ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ива Бонева е основател и изпълнителен директор на Център за приобщаващо
образование. Тя има магистратура по Социално развитие и социална политика от
Университета в Манчестър, Великобритания и е докторант в СУ „Св. Климент
Охридски“, Социална педагогика. С опит в социалната политика и социалното
развитие – тя е работила за Програмата за развитие на ООН, Католически
служби за помощ, Фонд „Спасете децата”, както и за български
неправителствени организации.
Ива е сред основателите и е член на Съвета на Българската платформа за
международно развитие, член на Съвета на Отдела за международно
специализирано образование и услуги (DISES), научен стипендиант по програма
„Чийвнинг“ на Министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност на
Обединеното кралство, стипендиант на Германския фонд „Маршал“ на САЩ и носител на отличие
от президента на Република България за забележителен принос и заслуги в защитата на правата
на децата.
Давид Родригес е президент на „Pró-Inclusão“/Национално сдружение на
учителите в специалното образование и директор на списание „Приобщаващо
образование“. Професор по специално образование, той получава докторската
си степен през 1987 г. от Техническия университет в Лисабон. Преподавал е
както в португалски университети (Порто, Азорските острови и Коимбра), така и
в
чуждестранни
(Белгия,
САЩ,
Бразилия
и
Китай).
Приключва
с
преподавателската си кариера през 2015 г. с професорска степен. Работил е по
международни проекти за ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и „Хендикап Интернешънъл“. Гост-лектор е в
Испания, Обединеното кралство, Франция, Бразилия, САЩ, Русия, Колумбия, Кабо Верде,
Мексико, България, Обединените арабски емирства и Макао. Публикувал е 31 книги и десетки
статии в специализирани журнали. През 2007 г. получава наградата „Union Latina“ за
научноизследователска дейност, а през 2017 г. – наградата за забележителни постижения в
международното лидерство, която се връчва от Съвета за изключителни деца на DISES (САЩ);
това отличие е приветствано от португалския парламент с единодушен поздравителен вот. От
юни 2015 г. е национален консултант по образование.
Проф. Дъглас Чийни има повече от 40 години опит в сферата на
приобщаващото образование и е един от водещите американски специалисти в
областта на емоционалните и поведенчески проблеми. Работил е 17 години като
специален педагог в Орегон преди да защити докторската си степен във
Вашингтонския университет, Сиатъл.
До 2017 г. той е съпредседател на докторската програма за приобщаващо
образование заедно с д-р Бет Уест и на магистърската програма за учители на
деца с обучителни и емоционални/поведенчески проблеми заедно с д-р Роксан
Хъдсън. Проф. Чийни е главен редактор на редица списания в областта на
училищната интервенция, както и съавтор на „Списание за емоционални и поведенчески
проблеми” (2006-2012). Удостоен с редица професионални отличия от американски и
международни организации.
Д-р Бриджит Уолкър е образователен консултант и обучител с над 25 години
опит. През 2006 г. защитава докторантура във Вашингтонския университет в
Сиатъл. Била е специален педагог и е работила с деца с емоционални и
поведенчески проблеми в първия в щата Вашингтон Център за интервенция и
подкрепа на позитивното поведение (PBIS).
В момента работи с училища в САЩ за превенция и изграждане на приобщаваща
среда за децата в риск от отпадане от училище, разработва програми за ученици
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със специални образователни потребности (обучителни трудности, емоционални и поведенчески
проблеми, проблеми от аутистичния спектър). Има редица публикации и участва като съавтор на
няколко издания, посветени на изграждането на ефективна система за подкрепа на учениците.

ДИСКУСИОННИ СЕСИИ
14:00 – 15:00
Първа дискусионна сесия – важни въпроси за приобщаващото образование – част 1

15:30 – 16:30
Втора дискусионна сесия – важни въпроси за приобщаващото образование – част 2
Модератор:
Ива Дойчинова е зам. гл. редактор „Сутрешни предавания“ на програма
„Христо Ботев“. Като емблематичен глас от радио ефира и тв водещ на
предаванията „Часът на мама“, „Денят е прекрасен“, „Обещанието“, Ива има
целенасочен интерес към въпросите на образованието, възпитанието и
пълноценното общуване с децата. Основател и идеен двигател на кампанията
„Будител на годината“.

Участници:
Светла Иванова е директор на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Добрич.
Завършила е с бакалавърска степен специалност Филология – английски език,
с магистърска степен специалности – Управление на образованието и Начална
педагогика. Стипендиант на IREX и американското правителство по програма
TEA. Член на Професионална общност за приобщаващо образование.

Петя Русинова: „Родена съм през 1962 година в най-голямото село в
България – Селановци. Завършила съм основно образование в ОУ „Н. Й.
Вапцаров” – училището, в което имам вече 30 години стаж като учител.
От тях – 12 като директор. Завършила съм СУ „Св. Кл. Охридски” –
специалност История и философия. Ръководя иновативно училище с иновация
за практико-приложни дейности по метода „учене чрез правене” за ученици със СОП от различен
етнически произход. Председател съм на Народно читалище „Самообразование 1894”. По моя
инициатива в селото се организират Международен фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки”
/тази година тринадесети/ и Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият
принц” – предстои шестото издание през месец април 2019 г.
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Васил Атанасов: „Казвам се Васил Атанасов, но в училище (ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, гр. Ветрен) ми казват г-н Васко. На 26 години съм и се занимавам
със старателни строежи – старая се да строя едно по-добро бъдеще за
България. Обичам много да помагам на колегите в нашата строителна бригада,
но и се опитвам да разширявам този ми спектър на подпомагане. Освен НУП
съм завършил и Психология, като и двете специалности са преборени в
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Милена Русева: „На 51 години съм, от Димитровград. Завършила съм висше
образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност НУП. Работя в ОУ „Пенчо
Славейков“, гр. Димитровград.

Иван Пейчев е магистър по Социална психология от ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“.
Придобил
е
V
професионално-квалификационна
степен
по
Педагогическа психология. Има допълнителна квалификация по Мениджмънт на
човешките ресурси. След няколко години в социалната сфера, той вече четири
години доказва нуждата от помагащи специалисти в училищата. Мотото му е, че
само заедно (родители, ученици и учители) можем да успеем. С „вирусния“ си
оптимизъм гледа да зарази всички.
Христина Фидосиева: „Работя като специален педагог в ОУ „Св. Климент
Охридски“,
град
Павликени
и
съм
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Специална
педагогика/Приобщаващо образование към катедра Начална училищна педагогика,
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. От тази учебна година се
опитвам да съм в „обувките“ на специалния педагог в училищна среда, защото до
миналата учебна година бях ресурсен учител в същото училище. Приемам работата
с деца със специални образователни потребности като призвание, а
приобщаването като кауза, за която са необходими време, търпение и разбиране.
Деси Алексиева е майка на 5 деца, филолог, която вярва, че ученето
продължава цял живот.
Създател на културния център Fox book cafe, който има като част от своята
мисия – стимулирането на ранното детско развитие и създаването на бъдещи
четящи личности.

Момчил Даскалов: „Баща на двама сина. Единият завърши тази година Първа
английска гимназия, гр. София и в момента е първи курс в Университета за
приложни науки в Хага, Холандия. Малкият тъкмо навлезе в предизвикателното
изпитание на седми клас.
Работя като ръководител отдел в сдружение за колективно управление на
авторски права в музиката – „Музикаутор“.
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