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ЕКИП ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ПРИДРУЖАВАНЕ В ПРОЦЕСА НА 

УЧИЛИЩНА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Проведените през последните десет години 
законодателни реформи в България въвеждат значителни 
иновации в образователните практики, основани на критериите 
за различие и разнообразие. Продължаващото развитие на 
оригинални научно-изследователски инициативи допринася за 
създаване на необходимите реални условия, гарантиращи 
успешното осъществяване на училищната интеграция. 
Признатата  нужда от подкрепа по отношение на 
професионална експертиза ни ориентира към сътрудничество и 
обмен на добри практики с цел изработване на нова визия за 
училището и образователните постижения на всички деца и 
ученици.  

Екипът, ръководен от доц. д-р Анелия Гърбачева е 
представен от водещи университетски преподаватели и 
изследователи в областта на педагогическите и 
психологическите науки. Това са проф. д-р Пенка Костова, проф. 
дпсн Натали Надер-Гробоа, проф. дпсн Гилен Мажерот, доц. д-р 
Даниела Йорданова, гл. ас. д-р Магдалена Легкоступ, хон. ас. 
Светослав Зашев и инж. Петър Велчовски. Изследователските 
дейности се провеждат за пръв път в условията на 
интегриращото училище и интегрираното обучение и са 

       
         

Научно-изследователски проекти на екип от 
Педагогическия факултет на 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

 

Проекти  2011 година: 

„Изследване на 
образователната 

интеграция на 
децата/учениците със 

специални образователни 
потребности” 

 
 

„Eкспертeн център за 
сравнително изучаване 

на училищната 
интеграция на ученици 

със специални 
потребности (в 

България и Общност 
Валония-Брюксел, 

Белгия)”  
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 Проект :  „Изследване на образователната интеграция на 
децата/учениците със специални образователни потребности” 

Дейности:  

Вторият етап на този проект продължава с организиране и провеждане на 
изследвания в България и Белгия, ориентирани към : 

• описание на факторите на образователната среда, които имат 
определяща роля за успешния ход на процеса на училищна интеграция; 

• описание на компонентите на образователни потребности на децата и 
на учениците;  

• наблюдения и оценяване процеса на образователна интеграция в 
общообразователни училища и детски градини с методиката „Скала за 
оценяване на процеса на образователна интеграция” на проф. дпсн Гилен 
Мажерот и доц. д-р Анелия Гърбачева; 

• теренни изследвания в училища и детски градини; наблюдения и оценяване  
развитието на деца/ученици на възраст от 6 до 9 години със специални 
образователни потребности по методики за оценяване на познавателна и 
социална сфера;  

• анкетиране и проучване професионалните потребности на ресурсните 
учители. 

 Резултати:  
 

• Резултатите очертават педагогически, психологически и методически 
аспекти на процеса на образователна интеграция:  

 фактори за подобряване на образователната среда и 
успешната училищна интеграция;  

 предлагат методики за оценяване на учебните 
постижения на деца/ученици със специални 
потребности;  

• Практическа полезност :   
 повишаване качеството на образователния процес; 
 популяризиране на продукти за широк достъп и 

приложение в общообразователни училища и детски 
градини, ресурсни центрове и в семейството;  

 разработен е електронен портал „Интегрирано 
обучение”, посветен на образователната интеграция. 

 

Научен принос:  
 
Предложената тематика е свързана с новаторски научно-изследователски 
практики, изпълнявана в услуга на общообразователните училища и детските 
градини, ресурсните центрове и центровете за психологическо консултиране в 
наши и европейски условия (отразявани на български и френски език на портала 
http://e-psychoeducation.eu .   

Целеви групи за наблюдение са: 
 

• учители и ресурсни учители от 5 области на България ; 
• деца/ученици от общообразователните училища и детски градини ; 
• родители.   

http://e-psychoeducation.eu/
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 Проект: Eкспертeн център за сравнително изучаване на 
училищната интеграция на ученици със специални 
потребности (в България и Общност Валония-Брюксел,  
Белгия)  
 
 
 
Работна програма и изследователска 
дейност в Католическия Университет на 
Лувен-ла-Ньов, февруари-април 2011 
година 
 

 

Проблемите на интеграцията представляват интерес не само на 
България и Белгия, а и навсякъде в света. Това е вечен процес, който 
изисква участието на университетски преподаватели, изследователи и 
студенти, както и на цялото общество. 
 
С оглед на изпълнените българо-белгийски проекти (1999-2009), 
насочени към подобряване качеството на живот на учениците и 
подготовка на специалисти за началото на процеса на училищната 
интеграция в България, настоящият проект цели: 

 Провеждане на сравнителни изследвания под егидата на 
междууниверситетски център. Те се отнасят  до психологическото и 
педагогическото оценяване и придружаване на ученици с умствена 
изостаналост (на възраст от 6 до 12 години). 
 
Изследователската дейност включва: 

• селекция, адаптация и апробация на средства за оценяване и 
наблюдение на всички участващи в процеса на 
образователната интеграция ;  

• изготвяне на методическо ръководство за психологическо и 
педагогическо придружаване на ученици. 

Целта е подобряване дейностите на всеки от участващите партньори и 
подпомагане на училищните постижения на всеки ученик.  
Изследователският екип включва специалисти от Католическия 
Университет на Лувен-Ла-Ньов (за Валония-Брюксел) и от 
Педагогическия факултет на Великотърновския Университет (за 
България).  
 
Предмет на съвместната дейност е: изучаването на предимствата на 
училищната интеграция и интегрираното обучение и препятствията, 
които стоят пред тяхното осъществяване; определянето на 
индивидуалните способности и образователни потребности; 
подготовката на индивидуални програми за обучение; разработване на 
методически ръководства за специалистите в образователната система.  

Резултатите от изследванията са полезни за провежданото 
продължаващо обучение и квалификации на учителите. Те са източник 
за актуализиране на професионалните знания и компетентности на 
практикуващите придружаващо и включващо обучение на учениците 
със специални потребности. В най-общ план те служат за отговор на 
ежедневно  срещаните въпроси :  

• Как да разберем, че учениците със специални потребности се 
развиват добре в рамките на интегрираното обучение?   

• Как да разберем, че процесът на училищна интеграция се 
провежда успешно?   

• С какви компетенции трябва да разполагат всички партньори в 
тази интеграция и какви обучения да им предложим?      

 

 
Дейности:  
 
• Представяне на отчета по извършените 

дейности по съвместни проекти с ВТУ”Св. Св. 
Кирил и Методий”; 

• Представяне на книгата „Интегрирано 
обучение - диалог и разнообразие” и превод 
на съдържанието на френски език;  

• Участие в семинар - практическо обучение в 
специално училище във Френската общност; 

• Обучение за използване на компютърни 
бази данни и статистически анализи, 
адаптирани към психологически, 
педагогически и социологически науки. 

 

Катедралата в Лувен-ла-Ньов 

Градският площад 
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 Работни срещи:  
 
Изследователският екип проведе работна среща с г-н Ж.-Фр. Делсарт, 
Директор на кабинета на г-жа Симоне, Министър на образованието на 
Валония-Брюксел, Белгия. 
 
Дискусията бе посветена на процесите на училищната интеграция; на 
адаптацията, участието и постиженията на учениците със специални 
потребности в общообразователния клас.  
 
Г-н Делсарт подчерта, че процесът на училищна интеграция изисква 
синхронизиране на дейностите на широк кръг специалисти и очерта 
необходимостта от създаване на условия за :   
 

• поддържане на естествена и постоянна комуникация и 
сътрудничество между науката (Университетите) и практиката 
(направлявана от различните Министерства);  

• развитие на специализирана образователна мрежа за обмен на 
добри практики и  разпространение на информации; 

• развитие на европейски научно-практически общности по 
проблемите на интеграцията и включването.  

 

 
 
 

 Ж.-Фр. Делсарт е специалист в областта на интегрираното обучение. 
Тричасовата дискусия бе своеобразно пътуване през етапите на училищната 
интеграция, онагледяващо световните практики по тези проблеми.  
За Квебек (Канада) училищната интеграция има 40 год. история.  
Във Валония-Брюксел, Френска общност на Белгия – официално започва с 
декрет през 2009 г.  
 
За България началото ѝ е през 2005 г. Българският модел заслужава 
признание. Данните на МОМН за броя на включените деца/ученици в 
общообразователните училища и детски градини за последните пет години 
нараства с повече от 1000% . (Графично представени данните за 2005-2010 г.)  
 

 
 
Изследователската дейност на екипа е структурирана дихотомично. Провеждат 
се сравнителни наблюдения и анализи на процесите на училищна интеграция, 
от една страна и на развитието на учениците в социалната и познавателната 
сфера, от друга. 
 
На този етап се стигна до апробация на методиките за оценяване процеса на 
образователна интеграция в училищата и детските градини и на методиките за 
психологическо развитие на децата. Първите резултати са анализирани в две 
научни статии.   
   
 
 
Семинар в специално училище : 

Участие в семинар–обучение за приложение на методиката „Скала за 
оценяване на саморегулация и хетерорегулация на поведението”.  
 
Методиката е широко приложима и очертава стратегиите на регулация  на 
поведението в хода на дейността. Адаптирана е за анализ на процесите на 
индивидуално учене, на решаване на проблеми, на придобиване на знания и 
умения за изпълнение на дейности.  
 
Проф.дпсн Натали Надер представи методиката пред аудиторията от учители, 
възпитатели, директори и инспектори на образованието във Валония.  
 

Среща с г-н Ж.-Фр. Делсарт, 
директор на кабинета на 

Министъра на 
образованието на Валония-

Брюксел. 
 

 

Отдясно наляво: проф. Г. Мажерот, Ж.-Фр. 
Делсарт, А. Гърбачева, проф. Н. Надер, Св. 
Зашев 

Проф. Натали Надер пред аудитория от 
инспектор, директор и учители на Валония-
Брюксел 
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 Сборник на изследователския екип,  
Изд-во на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”  
 
 

 

Заглавието  насочва към разнообразие от проблеми, съдържателно 
обединени в три части.  
 
Първият раздел е със заглавие „Диалог между науките”.  Той е посветен 
на еволюцията на идеите. 
  
Статията „Веселата наука” за лудостта през класическата епоха” с автор 
Кр. Христакиев влиза в полемика с някои аспекти на съвременната 
наука.  
Текстът тематизира големия поврат в историята на възприемането на 
„лудостта”, осъществен в средата на 17 в., което води до цялостното 
изключване на „безумните” от публичната сфера на обществото. 
Имлицитна цел на статията е очертаването на изключителната 
устойчивост на тази историческа формирала се представа, както и на 
съвременните ѝ рецидиви.  
 
Студията „Актуални трансформации в образователните практики” на  
А. Гърбачева отразява прехода от дефектология и специално-
педагогическа теория и практика към педагогика и психология на 
интегрираното обучение. Анализът на Международната класификация 
за функционирането, уврежданията и здравето, разширява медико-
социалната концепция с психологически и педагогически смисъл. 
Релациите на основните двойки понятия:  „болест – здраве”, 
„функциониране – увреждане”, „индивидуални и социални фактори”, 
„способности – потребности”, детерминират значимостта на субекта на 
„дейността и участието”. Изучаването на субекта на дейността и 
участието в условията на интегрираното обучение е придружено от 
анализ на резултати от анкетиране на учители от общообразователното 
училище.  
 
Студията разглежда  развитието на идеите за интеграцията, 
интегрираното обучение и преходът им към включващото обучение. Тя 
предлага тълкуване на нови категории и понятия през анализа на новата 
образователна парадигма. Теоретичните постановки за:  структурата и 
функциите на адаптираната среда; принципите на персонализация и 
диференциация; процесите на учене; определяне на индивидуалните 
образователни потребности са изходните позиции на преосмисляне и 
преструктуриране на интегрираното обучение в организирани процеси 
на включване. Включващото обучение се проектира в самостоятелните 
дейност и участие на всеки ученик в условията на съвместната дейност 
на целия клас/група.  
 

Книгата „Интегрирано обучение – диалог и 
разнообразие” е продължение на 

публикуваните монографии: „Интеграцията 
като идея, политика и тенденция в 

образованието” (Унив. изд. „Св. св. Кирил и 
Методий”, 2008) и „Посока: училищна инте-

грация” (Унив. изд. Университет на Монс 
2009)”.  

 

 

Красимир Христакиев, ас., докторант по 
Западноевропейска литература 

Анелия Гърбачева, доц. д-р, 
преподавател по Специална педагогика 
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Статията на Св. Зашев „Ресурсният учител – медиатор и мениджър” 
прецизира две от основните функции на новия тип учител. Очертани са 
функциите му да посредничи и да организира мрежата от отношения на 
социалните фактори и да „направлява” индивидуалното развитие. В 
статията е включена „инструкцията” на методика за оценяване на 
социалната сфера на развитие, приложима за 6–10-годишна възраст. 
 
Г. Мажерот е автор на две статии. Първата е озаглавена „Да интегрираме, за 
да включим в училище” и разкрива развитието на идеята за интегриране на 
децата и юношите с аутизъм в класовете на общообразователното училище 
в Белгия. Представеният опит отразява дейностите по два образователни 
проекта: “Каролина” и “Калейдоскоп”, реализирани в периода 70-те до края 
на 90-те години на XX век. Статията „Оценяване на педагогическата дейност 
в училищната интеграция”, написана на френски език, представя добри 
практики в интегрираното обучение: индивидуалната програма за 
обучение, организацията на режима (структуриране на времето, 
пространството и дейностите) и подбора и диференциацията на 
образователното съдържание.  
 
Първият раздел завършва със статиите: „Ценностни измерения на 
социалната и образователната интеграция” на Г. Димитрова и „За нов 
хуманизъм в XXI век към децата със специални образователни потреб-
ности” на П. Костова. В първата акцентът е към същността на интеграцията 
като ценност. Включени са и европейските измерения на социалната 
интеграция и някои от реализираните проекти за обучение на деца със 
специални потребности. Във втората се разкрива силата и смисълът на 
хуманизма в организираните училищни и извънучилищни отношения. 
Представени са и различните подходи за възпитание и обучение, като се 
набляга върху съобразяването с индивидуалните особености и възпи-
танието в различните видове дейности. 
 
В калейдоскопа от идеи на първия раздел „диалогът между науките” е 
разгърнат в полемиката на класическата наука от XVII век с настъпилите 
реформации в обществената чувствителност към „лудостта” 
(уврежданията) от средата на XX век. Полемика, която доведе до „осво-
бождаването” от „оковите на биологизацията и етикетирането” и очерта 
пътя на обществото ни да приеме „освободените” и да сподели с тях 
висшите социални ценности, свързани с правото на различие и удовлетво-
рението на потребностите. 
 

Методическо разнообразие” е вторият раздел на книгата. Съдържателно той 
е посветен на методологията и методиките на интегрирано обучение в 
началния училищен етап.  
 
Статията на Д. Йорданова е „За началното ограмотяване на  децата със 
специални образователни потребности в условията на комуникация”. В нея се 
подчертава, че обучението по български език в I–IV клас е  комуникативно 
ориентирано и “формирането на начална комуникативна компетентност” у 7–
11-годишните може да бъде успешно при осигуряване на адекватен избор на 
технология. Технология, чрез която усвояваните начални знания и 
формирането на съответстващите умения да се “вплетат” в комуникативната 
практика и на учениците със специални образователни потребности. 
 

  

 

 

Светослав Зашев, хон. ас., преподавател 
по Специална педагогика и практикум по 

интегрирано и индивидуално обучение 

Гилен Мажерот, проф. дпсн, 
предодавател по Психология 

и клинична психология 

Гинка Димитрова, проф. 
д-р, преподавател по 

Педагогика 

Пенка Костова, проф. д-р, 
преподавател по Теория 

на възпитанието 

Даниела Йорданова, доц. д-р, 
преподавател по Методика на обучението по 

български език и литература 1-4 клас 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Дречслер, инспектор Национално образование (Франция), представя на 
френски език студията „Технологиите за информация и комуникация – 
средства за усвояване и преодоляване на трудностите в четенето” и 
предлага разнообразие от интерактивни и технологични средства за 
развитие на фонематичното съзнание, фонематичния слух, звуко-буквената 
диференциация. Преодоляването на трудностите в процеса на 
ограмотяване е приоритет за Министерството на образованието на 
Франция, отразен в програмата за превенция на неграмотността през март 
2010 г.  
 
М. Легкоступ в студията „Интегрирано обучение чрез образователното 
съдържание на християнските празници” разглежда интегриращия и 
социализиращ аспект на образователното съдържание по Религия и Роден 
край в първите класове на началното училище. Очертаните приноси на 
разработката са: авторският сценарий за организация и провеждане на 
урок, включващ разнообразие от дидактични средства и от модели на 
интеракции “учител – ученик – ученици”; и анализът на резултатите от 
проведеното апробационно оценяване на познавателните, 
комуникативните и социалните страни на интегрираност на 7–8-годишните 
деца в състояние на интелектуална недостатъчност. Анализът очертава 
значимостта и предимството на социалните параметри, при което с 
основание може да се предполага, че те ще стимулират постиженията с 
познавателен и комуникативен характер в по-горна възраст.  
 
Вторият раздел завършва с научния доклад на А. Гърбачева и П. Велчовски, 
написан на френски език. „Виртуално педагогическо придружаване на 
училищната интеграция” разглежда развитието на интегрираното обучение 
в България и аргументите за организиране и провеждане на дистанционни 
форми за обучение и квалификация на учители. П. Велчовски представя 
платформите на уеб портала и дистанционното обучение.  
 
 
Разделът „Методическо разнообразие” разкрива предимството на 
интегрираното обучение по отношение на обогатяването на дидактическия 
и образователен „свят” на интегриращото общообразователно училище. За 
удовлетворяване на образователните потребности идва ред и на 
технологиите за информация и комуникация като средства за стимулиране 
и подпомагане на индивидуалното развитие. Познаването на 
разнообразието от методически, дидактически и технологични средства, 
достъпът до тях, са възможни чрез специализираните уеб платформи за 
квалификация и формиране на професионална компетентност на новия тип 
учители.      
 
В този раздел са включени методики за оценяване на познавателната и 
социалната сфера на интегрираните деца и ученици в детските градини и 
началните класове на общообразователното училище; скала за оценяване 
на училищната интеграция и скала за оценяване и анализ на 
саморегулацията и хетерорегулацията на Н. Надер. 
 
Книгата е предназначена за студенти, обучавани за учители във висшите 
училища; за всички учители и ресурсни учители, директори на училища и 
ресурсни центрове. Тя предлага отговори на въпросите, които си поставят 
родителите и самите деца и ученици, специалистите от училищните и 
извънучилищните учреждения, както и всички, които се интересуват от 
политиката и методологията на образователната интеграция. 
 
 
 

Магдалена Легкоступ, гл. ас. д-р, 
преподавател по Религиознание 

Петър Велчовски, инж.,  
концептор и администратор 

на портал „Интегрирано обучение” 

Мишел Дречслер, д-р по Информационни 
технологии в образованието, 

инспектор Национално образование 
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Дейностите са реализирани по Проекта за двустранно 
сътрудничество Валония – Брюксел / България. 

Проектите продължават през 2012 г.  

Предстои публикуването на сборник „Интегрирано 
обучение – книга за учители и деца”.  

Изследователският екип ще участва в два международни 
конгреса посветени на съвременните образователни 
практики и ролята на училищните психолози.  

 
 

Автори : Анелия Гърбачева и Светослав Зашев 
Редактор : Красимир Христакиев 
Дизайн : Петър Велчовски 


