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Въведение 

 

През последните 25 години в България сме свидетели на множество промени в 

парадигмите, теоретичните и емпиричните основания както в областта на 

психологическото оценяване, така и в работата с деца и ученици със специални 

образователни потребности. Сменят се и понятийният апарат, и обществените нагласи 

и отношения. След около половинвековно подтискане заради хипотезираните връзки с 

психоанализата, проективните методи се радват на засилващ се интерес (Алексиева и 

Кюпа, 2011). Променя се културата на използване на тестовете чрез систематично 

адаптиране, стандартизиране и обучение за използването им (Denver II, Developmental 

profile 3, Conners 3, CARS2, DDE-2 и WISC-IV)1, създават се и навлизат в практиката 

оригинални български диагностични инструменти (Калчев, 2013). От типичните нужди, 

обективно произтичащи от диагнозата, и конкретните биологически или психически 

особености, вниманието се премества към индивидуално обусловени и социално 

формирани потребности. Дефектологията се трансформира в специална педагогика, 

което показва преместване на фокуса от компенсиране на дефицитите към холистично 

развитие на наличния капацитет. Логопедията в България постепенно се еманципира от 

дефектологичното си минало чрез привличането на много психолози и се 

мултидисциплинира, като се превръща в пара-медицинска наука (Георгиева, 1996). 

Семействата с бебета с увреждания решават много по-често да ги задържат и отгледат, 

в сравнение с доминираща преди 1990 г. стратегия тези деца да бъдат поверявани на 

грижите на институциите. В контекста на цялостната промяна на отношението към 

детето и неговите права и потребности, както и под влиянието на неправителствени и 

международни правозащитни организации против сегрегационните образователни 

модели, от 2002 г. в България се въведе (поне нормативно) интегрираното образование 

на децата със специални образователни потребности (СОП)2. Същевременно 

                                                
1 През 2011 г. е създаден Национален тестов комитет към Дружеството на психолозите в България, който 
поддържа регистри на психологическите тестове и на квалифицираните за работа с тях специалисти. За 
съжаление регистърът не е актуализиран в интернет от 2011 г. Цитираните тестове са адаптирани или се 
намират в процес на адаптация от различни колективи от психолози, като повече информация за тях 
може да се намери на адрес: http://osbulgaria.com/bg/@2048/Детско-развитие  
2 С промяна на Закона за народната просвета и с Наредба № 6 от 19.08.2002 г. за обучението на деца със 
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се отменя действащата до този 
момент Инструкция №6/18.03.1977г. на МНЗ и на МНП за приемане на деца и ученици с телесни или 
психически недостатъци в специални училища и специални учебно-възпитателни заведения 
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държавната образователна система твърде бавно еволюира от сегрегираща през 

интегрираща към приобщаваща. 

Всички тези процеси налагат преразглеждане на действащия модел на 

психологическо оценяване на деца и ученици със специални образователни 

потребности, така че той да е адекватен на променените социални условия. 

Навременното откриване и психологическо оценяване на децата със СОП е 

особено важен момент за цялостния процес на тяхното интегриране в системата на 

общообразователните училища. Практиката показва, че колкото по-рано се открият 

отклоненията в развитието и способностите на едно дете, толкова по-целенасочена и 

ефективна е корекционната и подкрепяща работа по посока на разгръщането на пълния 

потенциал на възможностите му. 

Основната цел на дисертацията е да изследва и опише прилагания в момента в 

практиката в България модел за психологическо оценяване при работата с деца със 

специални образователни потребности, насочени за интегрирано обучение в 

общообразователни институции (детски градини и училища), да очертае проблемните 

области и да предложи насоки и препоръки за усъвършенстване на модела. В този 

смисъл във фокуса на изследването от една страна е процесът, през който всяко дете 

преминава (от момента на пораждането на съмнение за наличието на някакви 

затруднения, през получаването на статут на дете със специални образователни 

потребности до използването на този статут) от гл.т. на психологическото оценяване, а 

от друга – информираността, нагласите и потребностите на ключовите заинтересовани 

лица, които участват в осъществяването на интегрираното обучение на 

децата/учениците със специални образователни потребности (родителите на тези деца, 

учителите от общообразователните институции и специалистите от помагащите 

професии).  

С оглед на така определената цел, в съдържателно отношение дисертацията 

представлява изпълнението на следните задачи: 

1. Проследява социално-историческата динамика на понятието за специална 

образователна потребност и дефинира съвременното му съдържание. (Глава 1, т. 1.1. и 

т. 1.2.) 

2. Проучва използваните процедури, стандарти и инструменти, прилагани за 

оценка на специалните образователни потребности по света, и извежда критерии за 

добра практика. (Глава 1, т. 1.3) 
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3. Критичен анализ на действащата в момента правно-институционална рамка, 

свързана с определянето на статут на дете/ученик със специални образователни 

потребности. (Глава 2, т. 2.1. и т. 2.2.) 

4. Инвентаризация на използваните в България диагностични методи и 

инструменти за психологическо оценяване. (Глава 2, т.2.3.) 

5. Емпирично проучване, което оценява информираността, нагласите и 

потребностите на различните участници в интеграционния процес относно 

идентифицирането и психологическото оценяване на деца и ученици със специални 

образователни потребности. (Глава 3, т. 3.1.) 

6. Насоки и препоръки за усъвършенстване на действащия в момента модел за 

психологическо оценяване на деца и ученици със специални образователни 

потребности. (Глава 3, т. 3.2) 

 

Глава 1 

Специални образователни потребности – теоретична постановка 
В първата глава на дисертационния труд се проследява теоретичното развитие на 

съдържанието на понятието за специални образователни потребности, основите на 

психологическото оценяване на децата със специални образователни потребности, 

както и прилаганите процедури, стандарти и инструменти за оценка с акцент върху 

съвременните динамични подходи като налагаща се добра практика.  

За целите на дисертационното изследване възприемаме специалните 

образователни потребности като: структурирана динамична съвкупност от движещи 

сили, които повишават способността и ефективността за изпълнение (и 

самопоставяне) на жизнени задачи и формират целеустременост за справяне с 

нормативните очаквания и цели, поставяни от обществото, на деца със сензорни 

увреждания, физически увреждания, множество увреждания, умствена 

изостаналост, комуникативни нарушения, специфични нарушения на способността за 

учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър, 

емоционални и поведенчески разстройства. 

 

1.1. Понятие за специална образователна потребност 
Както отбелязва Л. Бартън (2005), „едно от важните открития в областта на 

уврежданията до момента е, че уврежданията са социална конструкция, че в различните 
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исторически периоди и при различен културен контекст са означавали различни неща”. 

Според него това се вижда от официално използваните дефиниции и влаганото в тях 

значение като, например, уродство, имбецилност, идиотизъм, лудост, слабоумие, 

умствен дефицит, субнормалност, умствено увреждане, обучителни затруднения. 

Така тези категории сами по себе си отразяват специфичното социо-икономическо и 

културно развитие, както и различните начини, по които политиката и образователните 

услуги се свързват с конкретни теории. 

Най-общо разглеждаме два паралелни процеса, които формират исторически 

днешното разбиране на специалните образователни потребности:  

• Еволюция на отделянето на физическите особености на детето от социалните му 

потребности, и 

• Динамичен баланс между обществени и индивидуални потребности. 

Л. Сполдинг и Д. Кейт (L. Spaulding, D. Keith, 2010) разглеждат промените в 

разбирането и отношението към хората с увреждания, като очертават три основни 

времеви периода: 

• Първи период: Ранни реформи (1800-1870 г.); 

• Втори период: Стагнация и регрес (1870-1950 г.) 

• Трети период: Съвременни реформи (1950-до днес). 

Тези времеви периоди са обособени и описани в дисертацията на базата на: 

• Икономическите, социални и културни особености; 

• Натрупания емпиричен опит и развитие на научните изследвания: 

o Доминиращи за периода теоретични концепции относно качествено 

или количествено обяснение на различията; 

o Отдаване на превес на наследствените предпоставки или на 

условията за развитие (средата и действията). 

• Отчитане на човешките права и социалните потребности на хората с 

увреждания. 

Макар и дефиницията на специалните образователни потребности от по-горе да 

е валидна за разбиранията във всички периоди, по различно време различни елементи 

от нея са доминирали и обяснявали схващанията спрямо потребностите на децата с 

някакви увреждания или затруднения в развитието. В дисертацията проследяваме 

историческата динамика на съдържанието и обема на понятието в рамките на четири 
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исторически периода, като към трите периода по Сполдинг и Кейт прибавяме и 

периода, обхващащ времето от древността до 1800 г. (описан като нулев период). 

За всеки от периодите специално внимание е отделено на водещите за времето 

си изследователи на детското развитие и техните обяснителни концепции за 

различията. Понякога изследователи са творили в два периода (например Пиаже) или 

реално са работили с деца със специални образователни потребности и са публикували 

в един период, но стават популярни и въздействащи през следващия (Виготски и 

Монтесори).  

 

1.2. Основи на диагностичната оценка на деца със специални образователни 

потребности 

Доколкото потребностите са субективна категория, оценката за наличието на 

определена потребност и приоритизирането й спрямо други налични потребности е 

обект на субективната оценка на индивида (предполагаща способности за 

саморефлексия). Реално, обаче, децата - малолетните и непълнолетните, рядко имат 

адекватна саморефлексия за потребностите си, което довежда до ситуация, в която 

други решават какви са техните образователни и други потребности. Това важи в още 

по-голяма степен за децата с увреждания, дефицити и разстройства. Ето защо е 

изключително важно да се използват валидни и надеждни процедури и инструменти 

за измерване и оценка на специалните образователни потребности, за да не се 

задълбочават вторичните увреждания (в понятията на Виготски). 

В системата на човешките (в т.ч. детските) потребности3 голяма част са 

придобити (включително потребността от учене, труд и социална комуникация) и 

следователно интер-субективни (съотносими спрямо потребностите и поведението на 

другите и спрямо техните очаквания към нас). Точно по отношение на интер-

субективните потребности има най-големи различия между „специалните” и 

„преобладаващите” деца, тъй като от една страна очакванията към едните и другите 

силно се различават, а от друга - обикновено „специалните” деца се демотивират от по-

слабите си постижения в сравнение с другите. Образователните потребности могат да 

се декомпозират до: 

а) формиране на потребност от учене (и целеустременост/амбиция) – като 

ценност и нагласа; 

                                                
3 Както и страховете, впрочем. 
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б) формиране и развитие на способности за справяне с жизнени задачи (вкл. 

способности за учене) в контекста на динамично актуализирани жизнени перспективи; 

в) изграждане и поддържане на структурирана среда и мотивационни 

фактори, които са съобразени с особеностите на децата, така че да осигурят 

устойчивост на потребността от учене и да повишават нивата на постиженията и 

ефективността на способностите им. 

В исторически план може да се обобщи, че до 70-те години на миналия век 

господстващ модел за оценка на потребностите на хората с увреждания е 

медицинският модел. Според него, основната пречка за участието на хората с 

увреждания в обществения живот е техният физически, сензорен или интелектуален 

недъг (болест, дефицит). 

В началото на 70-те години на ХХ в. като противоположен на медицинския се 

формира социалният модел на оценка - той насочва вниманието към бариерите 

(пречките) в средата - социални, икономически, културни и политически, които пречат 

на хората и не гарантират тяхната равнопоставеност. Социалният модел поставя в 

центъра на вниманието увреждането като въпрос на граждански и човешки права 

(Бартън, 2005). В този аспект образованието на децата с увреждания не трябва да се 

свързва с полагането на специални грижи, а със създаването на среда и култура, 

гостоприемни за всички деца, като оценката на потребностите се свързва с понятието 

„пречки пред ученето и участието” (Иванов, 2013). Идентифицирането на децата чрез 

прилагането на социалния модел цели да се избегне тяхното „етикетиране” и 

„стигматизиране”. Като практическо осъществяване на социалния модел може да се 

разглеждат и различните образователни политики спрямо децата със специални 

образователни потребности – интегрирано образование и приобщаващо образование 

(разликите между двата типа политики е разгледана в Глава 2).  

Нуждата от оценка на специалните образователни потребности на едно дете 

може да бъде обусловена от различни физически, умствени или сензорни увреждания, 

хронични заболявания, или разстройства на психичното развитие - езиково-говорни 

нарушения, разстройства на развитието на училищните умения, генерализирани 

разстройства на развитието. Често срещани са смесените форми на проява на различни 

увреждания и разстройства, което превръща оценяването на образователните 

потребности в голямо предизвикателството за специалистите. Задачата става още по-

сложна, когато целта на диагностичната оценка се адресира към специалните 

образователни потребности. Изглежда очевидно, че нито само медицинският, нито само 
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социалният модел сами по себе си могат да дадат изчерпателна оценка, когато става 

дума за индивидуални образователни потребности.  

По-нататък разглеждаме основните психометрични инструменти, използвани в 

Европа и САЩ, групирани като: невропсихологични, за измерване на интелектуални 

способности, за постижения, за диагностика на развитието и на адаптивното поведение, 

личностни въпросници. 

 

1.3. Процедури, стандарти и инструменти, прилагани за оценка на специалните 

образователни потребности 

През последните години набира своите привърженици нов модел на оценяване – 

т.нар. динамичен модел, който се стреми да съчетае по един ефективен начин 

медицинския и социалния модел, когато става дума за оценяване на специални 

образователни потребности. Тук правим представяне на най-често използваните в 

световната практика модели на оценява, отговарящи на критериите за динамичност 

(също описани подробно в тази точка). 

Таблица 1. Най-често използваните съвременни подходи за оценяване 

ОЦЕНЯВАНЕ  МОДЕЛИ 
Оценяване на функционирането • Оценяване съобразно дейността 

и потребностите 
• Международна класификация на 

функционирането, уврежданията и 
здравето (МКФУЗ) 

Оценяване на познавателните процеси 
и възможностите за промяна 
(изменяемостта) 
 

• Динамично оценяване на 
процесите на учене (ДОПУ) 
• Система за когнитивно 

оценяване на Дас и Наглиери(CAS)4 
Оценяване на контекста • Индекс за 

включване/приобщаване 
• Консултативен модел - 

Системно контекстуален подход 
Оценяване на академичните 
постижения 

• Оценка, основана на 
академичното представяне по 
математика, четене и писане 
• Портфолио оценяване 

Важно е да отбележим, че стандартизираните психометрични тестове и 

динамичното оценяване не си противоречат, а се използват с различни цели и се 

допълват.  

                                                
4 Cognitive Assessment System, CAS. 
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Принципни ориентации на динамичното оценяване 

Представените в точка 1.3. 20 критерии, изведени от Либер (2011), и 

принципните основания на осемте динамични модела, разгледани като добра световна 

практика в оценяването на деца със специални образователни потребности, 

синтезираме във формулираните по-долу пет принципни ориентации: 

• Целева адекватност: Диагностиката трябва да е ориентирана „отвъд” 

идентификацията само на дефицитите и да обслужва процеса на изготвяне на 

индивидуалния план за обучение, да позволява ориентация за посоката на 

развитие на детето и разгръщането на пълния му капацитет, да е отправна точка 

за терапевтични интервенции. В този смисъл е необходимо да се прави 

адекватен избор на инструментариум и интерпретацията на резултатите да дава 

информация, релевантна на целите на диагностичното изследване. 

• Интер-субектност: Ефективната терапевтична, корекционна и педагогическа 

работа с детето трябва да включва семейството и конкретната социална среда, в 

която то живее. От това следва и необходимостта от разширяване на кръга от 

субекти на диагностиката, включвайки не само други лица, но и изследване на 

отношенията между тях и нагласите им във връзка с детето. 

• Клиент-ориентирана вариативност: Протоколите от диагностичното 

изследване трябва да бъдат операционализирани спрямо различните клиенти 

(ползвателите на резултатите от диагностичния процес): родител(и), терапевти, 

ресурсни учители и педагози, за да се улесни адекватното разбиране и 

сътрудничеството между всички, които са включени в интеграционния процес. 

• Професионална компетентност: Диагностичните инструменти трябва да бъдат 

прилагани и резултатите от тях интерпретирани само от подготвени за целта 

специалисти. Компетентното използване на инструментариума може до голяма 

степен да гарантира избягването на грешки при взимането на значими решения 

като тези, свързани с идентифицирането, формата на образование и обучение на 

деца със СОП. 

• Сътрудничество в интердисциплинарен екип: Взаимодействието и 

комуникацията между специалисти от различни области в процеса на 

психологичното оценяване и коментирането на резултатите и последващите 

действия трябва да отчита взаимовръзките и влиянието на разнообразни фактори 

и аспекти от живота и развитието на детето. Ефективното сътрудничество в това 
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отношение може да осигури изработването и осъществяването на оптимални 

стратегии за обучение и развитие на децата със специални образователни 

потребности. 

Първите три ориентации – целева адекватност, интер-субектност и клиент-

ориентирана вариативност са възможни, само ако са налице четвъртата и петата – 

професионална компетентност на ангажираните с процеса на оценяване и 

сътрудничеството между тях. В допълнение, необходима е ефективно работеща 

професионална инфраструктура (валидирани, надеждни и стандартизирани 

инструменти, функциониращ тестов комитет, саморегулиращи се професионални 

общности и др.). 

Тези пет ориентации служат за основа на предлагания модел за психологично 

оценяване на деца със специални образователни потребности в Глава 3, т. 3.3. 

 

Глава 2 

Психологическото измерване и оценяване в контекста на системата за 

работа с деца със специални образователни потребности в България 
 

В Глава 2 представяме общ преглед на развитието на стратегиите по отношение 

на децата със СОП и определянето на техните образователни потребности, действащата 

в момента правно-институционална рамка и диагностичните методи и инструменти, 

които се използват за оценка на деца със СОП в България. 

Макар и със своя специфика, в България отношението и националната политика 

към хората с увреждания следват същите процеси, които се наблюдават по света: от 

мистифициране и религиозна стигма (свързвана с причините за вродените увреждания 

и болестите), през социална изолация, сегрегация и доминиране на медицинската 

категоризация, до съвременното трансформиране на ценностните модели по отношение 

на правото на пълноценен и независим живот и осигуряването на условия за това. 

Същевременно, обаче, докато развитите държави в Европа като Германия, 

Великобритания, Франция, Италия и скандинавските страни, както и САЩ, Канада, 

Австралия, Япония и др. имат вече утвърдени традиции по отношение на пълноценното 

включване на хората с увреждания в обществения живот чрез своята образователна и 

социална политика (Ивков, 2005), то в България сме все още в самото начало „на пътя” 
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на трансформацията на обществените нагласи и превръщането на добрите намерения в 

държавна политика, действащи практики и качествени социални услуги.  

Тук разглеждаме съвременните тенденции по отношение на образованието на 

децата с увреждания в България. Описваме ги подробно в три основни направления: 

• Интегрирано образование - държавна политика, институционално подкрепена 

и законово регламентирана форма на обучение; 

• Включващо/приобщаващо образование - обект предимно на 

неправителствени организации; 

• Алтернативни форми на обучение - развивани по линия на международни 

проекти и от частни организации и центрове.  

Спецификите на първите два подхода – интегриране и приобщаване, най-

пълно се открояват при сравняването помежду им. И двата подхода са съпоставими по 

отношение на стремежа към включване на децата със специални образователни 

потребности в общообразователните училища, целейки социална интеграция с 

останалите деца в обща среда. Същевременно между тях съществуват редица важни 

разлики, които превръщат интеграцията в междинен етап при прехода от 

институционализация и специално образование към приобщаване. 

Докато интегрираното образование борави с термина „специални образователни 

потребности”, чието съдържание кореспондира с медицинския модел (чрез 

заместването на различните видове увреждания и трудности с една нова обобщаваща 

категория), приобщаващото образование използва „бариери пред играта, научаването и 

участието”, съответстващо на Индекса за включване, който отразява социалния модел 

за функционирането. По този начин приобщаващото образование разглежда всички 

деца като обучаеми – средата е тази, която трябва да се промени така, че да премахне 

бариерите (Ангелова, 2007).  

Българската образователна система все още е много далеч от достигането на 

стандартите, които приобщаващото образование поставя като изисквания не само пред 

нея, но и пред функционирането и ценностите на обществото ни като цяло. 

Същевременно проблемите, които възникват пред ефективното прилагана на 

интегрираното образование, също са базисни: унифицирането на целите и методите 

на преподаване, адаптирането на учебните програми спрямо възрастови групи, 

възприемани като хомогенни по състав, се стреми да заличи различията между 

ученици с различни способности (вместо да стимулира развитието им според 
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потенциала). Това изключва априори прилагането на индивидуален подход в учебния 

процес  

Описанието на правно-институционалната рамка проследява въвеждането и 

развитието на съдържанието на основните понятия, с които се оперира по отношение 

на децата със СОП и тяхното обучение, както и мястото на психологическото 

оценяване в процеса на интеграцията им в общообразователните институции у нас. 

В тази част се разглежда дейността на основните институционални участници, 

ангажирани с осъществяването на комплексното педагогическо оценяване, част от 

което е психологическото оценяване на деца със СОП – областните ресурсни центрове, 

екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по 

образованието и екипите за подпомагане на обучението и възпитанието в детските 

градини и училищата. 

В т.2.3. на Глава 2 предлагаме кратко описание на всеки от онези диагностични 

методи и инструменти, които нашето изследователско търсене откри, че се използват в 

България при оценяването на деца със специални образователни потребности.  

С цел по-лесно сравнение на най-често използваните методики и инструменти в 

САЩ, Европа и България, при представянето им сме използвали подхода на 

разпределение в шест групи от т.1.2., като всеки от изброените по-долу инструменти е 

представен в дисертацията с кратко ревю. 

Невропсихологични: Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне, Тест 

на А. Лурия „10 думи”, Моторна скала на Озеретски-Гьолниц, Дъски за вгнездяване на 

Сеген, Коректурни проби на Пиерон (Тулуз-Пиерон и Пиерон-Рутер), Таблица на 

Горбов-Шулте за превключване на вниманието, Проби на Платонов (преплетени линии 

и числови редици), Тест за пространствена ориентация – Проби на Хед, Въпросник за 

типологична анамнеза относно особеностите на типа висша нервна дейност – Д. 

Батоева. 

Интелектуални способности:Скала за интелигентност за деца на Уекслер 

(версии HAWIK-R и WISC-IV), Прогресивни матрици на Рейвън, Скала за 

интелигентност Бине-Търман, Картинен речников тест на Пийбоди. 

Постижения:Тест за училищна готовност на проф. П. Калчев, Тест за училищна 

готовност на проф. Бижков, Гьопингенски тест – апробиран и стандартизиран от Р. 

Захариева, Методика за оценка на образователните потребности на деца – проф. 

Матанова и д-р Е. Тодорова. 
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Развитие и адаптивно поведение: Скрининг тест за детско развитие Denver II, 

Рейтинг скала за оценка на детското развитие (Developmental profile 3) на Дж. Алпърт, 

Рейтинг скала за оценка на ADHD - Conners 3, Скрининг за аутизъм при деца между 1-3 

години на даяна Робинс (M-CHAT), Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм на Е. 

Шаплер, М. Ван Бургондиен, Г. Дж. Уелмън, С. Лав (CARS 2), Тестова батерия за 

оценка на дислексия на развитието на Джузепе Сартори, Ремо Жоб, Патрицио Тресолди 

(DDE-2), Методика на проекта „Включващо обучение”, Диагностика и превенция на 

езика на Ю. Стоянова, Р. Йасифова, М. Поппандова, Р. Нецова (ДПЕ 3-4), Тест на 

Манова-Томова за изследване на интелектуалното развитие от раждането до 3 годишна 

възраст, Мюнхенска функционална диагностика на развитието, Метод на А. З. Зак за 

изследване нивото на развитие на мисленето при деца в училищна възраст. 

Проективни: Мастилени петна на Роршах, Рисунка на човешка фигура на Ф. 

Гудинаф (по Харис), Рисунка на моето семейство, Проективна зрително-словесна 

методика на Рене Жил, Рисунка на дърво (Кох), Детски проективен тест САТ на 

Леополд Белак и Соня Борел Белак, Картинно-фрустрационен тест на Розенцвайг, Тест 

„Недовършена картина”, Тест на Люшер. 

Личностни: Минесотски многофакторен личностен въпросник за юноши 

(MMPI-A), Тест за оценка на тревожността на Спийлбъргър (STAI-Y), Въпросник за 

агресивност на Бъс-Дюрки, Скала на творческата мотивация на Пол Торънс. 

 

Глава 3 

Оценка на нагласите и потребностите от промени в модела за 

психологично оценяване на деца със специални образователни 

потребности 
Представени са резултатите от проведеното от автора емпирично проучване и се 

предлагат анализ и препоръки към  актуалния модел на психологическо оценяване през 

призмата на изведениге в Глава 1 пет принципни ориентации на динамичните модели. 

Цели на проучването: 

1. Да се изследва информираността, нагласите и потребностите на 

заинтересованите лица, участващи в интеграционния процес на деца със СОП в 

общообразователни институции, относно идентифицирането, психологическото 

оценяване и работата с тези деца. 
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2. Да се провери отношението на респондентите към динамизирането на модела на 

психологическо оценяване. 

Задачи в проучването: 

1. Да идентифицираме нивото на информираност, нагласите и потребностите на 

ангажираните с интеграционния процес заинтересовани лица относно 

психологическото оценяване на децата със СОП. 

2. Да очертаем основните пречки пред реализирането на динамичен модел на 

психологическо оценяване на децата със СОП. 

3. Да оценим наличните ресурси (опит, квалификация, инструментариум) за 

осъществяването на психологическото оценяване на деца със СОП. 

4. Да обобщим опита от практическото приложение на очертания в нормативните 

документи модел на психологическо оценяване на деца със СОП. 

Водеща хипотеза в проучването ни е: Реализираният в България модел на 

психологическо оценяване на деца със СОП не съответства на съвременните добри 

практики в качеството си на динамичен модел. Водещата хипотеза конкретизираме 

съобразно основните принципни ориентации на динамичните модели (изведени в първа 

глава) чрез изследователските хипотези в Таблица 4. 

Проучването беше реализирано с качествено изследване (полу-структурирани 

дълбочинни интервюта с респонденти от гр. София, гр. Пловдив и гр. Харманли) и 

количествено анкетно проучване с респонденти от цялата страна. 

Качественото изследване е описано и резултатите от него са представени на стр. 

115-118 от дисертационния труд ив Приложение 1 и 2, а методиката на количественото 

проучване е  описана на стр. 120-126. 

Количественото проучване проведохме с три групи изследвани лица с три вида 

анкетни карти5, отчитащи спецификата на ролите им в интеграционния процес и 

психологическото оценяване на децата със СОП. Формулировката на въпросите беше 

съобразена с хипотезите и ориентациите, които едно динамично оценяване трябва да 

притежава. Съответствието на изследователските хипотези и въпросите в анкетните 

карти е дадено в Таблица 4. 

 

                                                
5 Приложение 4, 5 и 6 представляват трите вида анкетни карти. 
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Таблица 4. Въпроси за проверка на изследователските хипотези 
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Проверка и анализ на хипотезите на изследването 

Първата хипотеза за сложността на процедурата и нейната целесъобразност 

ще операционализираме през запознатостта на учителите и специалистите с нея, 

оценката на сложността й от родители, учители и специалисти и оценката как се е 

чувствало детето по време на психологическото оценяване. Сложността тук се 

формира от това доколко процедурата е ясна (разбираема)/неясна(трудна за разбиране), 

лесна (за изпълнение)/трудна(затрудняваща участниците), бърза/бавна, ориентирана 

към детето/към административните изисквания. 

Процедурата за получаване на статут на дете/ученик със специални 

образователни потребности според самооценката на специалистите и учителите е 

сравнително добре позната, като естествено за нашите условия по-малко запознати са 

учителите (62%) отколкото специалистите (90%). Високата степен на несигурност у 

учителите (26% споделят, че я познават само частично) в процедурата и 

допълнителните 12%, които не познават процедурата, представляват сериозен проблем 

за функционирането на социалния модел (при който учителите са активните в 

промяната на средата), още повече, че извадката ни е доминирана от училища и детски 

градини, в които има обучавани деца или ученици със специални образователни 

потребности. На базата на извадката можем да заключим, че процедурата е по-позната 

на специалистите, отколкото на учителите. 

Респондентите, които не работят в институция, обучаваща деца със СОП, са 

статистически по-малко запознати с процедурата (0% запознати, 50% частично и 50% 

изобщо не я познават) в сравнение, с тези, които работят в такива институции (ниво на 

значимост на Хи-квадрат теста: p=0.014). Това означава, че резултатите за цялата 

страна биха били още по-негативни, тъй като до известна степен идентифицираната 

запознатост на учителите се дължи на факта, че в училищата и детските градини, в 

които работят, вече се обучават деца със СОП. 

Всъщност, ако се преизчислят данните спрямо дела образователни институции, в 

които се обучават и не се обучават деца/ученици със СОП, то делът познаващи 

процедурата за цялата образователна система би бил едва 21%, частично познаващи - 

45% и непознаващи – 34% (Фигура 8 в дисертационния труд) 
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Фигура 8: Познавате ли процедурата, която е необходимо да се приложи, за да 

получи едно дете статут на дете/ученик със СОП 

90%
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21%
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12%

34%

6% 4%Специалисти

Учители (извадка)

Учители
(преизчислено за

страната)

Да Частично Не
 

Така следва да приемем, че учителите в училищата и възпитателите в детските 

градини като цяло за страната познават само частично и недостатъчно процедурата 

(45% от учителите в страната). Тъй като учителите би трябвало да имат важна роля в 

процедурата за получаване на статут на дете/ученик със СОП, това непознаване (на над 

една трета от учителите) сериозно възпрепятства целесъобразността на провеждането 

й и увеличава сложността на процедурата поради неопределените очаквания на 

учителите и непредвидимостта в поведението им вследствие на непознаване на 

процедурата. От гледна точка на специалистите, непознаващите или частично 

познаващите процедурата са маргинален дял, и то основно идващи от психолози, които 

не са ангажирани пряко с процеса на оценяване на деца със СОП. 

За да можем да проверим първата хипотеза от гледна точка и на трите групи 

анкетирани лица, използваме оценките им с помощта на Ликертова 7 степенна скала по 

отношение четири характеристики на процедурата, които в съвкупност формират 

интегрална оценка на сложността на процедурата. Оценката на сложността на 

процедурата по получаване на статут на дете/ученик със СОП формираме на основа на 

оценките от трите групи заинтересовани лица (родители, учители и специалисти) по 

отношение на следните четири характеристики на изпълнението на процедурата: 

яснота/разбираемост на процедурата; трудност на изпълнение на процедурата; 

ориентация (към потребностите на детето или към административните изисквания); 

времетраене на процедурата. Тези четири характеристики формират вътрешната 

сложност на процедурата.  

Изследваме надеждността на предложените четири измерители на сложността 

чрез вътрешната консистентност (чрез коефициента Алфа на Кробнах) за всяка отделна 
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група изследвани лица. Общият извод е, че и четирите характеристики са важни и 

надеждни измерители на сложността и за родители, и за специалисти, и за учители. 

Алфата на Кронбах намалява при премахването на всяка отделна характеристика за 

всяка група изследвани лица. Единствено премахването на ориентацията на 

процедурата при специалистите увеличава Алфа на Кронбах, но само с една хилядна - 

0,794, като разликата може да се дължи на закръглявания. 

Таблица 8. Вътрешната консистентност на сложността от различните респонденти 

 Алфа на Кронбах 
Родители 0,805 
Специалисти 0,793 
Учители 0,826 
Таблица 9. Вътрешната консистентност на сложността (родители)  

 
Средна 

стойност на 
оценките при 
липсващ айтем  

Средна 
вариация на 
оценките при 
липсващ айтем 

Коригирана 
обща 

корелация 
Коефициент на 
детерминация 

Алфа на 
Кронбах при 
липсващ айтем 

Време 12,0000 24,844 0,676 0,470 0,727 
Яснота 12,7692 26,899 0,649 0,431 0,743 
Ориентация 11,4308 27,124 0,544 0,296 0,794 
Трудност 12,3538 27,607 0,620 0,394 0,757 
Таблица 10. Вътрешната консистентност на сложността (учители) 

 

Средна 
стойност на 
оценките при 
липсващ 
айтем  

Средна 
вариация на 
оценките при 
липсващ айтем 

Коригирана 
обща 

корелация 
Коефициент на 
детерминация 

Алфа на 
Кронбах при 
липсващ айтем 

Време 12,3038 23,086 0,653 0,486 0,780 
Яснота 13,2532 22,422 0,690 0,483 0,762 
Ориентация 13,1646 21,934 0,585 0,369 0,817 
Трудност 12,8101 23,438 0,694 0,531 0,764 

 

Таблица 11. Вътрешната консистентност на сложността (специалисти)  

 
Средна 

стойност на 
оценките при 
липсващ айтем  

Средна 
вариация на 
оценките при 
липсващ айтем 

Коригирана 
обща корелация 

Коефициент на 
детерминация 

Алфа на 
Кронбах при 
липсващ айтем 

Време 12,2500 17,506 ,580 ,367 ,753 
Яснота 13,3375 16,201 ,689 ,480 ,699 
Ориентация 12,7625 17,044 ,509 ,280 ,794 
Трудност 12,7625 16,740 ,649 ,450 ,719 

По отношение на времетраенето и трите категории респонденти възприемат 

процедурата по-скоро като бавна, отколкото като бърза – на това мнение са 59% от 

учителите, 59% от специалистите и 51% от родителите. За 80% от родителите 

процедурата е отнела до 3 месеца от подаването на документите в РИО до 

получаването на заключение от ЕКПО. Същевременно 52% от родителите смятат, че 
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оптималният период трябва да бъде по-малък от 1 месец, а като цяло 94% от 

родителите определят границата от 3 месеца (Таблица 12 в дисертацията).  

52% от родителите определят процедурата като по-скоро ясна и разбираема, като 

на същото мнение са 40% от учителите и 48% от специалистите. По скоро като неясна я 

възприемат 29% от родителите, 26% от учителите и 32% от специалистите. Останалите 

респонденти са избрали отговора, който определя процедурата като колкото ясна, 

толкова и неясна, което може да се интерпретира в няколко посоки: липса на 

достатъчно информация за процедурата, неясни критерии за оценка, бягство от по-

точен отговор или като баланс между яснота и неразбираемост относно процедурата. 

Като ориентирана повече към административните изисквания процедурата 

възприемат 58% от родителите, 44% от специалистите и 37% от учителите. 

Същевременно 38% от учителите, 36% от специалистите и 32% от родителите я 

определят като повече ориентирана към потребностите на детето. По отношение на 

трудността на изпълнение на процедурата 45% от родителите я възприемат по-скоро 

като лесна за изпълнение, докато гледната точка на учителите и на специалистите е 

точно обратната – 40% от учителите и 41% от специалистите смятат процедурата за по-

скоро трудна за изпълнение. Най-неопределени като оценка от страна на родителите се 

оказват яснотата и трудността на процедурата, като процентът на избралите отговор „0” 

(колкото..., толкова...) е съответно 18% и 20%. При учителите този отговор е избран 

както следва: 17% за времетраене, 22% за яснота, 22% за ориентация и 26% за трудност 

на изпълнението. Специалистите са посочили този отговор по отношение на яснота – 

19%, основна ориентация – 19% и трудност на изпълнението – 27%. 

Фигура 9: Индекс на сложност на процедурата 
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Относителният баланс между крайните мнения по отношение на четирите 

вътрешни характеристики на сложността на процедурата може да бъде по-добре 

илюстриран чрез агрегиран индекс на сложността на процедурата (Фигура 9). Индексът 

е изчислен като средноаритметична оценка от числовите стойности на оценките по 

всеки един от факторите6. 

Статистически значими различия в оценките на различните групи анкетирани по 

отношение на различните фактори на сложност откриваме само в два случая. Ако 

сравним оценката за продължителността на процедурата от страна на родителите и от 

страна на учители и специалисти (заедно), то родителите са статистически по-

оптимистични (процедурата според тях е по-бърза) с F=5,200 и ниво на значимост 

p=0,024, но същевременно оценяват процедурата като по-бюрократична от учителите и 

специалистите (F=4,336, ниво на значимост p= 0,038).  

Въпреки че данните не позволяват категорично да приемем хипотезата в частта 

й за сложността (спрямо общия индекс), бихме могли да я приемем от гледна точка 

на родителите спрямо ориентацията на процедурата (целесъобразността). 

Близостта на оценките до неутралните е аргумент за частичното й приемане. 

Таблица 13. Т-тест за средна стойност 

Т-тест за средна стойност = 4 (неутрална оценка) 99% доверителен интервал 
 Средна T Значимост Средна 

разлика 
Долна 
граница 

Горна 
граница 

Време 4,18 0,679 0,5 0,18 -0,54 0,91 
Яснота 3,42 -2,348 0,022 -0,58 -1,25 0,08 
Ориентация 4,75 2,761 0,008 0,75 0,03 1,48 
Трудност 3,83 -0,689 0,493 -0,17 -0,82 0,48 
Индекс 4,4 0,223 0,824 0,05 -0,5 0,59 

Контент анализът на съдържанието на оценката на родителите как са се 

чувствали децата им по време на процедурата показва, че тя e доминиращо 

положителна – 63% споделят, че детето им се е чувствало “спокойно”, “добре” или 

“много добре”, “нормално” по време на изследването, но е притеснителен високият дял 

родители, които смятат, че процедурата е “изнервила”, “разтревожила”, “притеснила”, 

“уморила” или “отегчила” децата им (37%) (Фигура 10 в дисертацията).  

Въпреки че има различни степени на тревожност и уплаха (една майка споделя, 

че детето искало да избяга от стаята), както и че някои деца не са искали да си тръгват 

след края на оценяването, защото им е било много интересно, считаме че по-детайлно 

                                                
6 Оценка 1 за всеки фактор съответства на най-добрата/желана опция, 4 – неутрална оценка, а 7 – най-
нежеланата/”лоша” опция. Индекс 1 означава малка/ниска сложност, докато 7 е максимална сложност 
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кодиране на отговорите (с повече степени на позитивна и негативна оценка) би било 

твърде субективна интерпретация и затова приемаме само две стойности – 

относително неутрално-положително преживяване и относително негативно-

неприятно преживяване за детето.  

Негативните оценки за начина, по който се е чувствало детето, са значимо 

корелирани с оценката на родителите за сложността на процедурата (индекса) и с трите 

вътрешни характеристики на сложността (времетраене, яснота и трудност) – 

родителите, които намират процедурата за относително по-ясна, по-лесна и по-бърза, са 

неутрално-положителни в оценката за състоянието на детето си по време на 

оценяването му. Макар и родителите с неутрално-положителна оценка за усещането на 

детето да оценяват процедурата като малко по-ориентирана към детето им отколкото 

другите, разликата не е достатъчно голяма. 

Таблица 14. Сравнение на средните стойности на оценките на характеристиките 

на процедурата спрямо оценката на преживяването на децата по време на 

оценяването  

Усещане Време Яснота Ориентация Трудност 
Индекс 
Сложност 

Неутрално-  
Положително 

Средно 5,2500 4,3333 5,3333 4,8750 4,9479 
Брой 24 24 24 24 24 
Стандартно 
отклонение 

1,77544 2,07818 1,78561 1,80127 1,39872 

Негативно- 
Неприятно 

Средно 3,5610 2,8780 4,4146 3,2195 3,5183 
Брой 41 41 41 41 41 
Стандартно 
отклонение 

2,19145 1,77757 2,36617 1,83728 1,59530 

Общо Средно 4,1846 3,4154 4,7538 3,8308 4,0462 
Брой 65 65 65 65 65 
Стандартно 
отклонение 

2,19297 2,00696 2,20107 1,98092 1,66647 

Таблица 15. Дисперсионен анализ (ANOVA)  
 Сума на 

квадратите Df Вариация F Значимост. 
Време * 
Усещане 

Междугрупова  43,187 1 43,187 10,283 ,002 
Вътрегрупова 264,598 63 4,200   
Обща 307,785 64    

Яснота * 
Усещане 

Междугрупова  32,061 1 32,061 8,948 ,004 
Вътрегрупова 225,724 63 3,583   
Обща 257,785 64    

Ориентация 
* Усещане 

Междугрупова  12,777 1 12,777 2,708 ,105 
Вътрегрупова 297,285 63 4,719   
Обща 310,062 64    

Трудност * 
Усещане 

Междугрупова  41,489 1 41,489 12,468 ,001 
Вътрегрупова 209,649 63 3,328   
Обща 251,138 64    

Индекс * 
Сложност 

Междугрупова  30,940 1 30,940 13,279 ,001 
Вътрегрупова 146,796 63 2,330   
Обща 177,737 64    
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Тестът ANOVA за дисперсия не ни дава основания да отхвърлим нулевата 

хипотеза, че средните оценки са еднакви. Това донякъде може да се обясни с факта, че 

оценката на ориентацията на процедурата е силно изместена към административните 

изисквания и има най-голямо стандартно отклонение, достигащо максималната 

стойност в оценките. 

Групираме родителите спрямо четирите характеристики в два клъстера с 

максимално 10 итерации и получаваме две групи: “Недоволни” (36) и “Доволни” (29) 

родители още на втората итерация. Недоволните родители най-общо смятат, че 

процедурата е твърде административна и не отчита спецификите на детето, трудна е, 

неясна и бавна. За разлика от тях доволните са били сравнително наясно с процедурата, 

оценяват я като лесна, сравнително бърза и по-ориентирана към детето. Най-голямата 

разлика в оценките се наблюдава именно по отношение на ориентацията на 

процедурата. Причината да наречем клъстерите по този начин е не само мнението им 

по отношение на характеристиките на сложността, а и оценката на начина, по който се 

е чувствало детето по време на оценката. 79% от родителите във втория клъстер 

оценяват като неутрално-положително преживяването на децата си, докато в първия 

клъстер са разделени по равно. А 75% от родителите, които оценяват преживяването на 

детето си като негативно-неприятно, се намират в първия клъстер. 

Таблица 16. Крайни центрове на клъстерите 

 Клъстери 
Недоволни Доволни 

Време 5,39 2,69 
Яснота 4,64 1,90 
Ориентация 6,00 3,21 
Трудност 5,03 2,34 

Местоживеенето на родителите предсказва мнго добре тяхната удовлетвореност 

от процедурата. Родителите, живеещите извън големите градове (София, Пловдив, 

Варна, Бургас, Русе), са статистически значимо по-доволни от процедурата, отколкото 

тези, които живеят в тях. 

Таблица 17. Съвместно разпределение на родителите по местоживеене и 

принадлежност към клъстер  

 Недоволни Доволни 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе  71% 29% 
Извън тези градове 37% 63% 
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Таблица 18. Тест Хи-квадрат 

Местоживеене/клъстер на 
удовлетвреност Стойност Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Хи квадрат Пиърсън 7,900a 1 ,005   
Вероятностен коефициент 8,045 1 ,005   
Тест на Фишер    ,006 ,005 

Тест за линейност 7,778 1 ,005   
Брой 65     

Това е напълно естествено, тъй като в по-малките населени места се оценяват 

по-малко деца и отношението е много по-индивидуализирано (най-вече защото 

оценяващите имат повече време). Така родителите извън петте най-големи градове в 

България възприемат процедурата като много по-ориентирана към детето, отколкото 

тези в тях. Всъщност, единствено по тази характеристика съществува статистически 

значима разлика в оценките на индивидуалните характеристики с ниво на значимост 

под p=0.05. Кумулативно, обаче, разликите по другите три характеристики се натрупват 

в обобщения индекс и той вече е статистически по-висок (по-негативна оценка) за 

големите градове, отколкото извън тях, с ниво на значимост p=0.025 (доверителен 

интервал 97.5%). 

Таблица 19. Сравнение на средните стойности на оценките на характеристиките 

на процедурата спрямо местоживеенето 
 Време Яснота Ориентация Трудност Индекс 
София, 
Пловдив, 
Варна, 
Бургас, 
Русе 

Средна 4,4000 3,6571 5,6571 4,1714 4,4714 
Брой 35 35 35 35 35 
Стандартно 
отклонение 

2,00294 1,87778 1,57074 1,77376 1,38502 

Извън 
тези 
градове 

 Средна 3,9333 3,1333 3,7000 3,4333 3,55 
Брой 30 30 30 30 30 
Стандартно 
отклонение 

2,40593 2,14530 2,38023 2,16051 1,84578 

ANOVA F 0,728 1,102 15,707 2,288 5,268 
P 0,398 0,298 0,000 0,135 0,025 
Ета 0,107 0,131 0,447 0,187 0,278 

В обобщение, първата хипотеза приемаме само частично. Учителите не са 

запознати с процедурата по получаване на статут на дете със специални 

образователни потребности, за разлика от специалистите. Учителите, специалистите и 

родителите като цяло са неутрални спрямо яснотата, трудността, продължителността и 

ориентацията на процедурата, което поражда сериозни съмнения и рискове пред 

целесъобразността. Категорично се потвърждава хипотезата именно по отношение на 

ориентацията към потребностите на детето през погледа на родителите му. Накрая, 

родителите в по-малките градове и села възприемат процедурата като по-съобразена 
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с потребностите на децата им.  

Втората хипотеза за качествата на използвания инструментариум и 

професионалната подготовка и квалификация на учителите и специалистите изследваме 

с въпросите, свързани с първоначалното откриване на проблеми в обучението на 

детето, продължителността на психологичното оценяване, наличните психологически 

инструменти за оценка и подготовката и квалификацията на използващите ги. 

При първите съмнения за наличие на затруднения в развитието и адаптацията 

40% от родителите са се насочили за съвет/консултация към личния лекар (педиатър) 

на детето, 18% са се консултирали с психолог, а 11 % са потърсили мнението на учител. 

Същевременно на въпроса: Кой Ви насочи към процедурата за получаване на статут 

на дете/ученик със СОП?, 28% от родителите посочват, че това е направил логопед, 

20% - учител в детска градина или училище, 11% посочват психолог, 11% са се 

ориентирали сами от информацията в интернет, 8% са насочени от приятели, 5% - от 

психиатър, а останалите са имали други източници. Очевидно се налага изводът, че 

личните лекари/педиатри не познават процедурата и въпреки че е естествено да бъдат 

потърсени за консултация при наличието на проблеми в развитието и 

функционирането, те не се припознават в ролята си на консултанти по отношение на 

обучението и развитието на детето и не разполагат с необходимата информация. 

Специален интерес заслужава фактът, че диагностичното оценяване на детето им 

е отнело по-малко от 1 час според 51% от родителите, 22% споделят, че оценяването е 

продължило в рамките на 1-2 часа, 6% - 2-3 часа, 3% - повече от 3 часа, а 15% са 

отбелязали, че оценяването е продължило 1 или повече от 1 ден. Въпреки че отчитайки 

индивидуалността на всеки случай това разнообразие на продължителността изглежда 

оправдано, диагностично оценяване, което е проведено за по-малко от 1 час изглежда 

най-малкото несериозно и непрофесионално като отношение към проблематиката и 

последствията от направените заключения, независимо дали става дума за 

психологичното изследване в медицинско заведение или за оценката на ЕКПО към 

РИО. Една четвърт от родителите изпитват притеснения относно опитността на 

ангажираните специалисти, а 9% имат притеснения от вида на използваните тестове. 

Родителите масово изказват неудовлетвореността си от ресурсните учители, когато 

децата им са в горен курс, в контраст на по-малките деца, когато обикновено 

родителите са много доволни. 
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Втората хипотеза засяга липсата на достатъчно надеждни инструменти за 

диагностично оценяване на деца, както и липсата на достатъчно разнообразни такива, 

покриващи различни функционални области и аспекти в развитието на детето. В 

известен смисъл втора глава вече даде достатъчно аргументи защо използваните 

инструменти не са надеждни от гледна точка на обективни критерии. Тук ще 

коментираме допълнително самооценката на учителите и родителите по отношение на 

използваните инструменти. 

В Таблица 20 в дисертацията са представени резултатите, които показват, че 

само около 1/3 от специалистите смятат, че разполагат с необходимите диагностични 

инструменти за идентифициране на деца със СОП, а почти половината споделят, че 

използват инструменти, които нямат български норми или не знаят да има такива.  

От конкретно посочените от анкетираните над 50 използвани методики7, тестове 

и въпросници, изглежда че инструментариумът е богат и практически неограничен. 

Същевременно, обаче, ако към него се приложат изисквания за стандартизация на 

използването, наличност на актуални норми за България, адекватност на стимулния 

материал към съвременния начин на живот, то много голяма част от тях не отговарят на 

тези изисквания. Всеки специалист е посочил от 1-2 до най-много 10 конкретни 

инструменти, с които работи, като най-често споменавани са Прогресивните матрици 

на Рейвън (19%), Скалата за интелигентност на Уекслер за деца (12%) и Тест на Лурия 

за памет (11%), като всички останали (с изключение на проективните техники и 

методи) са посочвани от по-малко от 6% от анкетираните. Това предполага силна 

диверсификация на инструментариума и поставя под съмнение съпоставимостта на 

резултатите между различните специалисти, изследвали едно и също дете.  

Изборът на диагностичен инструмент зависи много повече от неговата 

достъпност, познатост или лични предпочитания на специалиста, отколкото от 

диагностичните му качества. Този вид практика се благоприятства и от липсата на 

обща методология и на регистър на подходящи и утвърдени с качествата си 

инструменти за съответните области на изследване, както отбелязват в коментарите 

към отговорите си самите анкетирани. Това предпоставя липса на единни критерии и 

неяснота относно целесъобразността на използваните инструменти. 

Само 10% от специалистите са отбелязали, че използват оригинални български 

инструменти, което в тези случаи се свежда до ограниченото използване на няколко 

                                                
7 Голяма част от тях са подробно описани във втора глава. 
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инструмента - методиките на Матанова и Тодорова (2013), Манова-Томова (1974), 

Бижков и Стоянова (2004), Батоева (2000), Калчев (2013) и ДПЕ 3-4.  

Съвременни инструменти с българска адаптация и стандартизация като Denver 

II, DP 3, MMPI-A, Conners 3, CARS 2, DDE-2 също са много малко познати и 

използвани (под 4%), което може да се дължи на факта, че се разпространяват от частно 

издателство като продукт с авторско право, за разлика от по-лесно достъпните 

„ксерокопия” на останалите алтернативи.  

Друг съществен момент при инструментите за диагностика е доколко могат да 

измерят не само дефицитите в развитието на детето, а и неговите силни страни. 40% от 

анкетираните специалисти са посочили, че инструментите, с които разполагат, 

приоритетно оценяват дефицитите в развитието на детето (виж Таблица 20). Едва 43% 

посочват, че използваните от тях инструменти им позволяват не само да открият 

дефицитите и силните страни на детето, но и да дадат конкретни препоръки към 

родителите и учителите относно развитието му.  

Може да се заключи, че липсата на обща методология и неспазването на 

професионални стандарти обуславят масовото използване на инструментариум със 

спорни диагностични качества при оценяването на деца със СОП. Това поставя под 

съмнение валидността на оценките и заключенията и потвърждава втора хипотеза.  

Доколкото формулирането на препоръки касае не толкова качествата на 

конкретните инструменти, а опита и професионалната компетентност на 

специалиста, необходимостта от допълнителна подготовка и придобиване на 

специфично знание относно консултантската и терапевтична работа с деца със СОП се 

очертават като заявка за развитие при 69% от анкетираните специалисти. 

Същевременно половината от участвалите в анкетата специалисти (53%) отчитат 

потребност от повишаване на компетентността си относно използването на 

диагностични инструменти при деца със СОП (Таблица 22 в дисертацията). 

По отношение на повишаване на квалификацията анкетираните учители също са 

имали възможност да изберат повече от една област на развитие (Таблица 23 в 

дисертацията). 46% от учителите са определили като основна потребността си от 

допълнителна психологическа подготовка за работа с деца/ученици със СОП. 44% 

споделят нужда от разширяване на психологическата си компетентност по посока на 

работата с родителите на децата/ученици със СОП. 40% от учителите изразяват 

готовност да се ангажират с диагностичното оценяване при наличието на подготовка за 

това, както и 37% споделят потребност от допълнителна квалификация в областта на 
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специалната педагогика. Само 5% от анкетираните са преценили, че нямат нужда от 

допълнителна квалификация или разширяване на компетентността си, свързана с 

работа с деца със СОП. Това предполага, че останалите 95% от анкетираните учители 

осъзнават наличието на определени дефицити в подготовката си и биха инвестирали в 

професионалното си развитие при подходяща възможност и условия.  

Данните от изследването за специалистите и учителите потвърждават 

необходимостта и желанието на респондентите за допълнителна квалификация, 

обучение и насоки относно психологическото оценяване и работата с деца със СОП, 

което е в подкрепа на Хипотеза 2. 

Третата хипотеза е свързана с ефективността на процедурата по оценяването 

на деца със СОП. Ефективността на процедурата би могла да се измерва по много 

различни начини - от вложените ресурси до оценяване на изпълнението8 (на 

предписаните изисквания). 

Проблемен е фактът, че 40% от анкетираните родители не са получили доклад от 

психологическото изследване, а 9% споделят, че докладът е представлявал само списък 

от дефицити. За други 9% той е представлявал разширено описание на дефицити, а за 

8% - описание на дефицити и силни страни. Само 32% споделят, че докладът от 

психодиагностичното изследване е представлявал описание едновременно на 

дефицитите и силните страни на детето, придружени с конкретни препоръки относно 

развитието му (виж Таблица 24 в дисертацията). Тези резултати подкрепят третата 

хипотеза по отношение на липсата на обратна връзка от диагностичното изследване и 

на препоръки към родителите на деца със специални образователни потребности.  

Резултатите от диагностичното оценяване (психологическия статус) на дете или 

ученик със специални образователни потребности трябва да се използват при 

изготвянето на неговата индивидуална програма в общообразователното училище. 

Същевременно само 15% от учителите смятат съдържанието на психологическия статус 

за ясно (разбираемо) и полезно, с конкретни насоки за работата им, а 18% от учителите 

дори не са виждали изобщо описание на психологически статус на дете със СОП (при 

условие, че почти всички учители работят в образователни институции, където се 

обучават деца със СОП). За останалите 48% описанията са ясни, но или не са отнесени 

по никакъв начин към тяхната работа с детето/ученика, или липсват конкретни насоки, 

които да са полезни на учителя за структуриране на индивидуалната програма (Таблица 

                                                
8 Една подобна оценка се съдържа в Одитен доклад (2013) и по-рано в ИСДП (2006). 
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25). Тези данни потвърждават третата хипотеза и по отношение на липсата на насоки и 

препоръки относно работата на учителите с деца/ученици със СОП. 

Успешното интегриране на децата със СОП в общообразователните институции 

до голяма степен зависи от подкрепата на средата – в това число както на учителите и 

на всички специалисти, ангажирани в процеса, така и на родителите и на най-близкото 

обкръжение на детето. Включването на родителите и на учителите на най-ранния етап 

на психологическо оценяване би спомогнало за правилната ориентация в 

проблемите на детето и за мобилизирането им в посока на подкрепа и активно 

участие. Оценка на ресурсите за справяне на семейството и на условията на средата (и 

училището) може да даде по-ясна картина за това каква форма на образование би била 

по-подходяща, за да се стимулира и развие пълния капацитет на детето. Едно 

минимално условие за това е специалисти, родители и учители да имат възможността 

да споделят, обсъждат и планират на език, разбираем за всички. 

Ефикасността на процедурата можем допълнително да илюстрираме с 

резултатите от контент анализа на отговорите на родителите на въпроса: Моля, 

опишете какви са най-важните промени за детето Ви след получаването на статут 

на дете/ученик със СОП?  

Фигура 12: Облак на мнението на родителите относно промените вследствие на 

получаването на статут на дете/ученик със СОП 

 

Източник: Изследването с помощта на wordle.net  

60% от родителите споделят мнението, че получаването на статут на 

дете/ученик със СОП е довело до положителна промяна в развитието на детето им 
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(получили са разбиране от страна на учителите, детето се е успокоило, резултатите в 

училище са се подобрили, с детето работи екип от специалисти или минимум ресурсен 

учител, оказват се адекватна помощ и подкрепа, детето се социализира). 32% от 

родителите, обаче, смятат, че няма промяна по отношение развитието на детето им 

след определянето на статута, а дори има негативна такава („промените са само на 

хартия”, изолация, игнориране, етикетиране - „третират го като различно дете”, 

учителите са обвинени в неразбиране и некомпетентност). 8% от родителите са 

амбивалентни в оценката си – от една страна намират положителна промяна за 

развитието на детето си, а от друга – смятат я за недостатъчна или случваща се по 

неподходящ начин (оценяват положително индивидуалната работа с детето, но я смятат 

за недостатъчна като време, с резултати, по-ниски от очакваните, или извършвана 

некомпетентно).  

Можем да заключим, че доколкото ефикасността на процедурата е свързана с 

последващите действия в работата с детето със СОП, то има какво още да се желае по 

отношение на информираността, нагласите и квалификацията на ангажираните в 

интеграционния процес – учители и родители, както и по отношение на работата на 

специалистите, които да съобразят психологическото оценяване с неговите приложими 

аспекти в практиката на интегрираното образование. 

Четвъртата хипотеза се отнася до интер-субектността на психологичното 

оценяване. Изследваме я през участието на родителите в процеса на психологическо 

оценяване на детето им, както и косвено с въпросите към учители и специалисти за 

ангажираността на родителите при съмнения за наличие на СОП. 

Оказва се, че има родители, които не са били интервюирани като част от 

диагностичната процедура – 14%, както и такива, които не са били информирани 

относно съдържанието на процеса на изследване – 12%, което от една страна 

потвърждава предположението, че интер-субектността при психологическото 

оценяване на децата със СОП не винаги се спазва, а от друга поставя въпроса за 

сътрудничеството от страна на родителите, когато учител или специалист има 

съмнения относно причините за затруднения в обучението на детето.  

Първото приближение на проверката е какъв дял от анкетираните никога не са 

имали случай да работят с дете, което според тях има специални образователни 

потребности, но няма официален статут на дете/ученик със СОП. В изследването само 

10% от анкетираните (специалисти и учители) споделят, че не са имали такъв случай. 

Разбира се, тези деца, към които реферират 90% от анкетираните, може да се намират 
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някъде в процеса от „улавяне на ранните сигнали” през „психологично оценяване” 

до отхвърляне или получаване на статута. 90% от учителите в нашето проучване, 

които са се обръщали към родителите на такова дете (например, за да ги запознаят с 

възможностите, които осигурява статутът на дете/ученик със СОП или да поискат 

разрешение за прецизна диагностика), са имали случаи на отказ от сътрудничество. 

Подобен голям дял (93%) на откази от сътрудничество (поне като първа реакция) се 

наблюдават и при специалистите.  

Тези факти можем да интерпретираме като показателни за ниското ниво на 

информираност на родителите и за тяхната негативна нагласа към определянето на 

статут „Дете/ученик със СОП”. Отказът на родителите да признаят навреме, че 

детето им може да има проблем (особено когато няма физическо увреждане), 

затруднява развитието на детето и понякога го обрича на самоизолация (например, 

при дислексия) и/или отхвърляне (при хиперактивност). Съществен психологически 

проблем за родителите е, че условие за стартиране на процедурата за оценка на 

специални образователни потребности е предварителното наличие на „диагноза” - и то 

от психиатър в психиатрично заведение или от психолог, който работи в една практика 

с психиатър – все „стряскащи” родителите комбинации и условия. Негативните нагласи 

на родителите на деца „в норма” (14% против присъствието на деца със СОП в 

класовете на децата им, 22% с притеснения, че децата със СОП ще свалят нивото на 

класа и 43% колебаещи се дали биха искали или не да има деца със СОП в класа)9 

допълнително препятстват сътрудничеството на родителите на дете със съмнения за 

СОП, тъй като те очакват „етикетирането” да повлияе негативно на детето и дори да 

доведе до необходимостта то да бъде преместено в друго училище. 

Цитираните по-горе негативни нагласи у родителите, огромната честота на 

посочените от учители и специалисти случаи, че има деца, които нямат статут на 

деца/ученици със СОП, но имат нужда от него, и статистиката, че в 43% от училищата 

и 67% от детските градини в страната към 2012 г. липсват деца със СОП, но и че 

годишно минават на оценка от ЕКПО към РИО само около 4000 деца (3597 през 

учебната 2009/2010 и 4306 през 2010/2011)10, са основание да смятаме, че в 

общообразователната система има много повече деца със специални 

образователни потребности, отколкото по официална статистика за децата, ползващи 

такъв статут. Има разнообразни причини, поради които деца, които би трябвало да 
                                                
9 Представително социологическо изследване на Центъра за приобщаващо образование (2014).  
10 По данни от Одитен доклад (2013). 
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получат статут на дете/ученик със СОП, не го получават и спокойно може да се каже, 

че е системен проблем, а не само дължащ се на един или два независими фактора. 

Петата хипотеза е свързана със сътрудничеството на различните участници в 

интеграционния процес при психологическото оценяване на децата със специални 

образователни потребности. Изследваме я с въпросите относно активността на учители 

и специалисти при съмнение за дете със специални образователни потребности. 

Макар и рядко, но все пак се срещат учители, които не предприемат никакви 

действия (освен най-много прилагането на индивидуален подход към детето), когато по 

тяхна преценка детето има нужда от статута на дете/ученик със СОП, но не го 

притежава. Този дял е 5,5%, а причината за тази пасивност е „защото познават 

родителите и отношението им към тяхната (евентуална) намеса”. Сред тези учители са 

както учители в детската градина, така и в горния курс (5-12 клас).  

Най-често избираният отговор от учителите като стратегия при съмнение за 

дете, което има затруднения с учебния материал по причина, съответстваща на 

категорията СОП, е да запознаят родителите с процедурата за получаване на статут на 

дете/ученик със СОП (48%), което отразява една активна позиция и сътрудничество. 

Следва стратегията за индивидуална работа с детето за пригодяване на материала към 

възможностите му (46%) – практика, която е предизвикателство както за учителя, така 

и за детето, тъй като се пропуска възможността да се потърси най-подходящия вариант 

за развитието на детето от екип от различни специалисти. Едва на трето и четвърто 

място идват стратегиите за обсъждане на случая със специалист (психолог, логопед, 

педагогически съветник) и/или с колега учител – избрани съответно от 46% и 43% от 

респондентите. Също 43% са отбелязали стратегията да посъветват родителите на 

детето да се запознаят с процедурата за получаване на статут на дете/ученик със СОП. 

Този отговор бе предложен като алтернативен на активната стратегия, в която самият 

учител запознава родителите с процедурата и високият процент на избралите го 

респонденти може да се интерпретира в посока както на непознаване на процедурата в 

детайли, така и като отказ от ангажиране с активна позиция и сътрудничество. Едва 

20% избират възможността да поискат от родителите разрешение за прецизна 

диагностика – нормативно необходимо условие, за да може да се направи каквото и 

да било психологическо оценяване на детето. Тъй като психологическо оценяване може 

да се извърши от ЕПОВ в училището/детската градина, сравнително ниският процент 

на избралите тази опция може да се разглежда като индикатор за това, че да се работи в 

такива екипи е слабо разпространена практика.  
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Едва в 29% от случаите на родители на деца, преминали през психологическо 

оценяване за получаване на статут СОП в ЕКПО, са участвали и учители, което също е 

индикатор за слабо сътрудничество между различните специалисти. Най-често в 

екипите участват логопеди (82% от случаите) и детски психолози (53%), но това се 

дължи на институционалния дизайн на постоянния състав на ЕКПО. 

Шестата хипотеза е свързана с необходимостта от ранен скрининг като етап 

от психологическото оценяване на деца със СОП. Въпросите, с които я проверяваме, са 

свързани с отношението на респондентите към провеждането му и начина на 

използване на резултатите от него. 

Нашето изследване показва, че ранното скринингово изследване се приема с 

изключително високо ниво на одобрение и от трите изследвани под-групи: от 

специалисти (89%), учители (88%) и родители на деца със специални образователни 

потребности (90%). Преобладаващата част от анкетираните смятат, че ранният 

скрининг дори трябва да е задължителен - съответно по групи дяловете са 49%, 59% и 

60%. Меджу 30% и 40% смятат, че ранният скрининг трябва да се провежда само при 

съгласие от страна на родителите на детето. 

Съществена част от специалистите (66%) и учителите (78%) се обединяват около 

мнението, че ранното скринингово изследване трябва да се проведе до 4 годишната 

възраст на детето, докато същото мнение изразяват 83% от родителите на деца със СОП 

(виж Таблица 27). 

Допълнителна оценка за възприемането на динамичните методи за оценка 

получаваме от отговорите на специалистите кой би трябвало да извършва 

диагностичните изследвания при деца със съмнения за СОП. 75% от изследваните 

специалисти недвусмислено избират като възможна и надеждна алтернатива учителите 

и психолозите в детските градини и училищата или детски психолози, както и всеки, 

който е квалифициран да използва съответните инструменти (последната категория е 

избрана от 45% от анкетираните специалисти). Ако обединим четирите типа 

предпочитани специалисти ще получим 91% от изследваната съвкупност. Само 1% от 

групата смята, че само психиатрите следва да правят тази оценка (в защита на 

традиционния медицински модел). 

При учителите тази категоричност не е толкова безапелационна, но пак 

доминиращите тенденции са спрямо динамичните нагласи. Едва 7% от учителите 

предпочитат изрично психиатрите като единствени диагностици (не са отбелязали 

учителите и всеки, който е квалифициран да използва инструментите) на децата със 
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специални образователни потребности. 68% от учителите смятат, че те или техни 

колеги учители в детските градини и училищата или училищните и детски психолози 

биха могли да извършват психологическата диагностика, 34% смятат че всеки, който е 

квалифициран да използва съответните инструменти може да извършва диагностиката 

за СОП, а ако обединим четирите групи, ще получим 83%.  

Във втората точка на трета глава описваме и анализираме актуалния модел за 

психологическо оценяване на деца със СОП през призмата на петте принципни 

ориентации на динамичните модели. Като се основаваме на нормативните изисквания 

на процедурата, през която детето/ученикът преминава, за да получи и да използва 

статута на дете/ученик със СОП, отграничаваме три етапа на психологическо оценяване 

(Фигура 13 в дисертационния труд ):  

Първоначален етап – изисква се психологично оценяване и поставянето на 

диагноза от клиничен психолог или психиатър, работещ в медицинско заведение, като 

документът е част от задължителния набор документи за стартиране на процедура за 

получаване на статут на дете/ученик със СОП към РИО. 

Втори етап – ЕКПО към РИО прави психологическо оценяване като част от 

първичното комплексно педагогическо оценяване, на базата на което се взима решение 

за препоръка относно вида на обучение, подходящ за конкретното дете/ученик – 

интегрирано обучение в общообразователно училище/детска градина или обучение в 

специално училище/детска градина. 

Трети етап – ЕПОВ към образователната институция, в която се обучава 

дете/ученик със СОП, извършва вторична комплексна педагогическа оценка, изискваща 

и психологическо оценяване, на базата на която се изготвят индивидуална 

образователна програма и план за обучение. Тази оценка се актуализира веднъж 

годишно, докато детето/ученикът посещават съответното училище/детска градина. 

На практика се оказва, че психологическото изследване от първия етап има 

основна роля за по-нататъшното оценяване. Много често в докладите от последващите 

оценявания съдържанието на медицинския доклад (психологическия статус) дословно 

се преписва или се преписва със съкращения, което напълно обезсмисля използването 

му за целите на интегрираното образование. Освен това употребата на клинични 

термини и специализиран език за представяне на резултатите от използваните в 

изследването инструменти за оценка са трудно преодолима бариера за разбирането от 

неспециалисти, участващи в другите два етапа на оценяване. Тъй като медицинският 

модел на оценяване набляга основно на дефицитите, нарушенията и отклоненията в 
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развитието, то диагностичната оценка често е неприложима при изготвянето на 

индивидуалните планове за развитие и обучение, които трябва да се основават на 

силните страни и наличния капацитет на детето. В голяма част от психологичните 

статуси липсва информация за използваните диагностични инструменти, което 

препятства съпоставянето на резултатите при последващи психологични изследвания. 

Не са редки и случаите, в които различни специалисти, използващи различни 

диагностични инструменти, поставят различни диагнози на едно и също дете, което 

повдига въпроси както относно квалификацията на специалистите, така и спрямо 

качествата на използвания инструментариум. В допълнение се констатират и случаи на 

явно разминаване между съдържанието и заключенията в статусите11.  

Можем да обобщим, че основните проблеми, свързани с първия етап на 

психологическо оценяване на деца със СОП, са свързани с целесъобразността на 

оценката (целева адекватност), квалификацията на оценителите (професионална 

компетентност), качествата на диагностичните инструменти и използваната 

специфична терминология (клиент-ориентирана вариативност). 

Вторият етап на психологично оценяване се извършва от ЕКПО към РИО. 

Екипът има за задача да извърши първична оценка на общото развитие на детето или 

ученика и да отрази заключенията си в карта, дадена като Приложение 1 в Наредба 1 от 

23 януари 2009 г. на Министъра на образованието и науката. В самата карта е 

отбелязано, че: „Целта на оценката е да се съберат данни за наличните ресурси и 

потребностите на детето/ученика, като се вземе предвид и семейната среда. Оценката 

ще бъде използвана като основа за вземане на решения за определяне на 

допълнителната подкрепа, от която евентуално се нуждае детето/ученикът, семейството 

или полагащите грижа за детето/ученика. Не е необходимо да бъдат изпълнени всички 

елементи на оценката – важно е да се отразят аспектите, които дават реална представа 

за ситуацията.” В самата приложена карта на няколко места чрез използването на 

главни букви и удебеляване на шрифта се подчертава, че трябва да се отбелязват 

наличните ресурси и потребности на детето, което предполага целевата 

адекватност на оценяването предвид възможността за интегрирано обучение. 

Посочени са областите за оценка и подробно са разписани техните елементи. 

Същевременно се предпоставя оценяване не само на развитието на детето – 

                                                
11 Например, психолог, участвал в ЕКПО към РИО, споделя за случай, в който детето е диагностицирано 
с лека степен на умствена изостаналост, а в описанието на резултатите от изследването е записано, че 
мисловните процеси са в норма. 
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емоционално, социално, когнитивно, езиково-говорно и комуникативни умения, 

обучение, а и оценка на характеристиките и ресурсите на семейството и социалната 

среда, към които детето принадлежи, както и взаимоотношенията им и нагласите 

спрямо детето. В това отношение можем да заключим, че Наредба 1 чрез Приложение 1 

предполага принципа на интер-субектност на оценяването, който е характеристика на 

динамичните подходи.  

Както се вижда от резултатите от анкетното проучване, обаче, описани в точка 

3.2., въпреки че нормативно акцентът на този етап от психологическото оценяване се 

поставя върху ресурсите и потребностите на детето, на практика се оказва, че повечето 

екипи се придържат предимно към последното изречение от цитираната по-горе 

препоръка, и то първата част от това изречение, като не изпълняват всички елементи на 

оценката. Освен това, поради, както се оказва, незадължителния характер на 

Приложение 1, всеки регионален инспекторат е разработил собствена карта за 

първична оценка, която в общия случай е силно съкратен вариант на приложената в 

наредбата12.  

Друг съществен елемент, дебело подчертан в картата за оценка, който също 

предполага динамичност на оценяването, е позоваването и представянето на обективни 

факти и доказателства за установените налични ресурси и потребности, като 

посочените източници на информация не се изчерпват само със „специализирания 

инструментариум”, а предполагат активно сътрудничество между оценители, 

родители, учители и самото дете за извеждането на тези доказателства. На практика, 

обаче, се случва не само учителите на детето/ученика да не участват в работата на 

ЕКПО, но понякога и родителите не са част от процеса на оценяване, а само биват 

запознавани с решението и препоръките. Това формализира значението й и остава 

само като документ, съответстващ на процедурата.  

Третият основен раздел в картата за оценка предполага представяне на 

„заключенията, възможните решения и препоръчани действия”, като се изисква 

„точно и подробно” описание. Същевременно, обаче, изброените примерни 

възможности за „специални грижи и обучение” са по-скоро обвързани с 

компенсирането на дефицитите и осигуряването на необходими помощни и 

специализирани средства, приспособления и съоръжения, определяне на диети, 

                                                
12 На някои от сайтовете на регионалните инспекторати и на ресурсните центрове са качени и могат да 
бъдат разгледани различни варианти на тази карта.  
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насочване за консултации с други специалисти, включване в терапевтични програми. 

От една страна това би било полезно за подпомагане на интеграцията в училище чрез 

по-голям фокус върху условията и средата, що се отнася до материалното обезпечаване 

и подобряването на учебната дейност. От друга страна ЕКПО е натоварен с 

отговорности, които би следвало по-скоро да се носят от лекуващия лекар или 

медицински екип, или личния терапевт, ангажиран със здравословното състояние на 

детето. В това отношение целевата адекватност отново се губи и акцентът се измества 

от ресурсите и силните страни на детето към дефицитите и проблемните области. 

Същевременно в картата за оценка не е предвидена колона, графа или поле, в което да 

се отбелязват насоки за основни подходи в обучителната работа с детето/ученика на 

базата на констатираните ресурси или как тези ресурси да се използват за развитие на 

пълния му капацитет и за по-лесна социална интеграция в училище/детската градина. 

Друга причина картата за първична оценка да не се използва като стандарт от 

ЕКПО, е липсата на методическо указание за попълването й. Липсва и нормативно 

определен единен набор от диагностични инструменти, отговарящи на изискванията 

за „стандартизиран инструментариум за оценка”, което на фона на дискутираното в т. 

2.3 качество на използваните инструменти поставя под съмнение обективността и 

валидността на направените оценки.  

Картата за първична оценка от ЕКПО завършва с насрочване на следващата 

комплексна педагогическа оценка, която е предвидено да се проведе в детската градина 

или училището, в което детето/ученикът се обучава. В това отношение екипът има 

свободата да подходи индивидуално и да определи дата, различна от „в края на срока” 

и „в края на учебната година”, зададени като опции в картата. Това, обаче поставя 

въпроса доколко картата за първична оценка е достатъчно информативна, за да се 

изготви индивидуалната образователна програма на дете/ученик със СОП, ако 

следващата комплексна педагогическа оценка, извършвана от ЕПОВ в съответното 

учебно заведение, се остави за края на срока или на учебната година. Практиката 

показва, че независимо какво е предвидил ЕКПО, с изготвянето на индивидуалната 

образователна програма обикновено се натоварва ресурсният учител, ако има такъв към 

учебното заведение, който прави собствена оценка на възможностите и потребностите 

на детето/ученика с инструментариум, с какъвто разполага. 

Тъй като целта на комплексното педагогическо оценяване от ЕКПО е на базата 

на него да се препоръча вида и формата на обучение, картата завършва с подпис и 

коментар на родителя/настойника/попечителя/директора на специализираната 
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институция за деца относно оценката и препоръчаните действия. Ако е налице 

несъгласие с оценката и препоръките, те се оспорват пред министъра на образованието. 

Експертна комисия към министерството на образованието, в която участва и външен 

психолог, преглежда всички документи, представени пред ЕКПО и картата за първично 

комплексно педагогическо оценяване, и потвърждава или отхвърля препоръките и 

заключенията. В случай, че отхвърля заключенията и препоръките, комисията изготвя 

нови на базата на предоставената документация, без да се прави ново оценяване.  

Нормативно изготвянето на индивидуалната образователна програма се свързва 

с третия етап на психологическо оценяване. ЕПОВ на деца и ученици със специални 

образователни потребности в детската градина или училището, се назначава със 

заповед на директора на учебното заведение и извършва всички комплексни 

педагогически оценявания след направеното от ЕКПО. Съгласно чл. 37, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета в състава на екипа влизат: 

„председател - учител от паралелката, и членове: психолог и/или педагогически 

съветник, ресурсен учител, учител-специален педагог, логопед, учители.” Без да са 

членове на екипа в работата му участват и родителите или настойниците на детето, а 

при необходимост, и други специалисти. Според Наредба 1 основната цел на ЕПОВ при 

комплексното педагогическо оценяване на детето или ученика е „задълбочено 

оценяване на образователните потребности за установяване на възможностите му за 

обучение по учебни планове и учебни програми в съответствие с индивидуалното 

развитие”. В същата наредба – чл. 25, ал. 2, се указва, че: ”Комплексното педагогическо 

оценяване се извършва съгласно количествени и качествени показатели, установени 

чрез формални и неформални процедури – стандартизирани психологически тестове, 

анкети, интервюта и други диагностични методи.” Отново липсва методическо 

указание или нормативно определен инструментариум. Това само по себе си е в 

унисон с един динамичен подход при оценяването. Същевременно това означава, че 

учителите и специалистите разполагат с неограничени възможности за използване на 

голям набор от качествени инструменти и същевременно, че те са достатъчно 

квалифицирани и опитни и следователно имат необходимата професионална 

компетентност да направят оценка на базата на резултатите от тях. Резултатите от 

нашето анкетно проучване, обаче, не подкрепят това допускане. 

Като Приложение 2 в Наредба 1 е даден формуляр за рамка на индивидуална 

образователна програма на дете или ученик със СОП. По същество вторият раздел на 

рамката е определен за отбелязване на резултатите от оценяването на „настоящото 



 39 

равнище” на детето/ученика и повтаря, но под различна графична форма, областите на 

оценяване, посочени в картата за първичното комплексно педагогическо оценяване на 

ЕКПО към РИО. Това изглежда в реда на нещата, тъй като според Наредба 1 и ЕКПО, и 

ЕПОВ, оценяват едни и същи области. Всеки от членовете на екипа работи 

индивидуално за оценяването на образователните потребности на детето и изготвя 

писмен доклад, който предоставя на председателя на екипа след приключване на 

оценяването. На съвместно заседание на всички членове на екипа се изготвя становище 

и се попълва карта за оценка, към която се прилагат всички писмени доклади. Това 

предполага съвместна работа и сътрудничество между всички, ангажирани с процеса 

на оценяване, още повече, че работата на ЕПОВ не се изчерпва само с него. 

В наредбата не е уточнено каква карта за оценка трябва да използва ЕПОВ, 

което в практиката се отразява в наличието на различни вариации на споменатия по-

горе втори раздел на рамката за индивидуална образователна програма. Според рамката 

отговорност на психолога е да направи: оценката на психичните процеси и равнището 

на интелектуално развитие и оценката на характеровите, поведенческите прояви и 

самооценката на детето. Оценката на езиково-говорното развитие и на 

комуникативните умения е поверена на логопеда. Докато работата на логопеда, 

свързана с диагностична, корекционна, рехабилитационна и консултативна дейност е 

определена с 3 члена на Наредба 1, работата на психолога не е специално 

регламентирана в нея. В случаите, в които в училището или в детската градина няма 

психолог, или пък длъжността педагогически съветник се заема от специалист без 

психологическо образование, не може да се очаква професионална компетентност при 

извършване на психологическото оценяване. 

Третият раздел на рамката за индивидуална образователна програма е обозначен 

като: „Критерии за оценка на обучението и развитието на детето/ученика”. Вместо, 

обаче, изведени конкретни критерии (признак, мярка, на основата на който да се 

направи оценката), тази част съдържа изброени отново областите за оценка с препоръка 

да се посочват използваните тестове и оценъчни процедури, както и да се въведат 

допълнителни критерии (т.е., области за оценяване) за оценка на обучението и 

развитието „в зависимост от степента на увреждането или нарушението на 

детето/ученика”. Основните цели и задачи на обучението и развитието, които трябва да 

се отбележат в петия раздел на рамката, също трябва да се съобразят освен с 

възможностите и потребностите на детето/ученика, и с вида и степента на увреждането 

или нарушението. Така вместо целта на оценяването да е с акцент върху наличния 
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капацитет и потенциала за развитие, отново се вниманието се насочва към дефицитите 

и проблемите. Много често в практиката се получава така, че описанията от 

психологическия статус, изготвен от клиничния психолог или психиатър на първия 

етап от психологическото оценяване, се преписват както в картата за първично 

комплексно педагогическо оценяване, така и в рамката на индивидуалната 

образователна програма, което изкривява информацията по посока на проблемните 

области и неминуемо води до формализиране на процеса на оценяване и етикетиране на 

детето/ученика. Това пък от своя страна демотивира учителите, тъй като не виждат 

насоки и подкрепа за своята работа във формално попълнените формуляри и лишената 

от практическо значение за тях терминология. Организирането на оценяването и 

обучението около дефицитите, обусловени от вида и степента на увреждане или 

нарушение, легитимира медицинския модел на оценяване и отдалечава образованието 

от принципите на приобщаване и социалния подход. 

Впечатление прави и това, че в картата за първична оценка става дума за 

оценяване на налични ресурси и потребности, докато в рамката се оценяват 

потенциални способности и потребности. Подмяната на понятията е възможно да не е 

случайна, но в нито един от прегледаните документи не се прави връзка между налични 

ресурси и потенциални способности. Липсата на методическо указание отново поставя 

предизвикателство пред професионализма на извършващите оценяването и обуславя 

изпитваната несигурност и напрежение в работата, споделени както при проведените 

интервюта, така и в коментарите в анкетното проучване и в обсъжданията на 

проблемите в специализираните групи в социалните мрежи. Специален педагог 

споделя: „Диференциалната диагностика понякога е трудна за специалистите, но по-

важно е не какъв етикет е поставен на детето (защото този етикет е за другите хора), а 

как ще се работи с него и как ще се развие потенциалът му, за да е полезно на себе си и 

да се чувства прието, обичано и уважавано.”  

Недоумение буди и осмият раздел на рамката13. В него има три параграфа: 

Първо равнище, Второ равнище, Трето равнище с бележка в скоби, насочваща екипите 

в детската градина/училището да определят „съответните равнища в съответствие с 

постигнатите резултати по разделите на индивидуалната образователна програма, като 

за най-високо се посочва третото равнище”. Като изключим, че оценката отново се 
                                                
13 Озаглавен „Оценъчна скала за равнището на усвоените знания, умения и компетентности, 
когнитивното развитие, езиково-говорното развитие и комуникативните умения, емоционалните, 
характеровите и поведенческите особености в съответствие с вида и степента на увреждането и 
нарушението” 
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прави в съответствие с дефицитите, трите й степени явно се използват по усмотрение 

на оценяващия и информативността им е силно съмнителна, ако остава на ниво 

отбелязване на равнището. Този раздел допринася за впечатлението, че процедурите по 

оценяване на развитието при децата със СОП са формализирани и имат повече 

административен характер, отколкото са насочени към потребностите на 

детето/ученика. 

Относно изготвянето на самите индивидуални образователни програми (раздел 

седем в рамката) масова практика е те да се поверяват единствено на отговорността на 

ресурсния учител, когато има такъв към учебното заведение. Тъй като квалификацията 

им рядко им позволява да се ориентират адекватно в докладите на другите 

специалисти, ангажирани с оценяването на развитието на детето, те обикновено правят 

свое изследване с инструменти, които имат на разположение (в някои случаи собствени 

разработки), за да могат да структурират програмата.  

След като бъде попълнена, рамката на индивидуалната образователна програма 

трябва да бъде представена на родителя/настойника/ попечителя или специалиста от 

специализираната институция за деца за мнение и одобрение, като той има право да я 

приеме напълно, да я приеме частично, да я отхвърли или да направи собствени 

предложения. Това показва, че носещият отговорност за основните грижи за детето не 

винаги участва в работата на екипа в учебното заведение и както се вижда и от 

структурата на рамката, неговото сътрудничество както в процеса на оценяване, така и 

в образователния процес, не е предвидено.  

Последващи оценки на развитието и обучението на детето/ученика не са 

изрично регламентирани в нормативните документи, което дава свобода на екипите в 

учебните заведения да подхождат индивидуално към всяко дете и за различните деца да 

има различни срокове. В действителност, обаче, е установена практиката комплексно 

педагогическо оценяване на децата със статут на деца/ученици със СОП да се прави 

веднъж годишно в началото на всяка учебна година, на базата на което се изготвят 

новите индивидуални програми. Натоварването на специалистите е огромно поради 

ограничения им брой и големите райони, като това оказва негативно влияние върху 

качеството на диагностичното изследване и последващите действия, свързани с 

разработването на програмите. 

Можем да обобщим, че съществуващият модел на психологическо оценяване на 

деца/ученици със СОП има следните основни проблеми и недостатъци: 

1. Липсва предварителен етап на оценяване в ранна детска възраст, който на 
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принципа на скрининг да насочва вниманието на специалистите към възможни 

проблеми в развитието на детето и по този начин да се осигури както навременна 

диагностика, така и ефективна корекционна и терапевтична дейност. 

2. Психологическото оценяване се извършва преимуществено според 

медицинския модел, което контрастира на принципите на динамичното оценяване 

и социалния модел, неадекватен е на целите на включващото образование и не 

осигурява клиент-ориентирана вариативност на протоколите от оценяването. По 

този влияние негативно върху процесите на интеграция и приобщаване на децата със 

СОП в общообразователните училища. 

3. Липсват единен протокол за оценка и обща методология, регламентиращи 

процеса на психологическо оценяване и гарантиращи целевата му адекватност, 

което позволява формализиране на процеса и на самата оценка и по този начин 

обезсмисля както извършването й, така и приложението й за целите на интегрираното 

образование. 

4. Няма нормативно установен единен и целесъобразен инструментариум за 

психологическо оценяване с доказани психометрични показатели, който да гарантира 

валидност на резултатите и да позволява проследяване на развитието с течение на 

времето в следствие на обучителната, корекционна и терапевтична дейност 

5. Професионалната подготовката на специалистите, извършващи 

психологическото оценяване, както и психологическата компетентност на 

специалистите, чиято отговорност е да използват в работата си резултатите от 

оценяването, е недостатъчна, което компрометира смисъла на усилията в посока на 

интегриране и приобщаване на децата със СОП в общообразователните училища. 

6. Психологическото оценяване се извършва без да се спазва принципа за 

интер-субектност, който включва в процеса на оценяване семейството и конкретната 

социална среда, в която детето участва, като по този начин се пропуска възможността 

да се вземат предвид и да се използват важни ресурси и условия и да се ангажират 

активно хората от обкръжението за успешното обучение и развитие на капацитета на 

детето. 

7. Принципът за сътрудничество в мултидисциплинарните екипи, извършващи 

комплексното педагогическо оценяване и носещ отговорността за осъществяването на 

индивидуалните обучителни програми, е застъпен формално, поради което липсва 

синхрон и взаимна обусловеност на набелязаните цели и задачи в работата на 

различните специалисти. 
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8. Заедно изводи от 1. до 7. в съчетание с голямото разнообразие от причини едно 

дете/ученик да бъде насочено за комплексно педагогическо оценяване, правят 

предизвикателството да се подходи индивидуално при оценяването и изготвянето на 

образователната му програма изключително трудно за успешно преодоляване. В този 

смисъл ако като цяло системата за интегрирано образование е добре замислена, то 

на ниво реализация тя се проваля. 

Общообразователната система в България функционира на базата на норми и 

стандарти, които не отчитат индивидуалните различия и способности на децата и 

учениците. Поради тази причина въвеждането на индивидуален подход при 

оценяването и обучението на децата със специални образователни потребности чрез 

интегрирането им в общообразователно училище изисква редица промени както в 

глобалната стратегия на образованието, така и на ниво лична отговорност и 

ангажираност на всички, които участват в интеграционния процес. Това предполага 

дълъг период на промяна, започващ от държавните политики и обществените нагласи, 

за да се постигне такова ниво на функциониране, при което системата се адаптира към 

потребностите на децата, а не те към потребностите на системата. 

Реформирането на модела на психологическо оценяване при работа с деца със 

специални образователни потребности може да започне с въвеждането на един 

предварителен етап на ранен скрининг, който да насочи вниманието на родителите, 

учителите и специалистите към налични или потенциални проблеми в развитието и 

обучението на детето и последваща задълбочена диагностика и ранна интервенция под 

формата на подходяща терапевтична и корекционна работа. 

Въвеждането на ранен скрининг при психологическото оценяване поставя 

няколко важни въпроса, които се нуждаят от допълнително внимание: 

1. Коя възраст е най-подходяща за провеждане на скрининговото изследване? 

2. Какви области на изследване да са обект на ранния скрининг? 

3. Какъв инструментариум да се използва за провеждането на ранния скрининг? 

4. Кой трябва да провежда ранното скринингово изследване? 

Нашето проучване показа, че възрастта 3-4 години се приема и от трите 

категории респонденти като най-подходяща за провеждането на ранен скрининг. 

Съобразявайки се с правото на избор на родителите да се съгласят или не с 

провеждане на изследването, ранният скрининг на тази възраст може да бъде 

препоръчителен и резултатите от него информативни, с препоръки за последващо 

диагностично изследване. 
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Възрастта 3-4 години е подходяща и по отношение на областите за изследване, 

тъй като тогава могат да бъдат „уловени” и някои от първите признаци за езиково-

говорни нарушения и специфични нарушения на ученето, свързани с обучителни 

трудности. Същевременно на тази възраст е възможно да се потвърдят (или отхвърлят) 

съмнения за наличието на други разстройства - като генерализираните разстройства на 

развитието, например. Поради голямото разнообразие на възможните затруднения, 

произтичащи от физическото и/или психическо развитие на детето, на пръв поглед 

изглежда невъзможно областите за оценка да се сведат до само няколко, към които да 

се насочат усилията на оценителите. Нашето търсене не откри официална статистика, 

която да представя броя на децата/учениците със СОП, обучаващи се интегрирано в 

общообразователните институции, според диагностичните категории. Според нашето 

изследване най-висок процент в зависимост от характера на затрудненията на детето се 

пада на специфичните обучителни трудности/специфичните нарушения на 

ученето, следвани от езиково-говорните нарушения, емоционалните и/или 

поведенчески проблеми и нарушенията в общуването и комуникацията.  

Определянето на областите за изследване логично води до въпроса за 

инструментариума, с който да се проведе ранното скринингово изследване. Ако 

ранният скрининг се превърне в нормативно зададена възможност, обезпечаването му с 

необходимите инструменти следва да се превърне в един от приоритетите на 

специалистите- психолози и педагози, занимаващи се с проблемите на ранното детско 

развитие, обучението в ранна възраст и изследването им, което да осигури следването 

на принципа за сътрудничество в мултидисциплинарен екип. Целевата адекватност при 

конструирането на инструментите би позволила приложението им да оправдае 

очакванията за скрининговото изследване като ранен ориентир в процеса на 

психологическо оценяване на децата със специални образователни потребности. 

Резултатите от изследването следва да бъдат представени във форма и на език, 

разбираеми за основните клиенти – родителите на детето и специалистите, които се 

предполага, че ще извършат диагностично изследване, ако такова се препоръчва. По 

този начин ще се осигури спазването и на принципа за клиент-ориентирана 

вариативност още на този етап. 

Въпросът за това кой трябва да провежда скрининговото изследване също е един 

от най-важните, който разединява позициите, тъй като засяга проблемите, свързани с 

професионалната подготовка и компетентност на специалистите, извършващи 

психологическо оценяване на деца. Двете професионални общности, - на психолозите и 
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на педагозите, в България все още по изключение работят заедно и трудно намират 

пътя, който да обединява усилията им в името на качествено обучение на всички деца. 

В сферата на образованието липсва цяла категория специалисти, които да съчетават във 

висока степен в работата си психологическа и педагогическа компетентност, особено 

когато става дума за деца със специални образователни потребности14. Областните 

ресурсни центрове разполагат с твърде ограничен брой кадри, а в детските градини е 

изключение да работят психолог и/или логопед. Доколкото личните лекари са първите, 

които родителите разпознават като авторитети при съмнение за проблеми в развитието 

на детето, те би трябвало да разполагат с инструменти и достатъчна компетентност, за 

да потвърдят или отхвърлят съмненията, но самите те не са активна страна в процеса на 

оценяване на психологическото развитие на детето. Достатъчни като ресурс, който 

може да бъде използван, са учителите, но за да придобият те необходимата 

психологическа компетентност, е необходимо целенасочено обучение и повишаване на 

квалификацията им, както и включването на дисциплина като психологическо 

измерване още на ниво университет. 

За втори етап на психологичното оценяване на децата със специални 

образователни потребности може да приемем диагностичното изследване, което 

отговаря на въпроса: Какви са причините, поради които дете на конкретна възраст не 

функционира според очакванията за тази възраст? То трябва да се извършва от детски 

клиничен психолог и/или детски психиатър (принцип на професионалната 

компетентност). Подчертаваме „детски”, тъй като психологическата работа с деца има 

определена специфика и изисквания, които не бива да се подценяват. Квалификацията 

и опитът на специалистите за работа с деца гарантира в по-голяма степен качествата на 

диагностичното заключение. Необходимо е доброто познаване и целесъобразното 

използване на наличния инструментариум за диагностика на деца, както и адекватно 

комбиниране на различни техники, тестове и методики за изследване според всеки 

индивидуален случай. 

Определяме втория етап като междинен, тъй като за целите на образованието 

той не би трябвало да има особена тежест, ако следваме духа на социалния модел на 

оценяване и включеното обучение. Генерална промяна в това отношение можем да 

очакваме, ако заедно с диференциалната диагностика, която традиционно за 

                                                
14 По данни на Националната асоциация на ресурсните учители в България за учебната 2013/2014 г. 
децата със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в детските градини и 
училищата, са около 13 000. 
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медицинския модел е фокусирана върху дефицитите, уврежданията и затрудненията, 

специалистите насочат вниманието си към силните страни в развитието на детето и 

неговия капацитет. По този начин резултатите от психодиагностиката биха били по-

полезни, служейки като отправна точка в усилията на другите специалисти, които ще 

работят с детето. Или казано с други думи, освен професионалната компетентност на 

специалистите, за този етап на психологическото оценяване са важни целевата 

адекватност на изследването и клиент-ориентираната вариативност – като използвани 

инструменти и представяне на резултатите.  

При една по-оптимистична (и вероятно далечна) перспектива клиничният аспект 

в оценяването на образователните потребности би трябвало да е възможно да отпадне. 

В такъв случай нормативната уредба следва да урежда ранния скрининг и достъпа на 

деца до първична комплексна педагогическа оценка от ЕКПО и без наличието на 

медицински документ (изискван по чл. 17, ал. 1. т. 2. от сега действащата Наредба №1 

от 23.01.2009 г.). 

Според нашето предложение за модел на психологическо оценяване на децата 

със специални образователни потребности третият етап съвпада с първичното 

комплексно педагогическо оценяване или с втория етап от сега действащия модел и 

ЕКПО към РИО.  

Според Закона за народната просвета всички деца със СОП би трябвало да се 

приемат като обучаеми в общообразователните институции и във връзка с 

психологическото оценяване основните въпроси, на които ЕКПО трябва да се даде 

отговор на този етап са: 

1. Какви са силните страни и с какъв капацитет разполага детето/ученикът, на 

базата на които може да се организира обучението му? 

2. Какви са ресурсите на семейството и близкото обкръжение, които могат да 

бъдат използвани в процеса на обучение? 

3. Какви са основните методи и подходи в обучението и работата с детето/ученика, 

които биха подпомогнали неговото развитие, усвояването на нови знания и 

умения и осъществяването на наличния потенциал? 

Като замисъл и нормативна уредба работата на ЕКПО е добре структурирана и, 

както стана дума в точка 3.2.1, съобразена с принципните ориентации на динамичния 

модел на оценяване – целева адекватност, интер-субектност и сътрудничество в 

мултидисциплинарен екип. За да се случи, обаче, и на практика, както и за да е в 

състояние да отговори на поставените по-горе въпроси, е нужно тя да бъде обезпечена с 
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необходимите подходящи инструменти за психологическо оценяване, в състава на 

екипа да бъдат включени опитни специалисти със съответно доказана професионална 

компетентност.  

Професионалният опит на участниците в екипа за комплексно педагогическо 

оценяване и умението им да си сътрудничат, като се съобразяват с областта на 

компетентност на всеки от тях, е условие за постигането на изчерпателен и полезен 

отговор на третия въпрос, важен за този етап от психологическото оценяване.  

За да се спази и принципа за клиент-ориентирана вариативност заключенията 

и препоръките на ЕПОВ трябва да са представени на език, разбираем за основните им 

ползватели – родители, учители и другите специалисти в детската градина/училището. 

Това предполага наличието на две форми за представяне на информацията, като и в 

двата случая в тях трябва да отсъства специализираната терминология. По този начин, 

осигурявайки яснота относно направените заключения и препоръки, може да се 

постигне по-висока ангажираност от страна на близкото обкръжение на детето и на 

учителите в училище/детската градина с процеса на обучение и интеграция. Формата за 

родители е добре да се структурира около конкретни препоръки с практическа 

насоченост относно това как родителите могат да бъдат полезни и да подпомагат детето 

си в процеса на адаптация и включване в интегрираното обучение, основавайки се на 

собствените си възможности и потенциала на детето. Формата за учители трябва да 

бъде достатъчно информативна по отношение на силните страни на детето и 

подходящите методи и подходи за обучение и развитие, така че да е достатъчна за 

изготвянето на индивидуалната образователна програма. Формата за другите 

специалисти, ангажирани в интеграционния процес в детската градина или училището, 

е добре да съдържа насоки за подходящи интервенции, конкретизиране на областите на 

развитие, които е нужно да се изследват регулярно, както и информация за очаквани 

проблеми или възможни ситуации, свързани с функционирането на детето, които е 

необходимо да се проследяват и медиират, например.  

Индивидуалните различия и особеностите на функциониране на всяко дете 

предполагат: а) времето, което е необходимо за провеждане на задълбочено изследване, 

да не бъде фиксирано като продължителност, а оценителите да разполагат със 

свободата да решават каква да е тя според всеки отделен случай (още една 

характеристика на динамичните подходи в оценяването); б) специалистите да 

преценяват какъв подход и инструментариум да използват във всеки конкретен случай, 
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така че да разкрият в най-голяма степен силните страни и потенциалните възможности 

на детето (целева адекватност и професионална компетентност). 

Четвъртият етап от модела на психологическо оценяване на децата със 

специални образователни потребности свързваме с изготвянето на индивидуалната 

образователна програма на детето/ученика и проследяването на адаптацията, напредъка 

в развитието и обучението му. В идеалният случай екипът за подпомагане на 

обучението и възпитанието в детската градина/училището е мотивиран и ангажиран с 

процеса на интеграция и активно включване на детето/ученика. Когато ЕПОВ следва 

принципа на сътрудничеството както в работата на членовете си, така и при 

взаимодействието с родителите на детето и с всички учители и специалисти, които 

участват в интеграционния процес, можем да очакваме добри резултати от него. 

Основните въпроси, на които трябва да отговори оценяването на този етап, са: 

1. Какви са условията и ресурсите на заобикалящата среда (в детската 

градина/училището) и как могат да бъдат използвани за пълноценната 

интеграция, обучението и развитието на детето/ученика? 

2. Как методите и подходите, заложени в индивидуалната образователна програма, 

се отразяват на развитието и обучението на детето/ученика? 

3. Необходими ли са и, ако – да, какви промени могат да се направят в 

заобикалящата среда, методите и подходите на работа с детето/ученика, за 

постигането на по-добри резултати в обучението и развитието? 

При положение че по време на третия етап на психологическото оценяване е 

събрана достатъчно пълна информация относно силните страни и наличните ресурси на 

детето/ученика, както и че са определени подходящите методи и начини на обучение и 

работа с него, ЕПОВ би трябвало да е в състояние да изготви индивидуалната 

образователна програма. Единственото, което трябва да се допълни и с което трябва да 

бъде съобразена тя, е ресурсната осигуреност на процесите на базата на оценка на 

средата и нейните специфики като нагласи, условия и материали. При необходимост в 

програмата могат да се предвидят дейности, които да компенсират, променят или 

осигуряват допълнително необходимите ресурси. 

След изготвянето на индивидуалната образователна програма и стартирането на 

работата по нея, основна цел на психологическото оценяване е да отговори на въпроси 

2. и 3., като регулярно (според индивидуалния случай) следи и отчита промените в 

развитието на детето/ученика. На базата на получените резултати следва да се 
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препоръчат необходими промени по отношение на методите и подходите в обучението, 

допълнителна консултативна, терапевтична и/или корекционна работа.  

На този етап спазването на петте принципни ориентации на динамичните 

подходи на психологическо оценяване може да бъде гарант за ефективност на 

организацията на интеграционния процес при обучението на деца/ученици със 

специални образователни потребности в общообразователните институции. 

 

Заключение 
Основната теза на дисертационното изследване е, че динамизирането на 

модела на психологическо оценяване на деца със специални образователни 

потребности съответства на динамичната природа на специалните потребности, а 

петте принципни ориентации гарантират холистичната им оценка и в последствие 

- качество на интегрираното образование.  

Изследването показва, че въпреки позитивните нагласи спрямо 

динамизирането на модела на психологическо оценяване (включително за ранния 

скрининг), все още има много бариери за реализирането му в практиката. 

Факторите, които могат да обезпечат качеството на процеса на психологическо 

оценяване на деца/ученици със специални образователни потребности за целите на 

интегрираното образование, са: 

1. Динамизиране на модела на психологическо оценяване чрез придържане 

към принципните ориентации: 

• Целева адекватност; 
• Интер-субектност; 
• Клиент-ориентирана вариативност; 
• Професионална компетентност; 
• Сътрудничество в мултидисциплинарен екип. 

2. Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на 

специалистите, ангажирани в процеса на психологическо оценяване на деца със 

специални образователни потребности. 

3. Повишаване на психологическата компетентност на учителите чрез 

допълнителна квалификация за работа с деца със специални образователни 

потребности чрез: 

• специализирани курсове за всички учители, работещи в неспециализирани 

детски градини и училища; 
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• включване на задължителни курсове по специална педагогика и психологическо 

измерване в учебната програма на педагогичесдките специалности. 

4. Разработване на единен протокол за оценка и обща методология за всеки 

един от етапите на модела за психологическо оценяване на деца и ученици със 

специални образователни потребности, гарантиращи следването на принципните 

ориентации в Препоръка 1. 

5. Разработване на нови, актуализиране на стари и адаптиране и 

стандартизиране на чужди методики и инструменти за психологическо оценяване на 

деца, така че: 

• да се осигури разнообразен и целесъобразен инструментариум за оценка; 

• да се гарантира валидността на получените резултати чрез инструментариум с 

доказани психометрични показатели.15 

 
Приноси 

 
1. Направен е социо-културен и исторически преглед на развитието на понятието 

за специални образователни потребности по света и в България, както и на развитието 

на теоретичните основания за тяхното психологическо оценяване. 

2. Проучени са тенденциите в психологическото оценяване на деца със СОП през 

последните години и са изведени пет основни принципни ориентации на динамичното 

оценяване като критерии за съвременна добра практика. 

3. Моделът на психологическо оценяване на деца със СОП в България е 

анализиран през призмата на изведените основни принципни ориентации на 

динамичното оценяване и са определени критичните проблемни области при 

реализацията му. 

4. Формулирани и аргументирани са конкретни препоръки за динамизиране на 

модела, което да повиши качеството на психологическо оценяване на деца със СОП за 

целите на интегрираното образование в България. 

 

                                                
15 Националният тестов комитет на Дружеството на психолозите в България трябва да има по-активна 
роля в поддържането на Националния регистър на психологически тестове и Регистъра на 
квалифицираните професионалисти.  
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