
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

 „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” 

 

 ИНТЕРАКТИВНА И ФУНКЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА В 
ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 
АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР НА РАЗВИТИЕ

Публична защита на дисертационен труд
на 

ХРИСТИНА РУМЕНОВА ФИДОСИЕВА

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика,
научна специалност 

„Специална педагогика/Приобщаващо образование“ 

Научен ръководител: проф. дн Анелия Цакова Гърбачева



05 февруари 2021 година

Съдържание

• Актуалност и постановка на проблема
• Научен апарат изследването
• Базови теории
• Методология 
• Изследователски модел
• Анализ на резултатите
• Приноси с теоретичен и приложен характер
• Перспективи за бъдещи изследвания



05 февруари 2021 година

Актуалност и постановка на 
проблема

• Образование 2030 – работна програма;

• Българското образование – ЗПУО и Наредба за приобщаващо 
образование;

• Приобщаващо образование – обща и допълнителна подкрепа и 
активно участие на учениците;

• Подкрепа в обучението на децата и учениците от аутистичен спектър 
на развитие и линиите на адаптивно, комуникативно и познавателно 
развитие.



Аутистичен спектър на развитие
Класическа визия Способности и потребности на ученик

Качествени нарушения на социалното
взаимодействие

Адаптивни особености – стереотипност, 
лична хигиена, хранене

Качествени нарушения на вербалната и 
невербална комуникация и въображението

Комуникативни особености –
комуникативни взаимодейстиве, съставяне на 
думи, изрази и изречения

Съществено ограничение в спектъра на 
дейности и интереси

Познавателни особености – познавателни 
процеси, игра, сензитивност
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Научен апарат – обект и предмет

o Обект на изследването е предоставяната приобщаващата
педагогическа подкрепа - интерактивна и функционална -
като сбор от явления и процеси, чието изучаване се
осъществява чрез настъпилите трансформации в
образователната практика.

o Предмет на изследването са характеристиките на
процесите на интерактивна и функционална подкрепа и
тяхното влияние върху развитие върху адаптивните,
комуникативните и познавателните линии на развитие
при ученици от аутистичен спектър на развитие.
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Цели на изследването

o Цел: Разпознаване на положителната роля на подкрепата
в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на
развитие, чрез преоткриване на постиженията от
активното им участие в образователния процес;

o Дефиниране на „интерактивна“ и „функционална“
подкрепа; характеристики и особености;

o Идентифициране на влиянието на предоставяната
„интерактивна“ и „функционална“ подкрепа върху
адаптивното, комуникативното и познавателното
развитие на децата и учениците от аутистичен
спектър на развитие.
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Задачи на изследването

1. Да се проучат и анализират основните характеристики на педагогическата подкрепа с 
оглед на теоретико-приложните изследвания. 

2. Да се изясни същността, основните характеристики и особености на обучението и 
училищното функциониране на децата и учениците от аутистичен спектър на 
развитие. 

3. Да се проучи и анализира педагогическата подкрепа в контекста на обучението на 
ученици с аутистичен спектър на развитие.

4. Да се конструира теоретичен модел на изследването. 
5. Да се направи избор на изследователските подходи и методи, насочени към провеждане 

на изследването. 
6. Да се направи сравнителен анализ на постиженията на учениците от аутистичен

спектър на развитие, участващи в изследването. 
7. Да се проследи релацията на подкрепата в обучението и адаптивното, 

комуникативното и познавателното развитие  на децата и учениците от аутистичен
спектър на развитие. 

8. Да се представят постиженията на учениците от аутистичен спектър на развитие в 
условията на предоставяна педагогическа подкрепа, осигурена в рамките на една учебна 
година. 

9. Да се разработят насоки и програма за интерактивна и функционална подкрепа в 
обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие.
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Хипотеза и изследователски въпроси
Основни изследователски въпроси:

Как се развива интерактивната и функционалната образователна подкрепа
като част от изследователския процес на участие на учителите в
приобщаващото образование на децата и учениците от аутистичен спектър на
развитие?

Как изследователят-учител може да осигури подкрепа на адаптивните,
комуникативните и познавателните постижения на децата и учениците от
аутистичен спектър на развитие в условията на приобщаване и чрез
стимулиране на активното им участие в образователния процес?

Ако се създават подходящи условия за предоставяне на
интерактивна и функционална подкрепа от педагогическите
специалисти, ще бъдат постигнати значими позитивни тенденции в
адаптивното, комуникативното и познавателното развитие на
учениците от аутистичен спектър на развитие.
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Базови теории – J.Bruner

Преподаване

Отношения

Постижения

Учител
• Съвкупност от вътрешни ресурси;
• Организира света на ученика;
• Подготовка;
• Преподаване чрез структурното цяло;
• Подкрепа.

Ученик
• Активни учещи;
• Интуитивно запомняне – практическо учене;
• Учене и за друг контекст.
• Ученето е процес, а не продукт!

Знания
• Спираловидна учебна програма – повтаряне,

затвърждаване;
• Акомодация на знанието;
• Пренос на знанието.

(Bruner, 1966) 
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Базови теории – J. Houssaye, S. Karpman

топлина

кислород

огън

гориво

(Houssaye,2014) 



Подкрепата в модела на J. Houssaye

Подкрепа в 
преподаването

• Комуникация;
• Изпълнение на основните 

дейности в образователна среда; 
• Методи; 

Подкрепа в 
ученето

• Независимо функциониране 
(вкъщи, в училище);

• Развитие в различни области 
(съвместни дейности с ученици, 
академични умения, 
професионални умения);

• Обучение (участие, възможност 
за комуникация, 
последователност, затвърждаване
на знания); 

• Свободно време; 

Подкрепа в 
средата

• Социални отношения; 
• Функционално организирана 

среда; 
• Динамика в класната стая; 
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Приобщаващ педагогически 
триъгълник – теоретичен модел
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Методология. Научни подходи и методи 

Изследователски методи

• теоретични проучване; 
• дескриптивен метод; 
• сравнителен метод.

Изследователски подходи

• троен подход; 
• развитиен подход; 
• синергетичен подход; 
• изследване в действие.

планира

действа

наблюдава

отразява
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Изследователски модел
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Инструментариум

ATEC
• Методиката е предназначена да оцени нивото на проява на аутистични 

характеристики при изследваните деца и ученици и да се диференцират две отделни 
групи. 

AQI
• Измерва предоставяната подкрепа в обучението на деца и ученици от АСР чрез 

оценяване на включените дейности в Плана за подкрепа и дефинира  нивата на 
подкрепа – в преподаването, в ученето, в средата

EIS
• Чрез тази методика е проследено как предоставяната образователна подкрепа оказва 

влияние в трите сфери на развитие – адаптивна, комуникативна и познавателна и 
взаимовръзката между дейностите, насочени към развитието на определени сфери и 
индивидуалното функциониране на детето и ученикъа в обучителен контекст. 
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Етапи на изследването

2017

2018

2019

2020

Обучение
Методология на 

изследването

Действие
Учители в действие, 

резултати, N=58

Търсене
Данни, резултати, 

анализ

Заключение
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Анализ на резултатите

- N=58;

- Група А – ниска изява от

теста 10-40);

- Група Б – висока изява на

симптомите на аутизъм (с

резултат от теста 41-60+).

13

45

Група А Група Б

Формиране на групи

Autism Quality Indicators ATEC

N = 29; α на Кронбах = 0,943 N = 14; α на Кронбах = 0,886
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Фактор „постижения“ в обучението на деца 
и ученици от АСР

Гупа А - АС Група А - КС Група А - ПС Гупа Б - АС Група Б - КС Група б - ПС
А 59,09 18,08 46,23 50,3 12 32,11
Б 71,92 36,06 47,11 65,11 29,42 48,33
В 66,2 49,35 57,69 37,96
Г 50 42,96
Д 21,97 28,25
Е 53,84 24,12
Ж 79,84 52,4
З 49,3 33,33
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Фактор „подкрепа в обучението“

Критерии Ранг по значимост
Група А

Група А
Х

Група Б
Х

Ранг по
значимост

Социални взаимоотношения 3 69,46 69,66 2
Интереси на ученика 2 77,00 77,08 1
Физическа среда 4 69,30 67,40 4
Подкрепа в класната стая 5 66,84 62,24 5
Визуални графици 1 84,76 68,20 3

Подкрепа в средата

Критерии Ранг по значимост
Група А

Група А
Х

Група Б
Х

Ранг по
значимост

Комуникация 3 66,84 69,68 2
Основни дейности 1 89,84 66,71 3
Методи 2 77,00 83,02 1

Подкрепа в преподаването

Критерии Ранг по значимост
Група А

Група А
Х

Група Б
Х

Ранг по
значимост

Независимо функциониране 1 64,23 76,46 1
Развитие в различни области 2 61,61 61,53 2

Подкрепа в ученето



Постижения на учениците в 
условията на подкрепа 

N T1 T2 Разлика Ранг по 
значимост

Категория „адаптивно развитие“ – Y 1 10 57,92 65,99 8,07 -
Хранене 10 52,52 60,60 8,08 6
Лична хигиена 10 57,77 68,33 10,56 5
Обличане и събличане 10 63,49 69,04 5,55 10
Категория „комуникативно развитие“ – Y 2 10 13,03 22,19 9,16 -
Комуникативни взаимодействия 10 8,45 21,78 13,33 2
Съставяне на думи, изрази, изречения 10 17,62 22,60 4,98 11
Категория „познавателно развитие“ – Y 3 10 29,80 37,40 7,60 -
Формиране на понятия 10 22,22 25,55 3,33 12
Категоризация 10 51,38 56,94 5,56 9
Последователност 10 29,62 36,10 6,42 8
Запомняне на събития 10 31,48 45,83 14,35 1
Решаване на проблеми 10 10,31 11,11 0,80 13
Игра 10 28,57 39,67 11,10 4
Математически представи 10 41,66 53,70 12,04 3
Умения преди четене 10 23,23 30,30 7,07 7
Средна стойност
Y 1 +Y 2 +Y 3

10 33,58 41,86 8,28

Хипотеза 0 : Yt2  > Yt1
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Факторен анализ

Autism Quality Indicators

N = 15
KMO and Bartlett's Test = 0,640

Визуални графици ,927
Физическа среда ,750
Дейности в 
общообразователна среда с 
връстници

,736

Стимули в учебното 
пространство ,717
Затвърждаване ,809
Независимо 
функциониране ,791
Форми на изпълнение на 
дейности ,617
Подходящи методи ,873
Свободно време ,722
Комуникационна система ,797
Социални взаимодействия ,779
Академични, 
професионални умения, 
самоопределяне

,689

Комуникация и активно 
участие ,633
Подходящи дейности ,619

(1) Адаптация на средата, 
(2) Придружаване, 
(3) Постижения и 
(4) Автономност. 

Целта на обучението, представена в 
динамиката и прогреса на индивидуалните 
постижения и постигането на по-крайната 
цел – автномността. 
Подкрепата, представена в адаптацията на 
образователната среда и осигуреното 
придружаване на развитието като частен 
фрагмент на обучението, респективно на 
преподаването и ученето.
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Приобщаващ педагогически  
триъгълник – изследователски продукт
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Вместо заключение…

Интерактивна 
подкрепа

Изявата между адаптация и 
придружаване чрез прилагане в 
образователната ситуация на устойчиви 
тенденции, визии и стратегия и подходи
в обучението, чрез които се подсилват 
постижения на ученика. Тя отразява 
отношенията, които са представени от 
реципрочните връзки между участващите 
страни. 

Функционална 
подкрепа

Връзката между автономност и 
придружаване и е представена чрез 
съвкупността от методи и средства, които 
отново стимулират достигането на 
постиженията на ученика, чрез 
подкрепящи стимули в обучението, които 
са с индивидуална предназначеност.

o Програма от дейности за подкрепа в обучението на деца и 
ученици от аутистичен спектър на развитие
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Теоретични приноси 

1. Kонцептуализиране на модела na приобщаващия педагогически триъгълник -

обединяването във функционално единство теорията за обучението на J. Bruner, модела

образователния триъгълник на J. Houssaye и метода на изследване в действие.

2. Изучаването на състоянието аутистичен спектър на развитие води към

опознаване на участието в образователния процес. Адаптивните, комуникативните

и познавателните умения на децата и учениците от аутистичен спектър на развитие показват

техния индивидуален капацитет, потребности, готовност за комуникация, изразяване на

желания и на мотивация за постижение.

3. Формулирането на същността на приобщаващата педагогическа подкрепа и

моделирането на нейната функционалност, изучаването на нейните характеристики –

адаптация на образователната среда и осигуреното придружаване, динамиката в прогреса

на индивидуалните постиженията и постигането на автономността.
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Теоретико-приложни приноси
1. Превод и апробация на изследователския инструментариум „Индикатори за

качество при аутизъм“

2. Постиженията на учениците от аутистичен спектър на развитие безспорно

доказват, че включването в обучението на подкрепящи стимули подсилва

училищното функциониране и води до положителни резултати в адаптивното,

комуникативното и познавателното развитие.

3. Осигуряването на приобщаващата педагогическа подкрепа е отговорност на

учителя, чрез нея се стимулира и поддържа активното участие в образователния

процес на учениците от аутистичен спектър на развитие.

4. Разработената Програма от действия за подкрепа в обучението на ученици от

аутистичен спектър на развитие дава насоките за провеждане на дейности,

следващи формирането на адаптивните, комуникативните и познавателните

умения и самостоятелност.
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Перспективи за бъдещи изследвания

• Управление и организация на свободното време. Организацията на 

свободното време на учениците от спектъра е слабо дискутиран въпрос. 

Формирането на умения за управление на времето е елемент от обучението 

и може да има място в учебната програма. 

• Световната пандемия от COVID-19 постави учениците и учителите пред 

ново предизвикателство – обучението в електронна среда. Все още е 

трудно да бъдат установени неговите последствия, предимства, 

недостатъци и предизвикателства. Интересно би било да се проследи по 

какъв начин протича обучението на ученици от аутистичен спектър на 

развитие в електронна среда и по какъв начин се прилага и трансформира 

интерактивната и функционалната подкрепа в обучението.
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