечатна и печатна подготовка на книги. 

Гърбачева, А., Зашев, Св., „Интегрирано и включ-

ващо обучение“ част 1, В. Търново, 2012 

Гърбачева, А., Речник на учителя с. 65-94 в „Ин-

тегрирано и включващо обучение“ част 1, В. Тър-

ново, 2012 

Авт. колектив, „Интегрирано и включващо обуче-

ние“ част 2, В. Търново, 2012 

Гърбачева, А., „Практикум по интегрирано и инди-

видуално обучение“ В. Търново, Университетско 

издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“   

Бюлетин 2012/1 на Екипа за педагогическо прид-

ружаване на образователната интеграция на де-

ца/ученици със специални потребности, кабинет 

„Инклузивно образование“ и Асоциация за инова-

ции в образованието. 

Бюлетин 2012/2 Международна сътрудническа и 

изследователска дейност. 

Семинар-академична беседа на тема: Болест и бе-

зумие в късния 18 век (Мишел Фуко и генеалогия-

та на приобщеното различие), изнесена от д-р Кр. 

Христакиев; 

Доклад-презентация на тема: Интелектуална не-

достатъчност и пътят от изключване към включва-

не 18-21в., изнесен от Св. Зашев. 

Участие в семинар-обучение на тема „Приобщава-

що образование“ в „Карин Дом“, гр. Варна. 

Годишнина от създаването на „Карин Дом“. 

Актуализиране на портал „Интегрирано обучение“  

http://e-psychoeducation.eu 

 

http://e-psychoeducation.eu/
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