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I.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНАТА 

ПРОБЛЕМАТИКА  

 

Мотивите за разработването на този труд са продължение на 

професионалната ми обвързаност с образователната система, започнала от 

недалечното  време на националния проект „Включващо обучение“ (2012 г.) и 

продължаваща до днес. Потапянето в практическите измерения на приобщаващото 

образование и възможността за изучаване на неговите частни аспекти, доведе до 

постепенното оформяне на научен кръгозор, свързан с търсенията на същността, 

формите и характеристиките на подкрепата в обучението на децата и ученици от 

аутистичен спектър на развитие.   

Темата на дисертационния труд е вдъхновена от основната цел на 

„Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 

година“ (2015) за „осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено 

образование, и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за 

всички“, където акцентът за приобщаващото образование намира своето място в 

смисъла и същността на контекста на едно от проявленията на все по-широката 

училищна действителност. Там някъде се търсят и се откриват концептуалните 

опори на съвременния образователен процес, представени чрез разпределението на 

ролите, функциите и отговорностите на двете основни лица – учителят и ученика, и 

на двата основни процеса – преподаването и ученето.  

Настоящото изследване показва възможността да се осигури достъпа до 

изучаване на обучението, на този строг символ на педагогиката, разкривайки 

неговия нов семантичен компонент, разпознат като подкрепата в обучението.  И ако 

смесването на обучението с подкрепата изглеждат несвойствени за класическата 

педагогика, как да се достига да извеждане на аргументите за това, че контекстът, 

привнесен от характера и динамиката на приобщаващото образование, се явява 

онази мяра, която насочва към извеждане на изконната същност, неизбежната 

необходимост и заслужената значимост единствено на подкрепата. 

Със Закона за предучилищно и училищно образование (2016) и Наредбата за 

приобщаващо образование (2018) се поставя на дневен ред изискването за 

включване на нови компоненти в организацията и осъществяването на 

приобщаващите образователни услуги, познати под названията на обща, 

допълнителна и специална подкрепа. Тяхното присъствие в годишния училищен 

план и учебните програми, в подготвяния индивидуален план за подкрепа е факт. Но 

знае ли учителят какво означава подкрепата, каква е нейната същност, форми и 

характеристики? На този и на много други въпроси се търси се отговор в 

настоящото изследване.   

С изучаването на подкрепата в широк смисъл и в частност на подкрепата в 

обучението, и свързаните с нея явления и процеси се постига актуализиране се 

педагогическата теория и практика.  

Засиленият интерес към изучаването на подкрепата в 

социалнопсихологическите и педагогическите науки през последните десет години, 

дава нов поглед към обучението, подчертавайки ролята й на един от поддържащите 

го компоненти. Установеният в педагогическата практика стремеж към осигуряване 

на качество на обучението на децата и учениците от аутистичен спектър на развитие, 

насочва към необходимостта от интерактивни и разнообразни методи и модели на 

обучение в клас, чрез които педагогическата подкрепа да се активира и да доведе до 
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постижения и цялостно развитие. Логичното продължение на тези процеси поставя 

изискванията за професионалната подготовка на педагогическите специалисти с 

оглед на усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите и 

качеството на управление на учебния процес.  

Създадените нови формални йерархии показват, че ролята на учителите и на 

преподаването от класическата образователна система са изместени от „силните 

страни“ на учениците и постиженията на ученето, достижими чрез планираната 

подкрепа и с активното участие на всички в образователния процес.  

Последните научни изследвания,  свързани с подкрепата в обучението и с 

управлението на процесите на приобщаващо образование, препращат към познаване 

на динамичното равновесие между подкрепата, предоставяна от педагогическите 

специалисти и участието на ученици със специални образователни потребности, 

опосредствани от нейното индивидуално търсене и вътрешната мотивация за 

нейното предлагане и осигуряване. 

Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер и тръгва от 

извървения път за преодоляване на неравенствата от различно естество и за 

създаденото разнообразие от методи и средства за намаляване на тяхното негативно 

влияние върху развитието на ученика, за да покаже как всичко това, което е успешно 

и полезно от средата се превръща в подкрепа, в движещите сили на учебния процес 

и на постиженията на учениците.  

Концептуалните измерения на дисертационния труд предпоставят 

изучаването на подкрепата в обучението чрез тристранното и вариативно 

разглеждане на педагогическата ситуация. Разположени на принципите на тройния 

подход и на метода „изследване в действие“, те разкриват (1) връзката между  трите 

участващи страни – учител, ученик и знания (теория за образователния триъгълник 

на J. Houssaye, 1988), превръщаща се в „разгарящите се искри“ (2) във възникващите 

отношения между тях (теория на динамичния триъгълник на S. Karpman, 1968) 

тогава, когато са  (3) създадени необходимите условия за протичане на 

образователната ситуация (триъгълник на пожара).  

На тази основа се гради научната представа за подкрепата. Представена в 

триизмерното пространство, в  теоретичната обосновка на изследването, се открива 

нейното основно действие в обучението – тя е в преподаването, в ученето, в средата.  

Тя е този фактор, който пали, стимулира, насърчава ученика за развитие във всички 

сфери на функциониране и  разширява спектъра на своето действие и извън рамките 

на образователната ситуация.   

Надграждането на теорията за образователния триъгълник на J. Houssaye (1) с 

включването на динамичния триъгълник на S. Karpman (2) и триъгълника на пожара 

(3), е една метафора, с която се подсилва начина на представяне на създадения 

изследователски модел. Придава му се точно тази завършеност, която е необходима 

за изучаване на подкрепата в обучението на децата и учениците от аутистичен 

спектър на развитие.   

В настоящето изследване фокусът е към изучаването на приобщаващата 

педагогическа подкрепа, основано на теорията за образователния триъгълник на J. 

Houssaye   и на анализа от изследването на постиженията в обучението на децата и 

учениците от аутистичен спектър. Теоретичните и статистическите анализи са в 

непрекъснато взаимодействие и подреждат смисловата дидактична  рамка, в която 

да са вплетени елементи на интерактивната и функционалната подкрепа. 

Разработената програма и методически насоки са работещи и практически 

приложими, с което се обогатява визията за подкрепата в обучението на всички 

ученици.  
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II. НАУЧЕН АПАРАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

 
 Изучаването на педагогическата подкрепа в теоретичен, практически и 

функционален план върви синхронно с познаването на индивидуалния капацитет и 

потребности на децата и учениците от аутистичен спектър на развитие за активно 

участие в образователния процес.  

 Целта на изследването е да бъде разпозната положителната роля на 

подкрепата в обучението на ученици от аутистичен спектър на развитие, чрез 

разкриване на техните постижения в образователния процес. 

 Обект на изследването са интерактивните и функционалните страни на 

предоставяната педагогическа подкрепа като сбор от явления и процеси, 

наблюдавани в образователната практика.  

 Предмет на изследването са процесите на влияние на интерактивна и 

функционална подкрепа  за адаптивното, комуникативното и познавателното 

развитие на децата и учениците от аутистичен спектър на развитие.  

 Участващите субекти в изследването са деца и ученици от аутистичен 

спектър на развитие и педагогически специалисти. С присъщата им активност, 

генерираща промените, те са действащите лица, които взаимодействат и обновяват 

образователните практики.  

 От тази позиция се поставят следните изследователски въпроси: 

1. Как се осъществява интерактивната и функционалната  подкрепа от 

учителите? 

2. Как учителят-изследовател прилага диференцирано избраните методи, 

средства, спрямо адаптивните, комуникативните и познавателните страни на 

децата и учениците от аутистичен спектър на развитие и с оглед на техните 

постижения? 

 Поставените въпроси дават насоката на изследването в отговор на 

генералната хипотеза: 

 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.  

 В изследването се оперира с нови характеристики на състоянието 

аутистичен спектър на развитие, проявени в адаптивните, комуникативните и 

познавателните умения за участие в обучението. Описаните форми и начини на 

педагогическо взаимодействие са адресирани към към педагогическите специалисти 

и родителите. В продължение на целта, изследователските въпроси и хипотезата са 

формулирани следните теоретични и  изследователски задачи: 

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.  
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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. 

    

Табл. 1: Връзка на целта, задачите и методите за събиране на данни  

 
Задачи  Изследователски инструментариум и събиране на данни  

1. Теоретично проучване. Подкрепата като научна категория в педагогиката.  

2. и 3. 

 

Дефиниране на адаптивното, комуникативното и познавателното функциониране и 

предоставянето на педагогическа подкрепа  на деца и ученици от аутистичен спектър на 

развитие.  

4. 

 

Конструиране на теоретичния модел на изследването, базиран на теорията за обучението на 

J. Bruner и трите стълба – преподаване, отношение и постижения и моделите на 

„образователния триъгълник“ на J. Houssaye,  „динамичния триъгълник“ на S. Karpman и 

„триъгълника на пожара“.  

5. 

 

Избор на инструментариума на изследване. Превод на методиките AQI, ATEC и EIS. 

Разработване на изследователска програми и определяне на етапите на изследването.  

6. Наблюдение и оценяване на степен на проява на характерни особености при АСР– ATEC 

(n=58; 2017) – формиране на Група А (n=13) и Група Б (n=45). Сравнителен количествен и 

качествен анализ на постиженията на учениците от аутистичен спектър на развитие.  

7.  EIS, AQI (n=58, 2017-2018) Наблюдение и оценяване на адаптивните, комуникативните и 

познавателните умения и на предоставяната подкрепа в обучението (t1). EIS, AQI (n=10 

2018-2019) Наблюдение и оценяване на децата и учениците в условия на подкрепа и 

техните постижения (t2). 

8.  Корелационен анализ и коефициент на условно действие между фактор „подкрепа“ и 

фактор „постижения“. Независима и зависими променливи в изследването. Подкрепа в 

преподаването, подкрепа в ученето и подкрепа в средата.  

9.  Факторен анализ – адаптация на средата и придружаване,  постижения и автономност.  

10.  Интерактивна и функционална подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен 

спектър на развитие – приобщаващ педагогически триъгълник.  

11.  Програма от дейности за подкрепа в обучението на деца и ученици от аутистичен спектър 

на развитие.  

 
 Проведеното изследване е с теоретико-приложен характер и се основава на 

тройния подход и метода изследване в действие. Изследователският модел 

разкрива етапите, участниците, методите и инструментите за събиране и анализ на 

данни. Неговите съществени елементи са: обучението (преподаване и учене) – 

организация и подготовка, методи и средства, резултати; подкрепата (интерактивна 

и функционална) – подкрепа в средата, подкрепа в преподаването, подкрепа в 

ученето; развитието (постижения на учениците) – адаптивно, комуникативно и 

познавателно развитие.   Изследването е проведено в условията на действителната 

образователна ситуация в училище. 

Използваните методики са „Въпросник за оценка на ефективността след 

терапии“ (ATEC), „Индикатори за качество при аутизъм“ (AQI) със субтест „План за 
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подкрепа“ и „Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена 

изостаналост и аутистичен спектър на развитие“ (EIS).  

Програмата от дейности за наблюдение и оценяване е представена в 

дидактичния кадър на подкрепата в обучението на учениците с аутизъм с оглед на 

тяхното адаптивно, комуникативно и познавателно развитие.  

Наблюдението и оценяването е проведено с участието на учители-

изследователи студенти от магистърската програма „Педагогика на деца със 

специални образователни потребности“.  

 В изследването се наблюдава взаимодействието между дефинираните два 

фактора – фактор „подкрепа“ и фактор „постижения“. Всеки от тях включва по 

три категории. Фактор подкрепа включва категориите „подкрепа в 

преподаването“, „подкрепа в ученето“ и „подкрепа в средата“, а фактор 

„постижения“ – категориите „адаптивно развитие“, „комуникативно развитие“ и 

„познавателно развитие“.  Всяка категория обединява различни критерии и 

показатели. 

За провеждането на статистическия анализ се ползва специализираната 

аналитична софтуерна програма IBM Statistics-SPSS, версия 19. С класифицирането 

на базата данни по фактори, категории, критерии и показатели се стига до анализа 

на резултатите, насочващ към събирането на аргументи за доказателства на 

хипотезата и постигането на целта на изследването.  

 

 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 Първа глава на дисертационния труд „Интердисциплинарна същност на 

подкрепата“ откроява аргументите за изучаване на „подкрепата в обучението“ като 

компонент на образователния процес, отговарящ на многообразието от потребности 

на учениците (UNESCO, 2005). На основата на разбирането за приобщаващо 

образование в международен, европейски и български контекст (параграф 1.1 

Нормативна рамка) е представена теоретичната постановка за изучаване на редица 

нови явления и процеси в образователната действителност (параграф 1.1. Актуални 

измерения на приобщаващото образование).  
Разглеждането на приобщаващото образование се основава на явленията   

подкрепа и участие. Присъствието им в образователния процес поставя на преден 

план взаимодействията учител-ученик в познатите им измерения с фокус върху 

Ученика. 

 Подкрепата идва отвън, тя се свързва с факторите и условията на средата. 

Едновременно с това тя е самото обучение, подбраното образователно съдържание и 

дидактическите инструменти, тя е преподаването, неделимо от отношението на 

признание, уважение, доверие, тя е създадената психологическа атмосфера в класа и 

окуражаването към действие.  

 Участието е активното присъствие в образователния процес, в общите 

занимания, изпълнението на учебните задачи, то е процесите на учене и 

задължителните им резултати. То е личният успех, получаващ откритото признание 

на постиженията.  

В резултат на проведените изследвания (Ainscow, M., Farrell, P. & Tweddle, 

D., 2010; Beauregard, F. & Trépanier, N., 2010; Boutin, G.& Bessette, L., 2009; Hang, 

2017; Vienneau, 2004), подкрепата и участието се явяват символите на обновяване 

на дейностите, методите, средствата и ресурсите за осъществяване на 
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образователните практики и постепенно придобиват статута на научни категории, 

което свидетелства за обновяване на терминологията на педагогическата наука.  

В параграф 1.3. Определение и основни характеристики на подкрепата се 

прави описателен анализ на понятието за подкрепа чрез разграничаване на 

свойствата и характеристиките, определящи нейната действено-процесуална 

същност. 

Думата „подкрепа“ има широко обръщение в ежедневието, което показва, че 

тя е добре позната и приета. С нея се обозначава действие на помощ, защита, 

спасяване и осигуряване на комфорт, идентифицира се с допълнителната помощ, 

съдействието, подпомагането и опората, със закрилата, покровителството, 

насърчаването и придвижването напред. Разграничаването на нейните свойства и 

характеристики откроява естественото присъствие в човешките отношения, което 

подчертава социалнопсихологическата ѝ същност и характер. По-конкретно, тя е 

там, където има изразена потребност от помощ и започва тогава, когато е 

потърсена с очакването да бъде получена. От своя страна, предлагането ѝ започва 

там, където е осигурена готовността за организирано действие да бъде предоставена 

и осъществявана.  

Подкрепата разкрива своеобразната връзка и взаимодействие най-малко 

между две лица, разположена в пресечната точка на действията на търсене и 

предлагане, приемани като нейните реципрочно свързани посоки на действие. 

Макар и връзката между тези две лица, както и между тези две дейности да е 

конвенционална, тяхното своеобразие е свързано с диференцираната им същност и 

предназначение.  

В този смисъл, подкрепата може да бъде окачествена като тази трайна опора 

на човешките отношения, която е толкова естествено необходима, колкото и 

необходимостта от нейното естествено произвеждане във всеки възрастов период, 

във всяка житейска област и в целия жизнен път на човека от раждането до смъртта.  

Параграф 2. Теоретични възгледи за подкрепата обединява 

социалнопсихологически характеристики и свойства на подкрепата – същност, 

действащи лица и форми (параграф 2.1.) и педагогически характеристики на 

подкрепата (параграф 2.2.). 

Еволюцията на изучаването, разбирането и познаването на подкрепата се 

заражда в социалните науки1, а първоначалната представа за нея се свежда до 

предоставянето на интервенции в критични ситуации, използвайки наличните 

ресурси с различно предназначение (емоционално, информационно, 

комуникационно, социално, материално).  

Първият установен вид подкрепа е социалната подкрепа, свързана с 

грижата и помощта на някого, както и с тяхното действително осъществяване. 

Диференцирани са видове подкрепа: емоционална, финансова, информационна, 

комуникационна или дори поддържаща.   

Психологическата подкрепа може да бъде отнесена и към процесите на 

преподаване и учене, където показва връзката между емоционалните ресурси на 

учителя и ученика. Тя придава новия облик на дизайна на педагогическата 

ситуация. Изучаването на подкрепата насочва към специфичното значение на 

силата на индивидуалната потребност от нея и ефекта на прякото влияние, което 

тя оказва за личния и колективния напредък. 

 
1 Под израза „социални науки“ се разбират – науки за образованието, психологически науки, 

социални дейности, обществено здраве, науки за развлеченията и др.  
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Параграф 2.2. Педагогически характеристики на подкрепата обединява 

разбирането за подкрепата като част от образователния процес и като предмет на 

изследване.  

В параграф 2.2.1. Педагогическа подкрепа е направен преглед на 

изучаването на подкрепата в обучението в модерната педагогика, дидактиката, 

методиката на обучение, диференциалната педагогика (Philippe Perrenoud, 1991; 

Michelle Perraudeau, 1994;  Hélène Wittman 1995; Rayna, Françoise &  Rieunier,Alain 

1997;  Jean Houssaye 1999, Tony Booth & Mel Ainscow, 2000; Jean Houssaye, 2003;  

Nicole Caparros-Mencacci, 2009; Laurent Lescouarch, 2014).  

Подкрепата в обучението се разглежда като: “начин за преодоляване на 

училищния неуспех на учениците” (Perrenoud, 1991); тя е предназначена за тези, 

които срещат трудности в ученето и са застрашени от отпадане; „училищната 

подкрепа засяга всички ученици, всички възрасти и всички нива на обучение“ и 

се изразява в предоставяне на индивидуална помощ на ученика (Metaillier, 2017); 

училищната подкрепа има различни цели, тя е за учениците в затруднение, за 

затвърждаване на знанията по конкретен предмет; за преодоляване на липсата на 

различни умения; за придобиване или формиране на самочувствието на ученика.  

В параграф 2.2.3. Подкрепата като научна категория в педагогиката, 

понятието за подкрепа придобива своя научен облик, чрез определяне същността, 

съдържанието, формите и обхвата на явлението подкрепа, представени с оглед на 

нейните процесуални характеристики и функционално предназначение, начини за 

осъществяване, степен на необходимост и влияние, значение за ефикасността ѝ за 

процесите на учене. 

Ролята на подкрепата е да стимулира, улеснява и осигурява подобряване 

на цялостното развитие на детето и да води до постигане на по-добри резултати 

при изпълнението на образователните цели.  

Параграф 2.2.4 Съвременни възгледи представя актуалното тълкуване на 

подкрепата в контекста на приобщаващо образование.  

L. Lescouarch диференцира три основни аспекта на подкрепата – 

взаимодействия, структуриране на основни правила и съвкупност от ресурси, 

които са на разположение на учениците и три форми на подкрепа – динамична 

подкрепа – за ученици, застрашени от отпадане; подкрепата като приспособяване 

– за ученици, които имат нужда от редуциране или адаптиране на учебното 

съдържание; педагогическа подкрепа – за постигне на висок академичен успех на 

учениците.  

В параграф 2.2.5. Многослойната система за подкрепа е представена като 

модел на успешното приобщаващо образование. Тя се основава на универсалната 

функционална оценка на всички ученици (Bender, 2009) и активното участие на 

учениците в обучението (Batsche, Elliott, J., Graden, J., Grimes, J.,Kovaleski, J., Prasse, 

D., 2005).  

 

Във втора глава на дисертационния труд „Аутистичен спектър на 

развитие“ са изяснени същността и особеностите в училищното функциониране на 

децата и учениците с аутизъм. Тя включва кратък исторически преглед (параграф 

1.1.), преглед на няколко образователни програми (параграф 1.3.), а за да бъдат 

познавани индивидуалните потребности, както и необходимостта от интерактивна и 

функционална подкрепа в обучението, е предложено надграждане на класическата 

триада на характеристики с проявленията на „силните страни“ в адаптивното, 

комуникативното и познавателното развитие (параграф 1.2.).  
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В параграф 1.1 Кратък исторически преглед е представено изучаването на 

аутизма и първите описания, основани на медицинския  модел. (F. R. Volkmar & A. 

Klin, 2005). Изследванията на Leo Kanner (1943) идентифицират аутизма с 

"невъзможността за социално свързване с хората от самото начало на живота" 

(Merrel, 2008), придружено от дефицити в комуникацията, нетипичен 

когнитивен потенциал и поведенчески проблеми. (Kanner, 1949).  

Психоаналитичният модел насочва към емоционалните специфики в 

преживяванията на детето, идентифицирането на конкретни причини за дефицитите 

в развитието и необходимостта от адекватна подкрепа.  

Актуалното определение за „аутистичен спектър на развитие“ отразява 

спецификата в характера и динамиката на смутената реципрочност в социалното 

взаимодействие „дете-среда“, което представлява „епицентърът“ на аутистичното 

разстройство, трудната комуникация, изразена в особености на речевата експресия и 

специфично мимико-жестово изразяване, „застинало лицево изражение“, 

наподобяващо безизразност или „вглъбеност“, стереотипното поведение, ритуалните 

поведенчески реакции при специфично движение на ръцете (Гърбачева, 2015). 

 Параграф 1.2 Характеристики на адаптивното, комуникативното и 

познавателното функциониране обединява адаптивни особености (параграф 

1.2.1.), комуникативни особености (параграф 1.2.2.) и познавателни особености 

(параграф 1.2.3.).  

Параграф 1.2.1 Адаптивни особености отразява особеностите в адаптивното 

развитие на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие, основано на 

стереотипността и проявата на интереси само в определена област; спецификите в 

поведението на хранене, самообслужване и поддържане на лична хигиена.       

Комуникативните особености (параграф 1.2.2.) на децата и учениците с 

аутизъм се проявяват в характера на комуникативните интереси и потребности, и 

социалното взаимодействие (S. Maestro, F. Muratori, M. C. Cavallaro, C. Pecini, A. 

Cesari, A. Paziente et al., 2005). 

 Познавателните процеси (параграф 1.2.3.) включват процесите на 

обработване на постъпващата информация, наблюдението, декодирането, 

капацитетът на паметта, обработването на символи, решаването на проблеми, 

вземането на решения.  

Изследванията показват, че се наблюдават дефицити при извличане на 

информация и настъпва подобрение, когато имат като опора с определени символи 

(Boucher, J., & Lewis, V., 1989). Спецификите в абстрактното мислене, 

обобщението и възпроизвеждането на информация сериозно ограничава 

извличането на академични знания от нови ситуации (Tsatsanis, K. D., 2004; 

Goldstein, G., Minshew, N. J., & Siegel, D. J., 1994).  

Стереотипното  поведение е свързано с повтарящите се и ограничени 

интереси, придружавани от дефицити в изпълнителните функции – умение, което 

е от решаващо значение за организиране, наблюдение и активно участие в 

класната стая. (Turner, 1999).  

Представените адаптивни, комуникативни и познавателни особености са 

основното предизвикателство за организацията на обучението и специално 

организираната подкрепа. Част от средствата за нейното осъществяване са 

посочените терапевтични, психообучаващи и образователни програми (параграф 

1.3.).  

Параграф 1.3.1 Образователни програми и подкрепа е направен преглед 

на съществуващите образователни и поведенчески програми за интервенция в 

обучението. Познати като програми и методики за оценяване, интервенция и 
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придружаване, те дават богата представа за качеството на подкрепата (АВА, 

TEACCH, РЕР, EIS).  

 В параграф 1.3.2. Основни изследователски въпроси и водещи хипотези 

са представени етапите на организацията и провеждането на наблюдението на 

обучението на ученици от аутистичен спектър на развитие. Това са: 

• Познаването на индивидуалните способности на ученика – силни 

страни, потребности;  

• Адаптацията на образователната среда и учебното съдържание;  

• Подготовката на педагогическите специалисти.  

 

В трета глава на дисертационния труд „Концептуални измерения“ фокусът 

е поставен върху формулирането на същността и характеристиките на 

приобщаващата педагогическа подкрепа и моделирането на нейната 

функционалност с оглед на взаимодействието учител-ученик. В теоретична рамка се 

прецизира целта и произтичащите от нея задачи, свързани с пряката обвързаност на 

процесите на обучение (преподаване, учене) с функционалната насоченост на 

педагогическата подкрепа и техния резултат: училищните постижения на 

учениците от аутистичен спектър на развитие. 

Параграф 1. Концептуална структура на изследването обединява 

класическите идеи за обучението (параграф 1.1), подкрепа в обучението 

(параграф 1.2), „образователният триъгълник“ на обучението (параграф 1.3.) и 

моделът „образователна пирамида“ (параграф 1.4.).  

За да бъдат очертани границите на изследването са изведени предварителните 

специфични и конкретни условия, в които то се реализира, или от къде идват 

подкрепящите стимули, задействащи активирането на индивидуалния капацитет 

и способности, и как се потвърждава тяхното повторение в цялостната 

ангажираност на ученика за участие в образователния процес. Резултатът от тази 

обвързаност  се откроява в основните тенденции на адаптивното, комуникативното и 

познавателното развитие.  

Същността, формите и характеристиките на подкрепата в обучението 

придобиват своята концептуална структура, което създава представата за ново 

знание. 

Параграф 1.1. Класически идеи за обучението представя кратък анализ на 

еволюцията на идеите за обучението и за специалното обучение.  

Историческата конкретност при тълкуването разкрива неговата 

многоаспектна същност, границите и обхвата на явленията, процесите и 

действащите в тях лица, представено в педагогическите възгледи на Jean-Jacques 

Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Jean Itard, Edouard Séguin, Maria Montessori.  

Изводите говорят, че подкрепата е съществувала винаги чрез 

образователните цели и методи на обучените, съдържанието на образователни 

програми и усвояването на необходимите знания и умения.  

В параграф 1.2. Подкрепа в обучението са дефинирани стратегиите и 

характеристиките, който обособяват мястото на подкрепата в обучението,  

придружавани от моделите на специалното обучение в приобщаваща образователна 

среда.  

На основата на теоретичните възгледи на Jerome Bruner се разкрива 

структурата в обучението. Ученето е активен социален процес, в който учениците 

са в постоянен контакт с източника на знания – учителя. Структурираното 

взаимодействие между тях може да бъде сравнено „със скелето при изграждане на 

сграда, което в процеса на работа намалява и се демонтира“ (Bruner, 1966). Трите 
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стълба на обучението са преподаването, отношенията и постиженията. 

Преподаването включва предаването на знания на ученика в конкретна 

образователна ситуация. Отношенията са подкрепящите стимули и отразяват 

взаимовръзката между всички участващи и средата. Постиженията са крайният 

резултат, те са целта на обучението. При всяко достигане на крайния резултат се 

поставя нова задача, нова цел, която отново попадат в кръговрата на трите основни 

стълба на обучението. 

Bruner твърди, че присъствието на подкрепата в обучението е детерминирана 

от обстоятелството, че човешкото развитие е процес на сътрудничество между 

детето и възрастния, в който възрастният е медиатор на културата. Преподаването е 

в неразривна връзка с тази на ученето, протичащи в определена „контекстуална 

ситуация“ (Legendre, 1993). Тя е планирана от учителя (поставяне на цели, 

определяне на задачи, избор на методи и средства и предвиждане на очаквани 

резултати) и предполага предаване на знания на учениците.  

Осигуряването на благоприятна учебна среда, която позволява на всеки 

ученик да открие своя път към постижения и да ги постигне, позволява да се 

открият индивидуалните способности и трудности, които всеки изпитва в 

определена ситуация и да се прецизира съответна на тях подкрепа. 

Дефинирани са три фактора в обучението, пряко свързани с: (1) участниците 

– учител, ученик, (2) резултатите от взаимодействията помежду им, процесите на 

учене, преподаване, и (3)  факторите на средата – учебни ресурси, околна среда, 

технологии. На базата на тази диференциация се достига до избора на тройния 

подход в изучаването на обучението и модела на „триъгълника“ за разкриване на 

обвързаността между неговите три аспекта, три страни, три компонента.   

В параграф 1.3. „Образователният триъгълник“ на обучението са 

представени факторите на влияние върху процесите на учене и преподаване. 

Тройният подход в изучаването на обучението се открива в изследванията на 

Stephen Karpman (1968), Jean Houssaye (1998), Michelle Fabre (1994), Philippe Carré 

(1997),  Richard Faerber (2001), Sea Kim (2008), Fabien Darne (2015).  

До известна степен той е аналогичен на възгледите на Bruner за трите явления 

в обучението, като подчертава значимостта на учителя, ученика, знанията и 

осигурява достигане до същността на процесите учене, преподаване и адаптация 

на среда.  

Проучената литература допринесе за откриването на „триъгълника на 

пожара“, „динамичния триъгълник“ на Karpman и „образователния 

триъгълник“ на J. Houssaye. Приложени спрямо изучаването на обучението всеки 

от тях очертава различни негови характеристики. Например „триъгълникът на 

пожара“ може да се свърже с виталитета на учебния процес в училищната среда, 

класа; „динамичният триъгълник“ на Karpman – с естествените отношения и роли 

на участващите в класната стая и в самия учебен процес. Докато „образователният 

триъгълник“ на J. Houssaye е координатната система, в която се разполагат 

отношенията и взаимодействията между три участващи страни – учител, ученик и 

знания (Houssaye, 1988). Образователен модел за сравнение и съгласуваност между 

различните образователни ситуации.  
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Фиг. 1: Образователен триъгълник 

 

Според J. Houssaye зависимостта, която 

се обуславя между двата върха учител и ученик 

- намира своята конкретна реализация в 

преподаването. Този процес прави знанието 

реално достижимо до ученика от аутистичен 

спектър на развитие (Houssaye, 2014).  

Конкретната цел на ученето е 

придобиването на знания, умения и 

компетентности. То е резултат от 

взаимодействието учител-ученик и се 

реализира чрез активното участие и на двете 

страни в образователния процес (Kim, 2008).  

Процесът на формиране на икономика 

на комуникацията е изграждането на отношения на обмен, доверие и 

сътрудничество.  

Изграждането на благоприятна среда  за подпомагане на учещите се, 

означава премахване на функционалните ограничения в нея. Този фактор е 

определящ за процесите на учене и преподаване, и за формирането на икономика на 

комуникацията. 

 Моделът на „образователния триъгълник“ на Houssaye еволюира и се 

преобразува в „образователната пирамида“ на Faerber, където взаимодействията 

между учителя, ученика, знанията и класа създават своеобразния „контекст  на 

посредничеството“ в учебния процес. (параграф 1.4.).  

Появяват се три нови процеса, пряко подчинени на един от стълбовете в 

обучението – отношенията (Bruner): участие, споделяне и улесняване (Darne, 

2015).  

В създадената концептуална рамка се разполага изследването на подкрепата в 

обучението на деца и ученици от аутистичен спектър на развитие (параграф 2. 

„Триъгълникът на подкрепата“ в обучението). Чрез конкретизиране на 

отношенията (динамичен триъгълник на Karpman) и установяването на всички 

дейности и стимули, взаимодействия и процеси от триъгълника на Houssaye – 

преподаване, учене, формиране на икономика на отношенията,  се формира 

подкрепата като система от действия за постигането на определен успех 

(триъгълник на пожара). 

 

Фиг 2: Подкрепата в образователния триъгълник  

Преподаването е образователната 

подкрепа, активирана при взаимодействието 

между учител и знание. Подкрепата в ученето е 

релацията между учителя и ученика, 

осъществявана с оглед на индивидуалните 

способности на всеки ученик от спектъра. 

Подкрепата в средата отразява многослойната 

структура на обучението и неговата пряка 

зависимост от външните стимули.  

Наслояването на страните на трите 

триъгълника позволява създаването на модела на 
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новия приобщаващ педагогически триъгълник (параграф 3.). 

 

Фиг 3: Приобщаващ педагогически триъгълник 

Трите стълба на обучението – 

преподаването, отношенията и 

постиженията, заедно с диференцираната 

подкрепа от средата и подкрепата в 

преподаването и ученето, вече могат да бъдат 

пренесени към учителя, ученика и знанията и да 

се открие пълната картина на обучението. Това 

от своя страна ще позволи дефинирането на 

търсената интерактивна и функционална 

подкрепа.  

В параграф 4. Модел  на интерактивна 

и функционална подкрепа в обучението се 

прави опит за вплитането на интерактивната и 

функционалната подкрепа в смислова рамка. Представите за подкрепата в 

обучението  отразяват устойчивите тенденции на взаимодействие между различните 

участници в образователния процес, включително и средата, насочено към 

академичните постижения на ученика. 

В параграф 5. Терминология на изследването са формулирани  понятията, с 

които се работи в цялото изложение – обучение, участие, подкрепа в обучението, 

индивидуални способности и потребности. 

Подкрепата в обучението е събирателно понятие на подкрепата в 

преподаването, подкрепата в ученето и подкрепата в средата. Индивидуалните 

способности са капацитетът и уменията за самостоятелно действие, всичко, което 

ученикът изпълнява в обичайната си среда без помощ, а постиженията в адаптивно, 

комуникативно и познавателно развитие са всичко, което може да се изпълни с 

подкрепа. Индивидуалните потребности отразяват необходимостта от получаване 

на знания и умения на ученика в конкретна област. 

 

 Четвърта глава „Методология на изследването“  включва 

изследователските подходи, цели и задачи на изследването (параграф 1.) , 

изследователския модел (параграф 2.), методики на изследването (параграф 3.), 

дефинирането на фактор „подкрепа“ (параграф 4.) и фактор „постижения“ 

(параграф 5.) и прилежащите им категории, критерии и показатели, както и 

статистически методи и зависими и независими променливи в изследването 

(параграф 6.) 

Параграф 1.4. Етапи на изследването проследява четирите етапа 

изследването, проведено в периода от ноември 2017 г. до декември 2019 г..  

 Първият етап включва теоретично проучване, избор, превод и адаптация на 

инструментите за изследването (ноември 2017 г. – януари 2018 г.).   

Вторият етап включва разработването на програмите и провеждането на  

обучителните модули „Аутистичен спектър на развитие“ и „Подкрепа в обучението“ 

за подготовка на учителите-изследователи. (февруари 2018 г. – май 2018 г.). 

Тематиката и образователното съдържание на обучителните модули са насочени към 

(1) Теоретични идеи при тълкуване и оценяване на състоянието аутистичен спектър 

на развитие; (2) Подкрепа в обучението на ученици от аутистичен спектър на 

развитие; (3) Методология на функционалното оценяване на развитието при 

ученици от аутистичен спектър на развитие.  
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Образователните цели, които се реализираха чрез обучителните модули са 

формиране на умения за осъществяване на функционално оценяване и изграждане 

на знания и обогатяване на професионалната осведоменост.  

През третия етап (юни 2018 г. – май 2019 г.) се провежда наблюдението и 

оценяването на учениците от аутистичен спектър на развитие.  

 Четвъртият етап включва анализа на резултатите (януари 2019 г. – декември 

2019 г.), основан на събраните база данни, статистическите процедури за 

количествен и качествен анализ.  

 Параграф 2. представя изследователския модел на изследването. Той е 

своеобразна симбиоза от модела на образователния триъгълник (Houssaye, 1988 ) 

отразяващ постоянното взаимодействие между учителя, ученика и знанията и 

модела на многослойната подкрепа в обучението (MTSS).  

 

Фиг 4: Изследователски модел  

 

 

Изследването е насочено към разбирането на трите нива на 

педагогическата ситуация. Целта е да се представи динамиката на 

трансформациите на всяко от нивата – обучение, подкрепа и развитие и да се 

проследи как предоставената интерактивна и функционална подкрепа оказва 

влияние в поднивата на постиженията – адаптивно, комуникативно и познавателно 

на ученици от аутистичен спектър на развитие.   

Първото ниво е обучението:  преподаване, отношения и постижения. Второто 

ниво е подкрепата - подкрепа в средата, подкрепа в обучението и подкрепа в 

преподаването. Третото ниво е развитието – адаптивно, комуникативно и 

познавателно. 

В параграф 3 са описани използваните методики в настоящето изследване - 

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC), Autism Quiality Indicator – чрез 

субтеста Плана за подкрепа и Методиката за функционална оценка и работа с деца с 
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умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие (EIS ) – адаптивно, 

комуникативно и познавателно развитие.  

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) е диагностичен инструмент 

за оценка, разработен от  Bernard Rimland, Ph.D. и развит и финализиран от  Stephen 

M. Edelson от Института за изучаване на аутизма (Autism Research Institute).  

Първоначално АТЕС е предназначен да оцени ефективността на различни терапии и 

лечение при аутистичен спектър на развитие, но може да бъде използван и като 

скрийнинг инструмент за деца. Научните изследвания установяват, че ATEC е 

успешен при  проследяването на поведенческото развитие през периоди от време 

(Mahapatra, S,, Vyshedsky, D., Martinez, S., Kannel, B., Braverman, J., Edelson, St., 

Vyshedskiy, A., 2016); (Geier, D., Kern, J., Geier, M. , 2013) 

Въпросникът ATEC е разделен на четири сфери, чрез които се оценяват 

симптомите и ефективността на интервенциите – реч, език, комуникативни навици – 

14 въпроса; социални умения – 20 въпроса; сетивно и когнитивно развитие – 18 

въпроса; поведение и физическо развитие – 25 въпроса. От първа до трета сфера 

възможните варианти са: невярно, отчасти вярно, напълно вярно, а цифровото 

изражение за тези отговори е съответно от 0 до 2. В сфера четири възможните 

отговори на твърденията са няма проблем, малък проблем, среден проблем, голям 

проблем, а в цифри – от 0 до 3. При общ сбор на целият диагностичен инструмент, 

през определен период от време се наблюдава дали има развитие, застой или регрес. 

Понижаването на сбора показва положителна промяна, а повишаването – 

отрицателна.  

  Програмата за оценка Autism Quality Indicator е разработена от екип от  

Colorado Department of Education. Индикаторите за качество при аутизъм, както 

ще бъде наричана програмата на български език, може да бъде прилагана за оценка 

на програмите, по които работи всеки ученик от аутистичен спектър на развитие. 

Учителите могат да го използват, за да оценят изготвения План за подкрепа, 

оценявайки дали компоненти, необходими за осъществяване на подкрепа, са 

включени. Методиката е изградена върху основата на добре проектирана 

образователна програма. Тя измерва включването в образователния процес на 

ученик с аутизъм и предоставяната подкрепа (Autism Quiality Indicator, 2016). 

Инструментът за оценка е разделен в четири области на функциониране, а за целите 

на настоящето изследване ще се използва субтеста План за подкрепа. Той съдържа 

14 индикатора, които са  представени от общо 15 структирани компонента.  

 Критериите, който се обособяват въз основа на Индикатори за качество при 

аутизъм са – независимо функциониране, развитие в различни области, 

комуникация, социални взаимоотношения, затвърждаване на усвоените умения, 

интереси на ученика, обучение, изпълнение на дейностите, основни дейности, 

методи, свободно време, физическа среда, визуални графици и подкрепа в класната 

стая.  

Резултатите от индикатори и компоненти се оценява на четири нива – 

успешно изпълнен, частично изпълнен, възникващо изпълнение и не е изпълнен. Всяко 

ниво се обозначава с цифра:  

Методиката за функционална оценка и работа с деца с умствена 

изостаналост и аутистичен спектър на развитие (Bricker, 2013) – познавателна 

сфера, е адаптирана за ползване в български условия (Гърбачева А., 2015). За целите 

на настоящето изследване ще бъдат приложени и анализирани адаптивна,  

комуникативна  и познавателна сфера на развитие. 
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 Методиките са своеобразно ръководство на учителя за функционално и 

образователно оценяване на индивидуалния капацитет и умения за участие в 

образователния процес на децата в състояние на лека и средна степен на 

интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие (Гърбачева А., 

2015). И трите сфери на развитие – адаптивна, комуникативна и познавателна 

включват критерии (образователни цели), показатели (образователни задачи) и 

индикатори (ниво на изпълнение) за определяне на индивидуалните постижения 

(Гърбачева А., 2014).  

   Методиката за оценка на адаптивната сфера съдържа 34 айтеми, които са 

разделени на три основни критерия – хранене, лична хигиена и обличане и събличане. 

Комуникативната сфера съдържа 57 айтеми, които са разделени на два основни 

критерия - комуникативни взаимодействия и съставяне на думи, изрази и изречения. 

Познавателната сфера съдържа  54 айтеми, които са обособени в осем основни 

критерия – понятия, категории, последователност, запомняне на събития, 

решаване на проблеми, игра, елементарни математически представи и 

фонологична осведоменост и умения преди четене.  

Използваните методи за статистически анализ (параграф 4) в настоящето 

изследване са за: 

Количествен анализ: За количествена обработка на събраните данни е 

приложена специализираната аналитична софтуерна програма IBM Statistics-SPSS, 

версия 19. 

Качествен анализ: Интерпретация и класифициране на данните по фактори, 

категории, критерии и показатели са свързани с целите и хипотезите на 

изследването. Този анализ на резултатите включва научни доказателства, 

доказателства за достоверност, получени от педагогически специалисти, документи, 

върху които се работи в образователната система (План за подкрепа, доклади за 

напредъка на учениците), дидактични материали, използвани при прилагане на 

методиките, аргументация от логически, теоретичен и практически характер.  

В пета глава „Подкрепа в обучението и постижения на учениците. 

Анализ на резултатите“, събраната база данни и резултатите от първичните 

дескриптивни, сравнителни и корелационни анализи осигуряват възможност да се 

проследи релацията на подкрепата в обучението и адаптивното, комуникативното и 

познавателното развитие  на децата и учениците от аутистичен спектър на развитие 

В изследването участват 58 учители-изследователи  и 58 деца и ученици в 

състояние на  аутистичен спектър на развитие на възраст между 4 и 18 години 

(параграф 1.) Те са обединени в две групи, основани по тежест на изява на 

характеристики от методиката ATEC: Група А –13 ученици (N=13) и Група Б –45 

ученици (N=45). Надеждността на използвания инструментариум  показва вътрешна 

съгласуваност α Кронбах = 0,886, което се тълкува като „много добра“. 

Наблюдението и оценяването на индивидуалните постижения са проведени в 

два периода: януари 2019 г., време 1 (t1) и май 2019, време 2 (t2), за да се проследи 

динамиката в развитието. Във време 1 участват всички ученици, във време 2 – само 

10 от тях, с цел проследяване на промяната в постиженията под влиянието на 

системно предоставяне на интерактивна и функционална подкрепа в обучението 

(параграф 3.).  

В параграф 4. е представен фактор „постижения“ чрез дескриптивните 

данни за Групите А и Б по категории на адаптивно, комуникативно и познавателно 

развитие; сравнителния анализ между тях и търсените зависимости между фактор 

„постижения“ и фактор „подкрепа в обучението“ представени от корелационния 

анализ.  
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Наблюдението и оценяването, проведено във време 1, показва нивото на 

уменията за спазване на социалните норми и очаквания, проява на грижи към себе 

си и самообслужване разкрива тенденциите на адаптивно развитие  (параграф 

4.1.1.); на комуникативните способности и общите умения за общуване – на 

комуникативното развитие (параграф 4.1.2.);  на формиране на понятия, 

обработването на информацията, изявата на паметта, уменията за възпроизвеждане, 

респ. на активното участие, респективно на познавателното развитие (параграф 

4.1.3.)  

 

Табл. 2: Фактор „постижения“ 

 
Категория N x min x max Х ̅ Стандартно 

откл. 

 Група 

А 

Група 

Б 

Група 

А 

Група 

Б 

Група 

А 

Група 

Б 

Група 

А 

Група 

Б 

Група 

А 

Група 

Б 

Адаптивно 

развитие 

13 45 12,85 14,28 94,28 100 65,23 58,51 28,52 26,37 

Комуникативно 

развитие 

13 45 0,00 0,00 71,28 86,17 39,53 38,76 27,70 30,26 

Познавателно 

развитие 

13 45 3,00 0,00 89,00 90,00 53,23 38,38 26,34 26,79 

  

Индивидуалният капацитет, способности и потребности при учениците от 

аутистичен спектър на развитие варират в различни граници – възможно е да има 

подобряване, но със същата честота да има и проява на регрес в уменията. Това е и 

причината, постижения да бъдат в широки граници и да са в пряка зависимост от 

много и различни фактори.  

Резултатите от корелационния анализ (по Пирсън) показват значими 

зависимости между категориите „адаптивно развитие“ и „комуникативно развитие“ 

(r = 0,960**) и между категориите „комуникативно развитие“ и „познавателно 

развитие“ (r = 0,901**). Силната обвързаност между линиите на развитие, подсказва 

необходимостта в програмите на обучение за учениците от аутистичен спектър да 

бъдат предвидени дейности, свързани с храненето, личната хигиена, обличането и 

събличането. По този начин биха били осигурени правилните подкрепящи 

стимули, прилагани спрямо индивидуалните потребности на всеки ученик.  

Факторът „подкрепа в обучението“ (параграф 4.2.) е представен чрез 

своите три категории – „подкрепа в средата“ (параграф 4.2.1.), „подкрепа в 

преподаването“ (параграф 4.2.2.) и „подкрепа в ученето“ (параграф 4.2.3.). 

Всяка от тези категории  включва компоненти, обозначени като критерии, които 

позволяват ясното дефиниране на това, което е необходимо да се случи в обучението 

на учениците от аутистичен спектър на развитие.  

Подкрепата в средата е представено чрез социалните взаимоотношения на 

ученика от аутистичен спектър, обусловени от неговите лични интереси. 

Предварително подготвената физическа среда, в която той се обучава и е съобразена 

с неговите индивидуални потребности и способности.  

 

 

 

 

 

 



19 

 

Табл. 3: Фактор „подкрепа в обучението“ 

 
Критерии  Ранг по значимост 

Група А 

Група А 

Х 

Група Б 

Х 

Ранг по 

Значимост 

Подкрепа в средата 

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 преподаването 

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 ученето 

Независимо функциониране 1 64,23 76,46 1 

Развитие в различни области 1 61,61 61,53 1 

 

Категорията „подкрепа в преподаването“ отразява  взаимодействието и 

реципрочните отношения между двете основни действащи лица в учебния процес, 

учителя и ученика, подсилени от  степента и интензитета на подкрепящите 

дейности, реализирани в тези процеси.  

Категорията „подкрепа в ученето“ трансформира разбирането на 

дидактичната рамка чрез подготовката и изпълнението на плана за подкрепа, който 

изисква познаването специфични характеристики и възникващи отношения в 

обучението, за да бъдат определени структурата и последователността от дейности.   

Сравнението на резултатите за постиженията на учениците (параграф 5.)  в 

двата времеви периода, позволява разкриването на някои директни връзки между 

подкрепата и развитието, както и на въздействието на конкретни подкрепящи 

стимули.  

 За тази цел са формулирани две статистически хипотези – нулева  хипотеза и 

алтернативна хипотеза.  

Нулева хипотеза: Постигнатите резултати в сферите на развитие – 

адаптивна, комуникативна и познавателна от втория период на изследване, са по-

високи в сравнение с показаните резултати в същите сфери за развитие за втория 

период на изследване (Хипотеза 0 : Yt2  > Yt1, t1 – първи период, t2- втори период).  

Алтернативна хипотеза: Постигнатите резултати в сферите на развитие – 

адаптивна, комуникативна и познавателна от втория период на изследване, са по-

ниски или равни в сравнение с показаните резултати в същите сфери за развитие за 

първия период на изследване (Хипотеза A : Yt2  ≤  Yt1).  
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Табл. 4: Фактор „постижения“ – време 1 и време 2 

 
 N T1 T2 Разлика  

Категория „адаптивно развитие“ – Y 1 10 57,92 65,99 8,07 

Категория „комуникативно развитие“ – Y 2 10 13,03 22,19 9,16 

Категория „познавателно развитие“ – Y 3 10 29,80 37,40 7,60 

Средна стойност 

Y 1 +Y 2 +Y 3 

10 33,58 41,86 8,28 

 

Доказването на хипотезите се основава на получените резултати за трите 

категории, потвърждаващи съществуващата обвързаност на постиженията с 

предоставяната подкрепа в обучението. Използването на подходящи методи и 

средства в обучението на ученици с аутизъм, стимулира училищното им 

функциониране и води към подобряване на постиженията.  

Установяването на връзка между фактор „подкрепа“ и фактор 

„постижения“ (параграф 6.) се потвърждава и от резултатите за коефициента на 

условно действие и степента им на значимост. Целта на този статистически тест е 

да опише степента на свързаност между двете променливи.  

 Анализът на данните, показва, че има връзка между фактор „подкрепа“ и 

категория „адаптивно развитие (C = 0,747, p = 0,048), фактор „подкрепа“ и категория 

„комуникативно развитие“ (C = 0,798, p = 0,034) и фактор „подкрепа“ и категория 

„познавателно развитие“ (C = 0,780, p = 0,043).   

Взаимовръзката на постиженията на учениците и предоставяната 

подкрепа (в средата, преподаването, и ученето) се основават на положителен 

коефициент на условно действие.   

Конкретната връзка между подкрепата и постиженията, обозначена с 

цифровите стойности за корелационна зависимост е разгледана в параграф 7.  

Трите стълба в изследователския модел – обучението, подкрепата и 

развитиeто, очертават рамката, в която се разполагат следващите анализи и 

разсъждения.  

 Корелационните стойности разкриват съществуващата връзка между 

постиженията на учениците в адаптивна, комуникативна и познавателна сфера, 

когато е предоставяна подкрепа в преподаването, ученето и средата.  

Факторният анализ (параграф 8.) отбелязва заключителният етап на 

статистическия анализ. Целта е да се създаде факторен модел, чрез който да се 

обяснят взаимодействията между наблюдаваните променливи (произлизащи от 

събраните база данни по методиката Autism Quality Indicators) и да се класифицират 

чрез групирането им във фактори на базата на взаимната им корелация (Bartlet`s Test 

Sig < 0,05; КМО = 0.640)   

Постигнатият факторен модел е продукт на предварително зададени 

ограничения, свързани със съдържанието на ползваната методика за „измерване“ на 

подкрепата в процеса на обучение, конкретно при ученици от аутистичен спектър на 

развитие. В модела се проявяват 4 фактора, подредени по следната значимост: (1) 

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

Откроява се силата на:  

• Подкрепата, представена в адаптацията на образователната среда и 

осигуреното придружаване на развитието като частен фрагмент на 

обучението, респективно на преподаването и ученето. 

• Целта на обучението, представена в динамиката и прогреса на 

индивидуалните постижения и постигането на по-крайната цел – 

автономността. 
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          Табл. 5: Факторни „тегла“ по методиката Autism Quality Indicators    

Autism Quality Indicators 

N = 15 

KMO and Bartlett's Test = 0,640 

 Фактор I Фактор II Фактор III Фактор IV 

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 

 

Адаптацията на средата е първият фактор, а първи по „тежест“ визуалните 

графици (,927), физическата среда (,750), изпълнението на дейности в 

общообразователна среда с връстници (,736), осигуряването на стимули в 

учебното пространство (,717). Всички тези компоненти насочват към организация 

на средата или по-конкретно – нейната адаптация.  

Автономността е вторият фактор, който показва, че тя е фокусът на 

подкрепата в обучението. Включва затвърждаването на усвоените умения (,809),  

независимото функциониране (,791) и различните форми за изпълнение на 

дейностите (,617).  Това обединяване позволява да се насочи вниманието към една 

от генералните цели на подкрепата в обучението, а именно – достигането на добрите 

и високи постижения в обучението, водещи към крайната си цел – формиране на 

комплексната автономност на учениците.  

  Придружаването е третият фактор включва два компонента: използват се 

подходящи методи (,823) и организация на свободното време (,722), което 

насочва в затвърждаване на убеждението, че този фактор е обусловен от 

придружаването в обучението  на ученик от аутистичен спектър на развитие. Тези 

айтеми препращат към начина по който учителя оценява  индивидуалните 

способности на ученик от спектъра и ги съобразява при избора на подходящи метод 

в обучението му. Използваната дефиниция „придружаване“  допълва преподаването 

в неговата позната форма и надгражда допълнителни дейности, чрез които се 

формира образа на учителя в съвременната образователна ситуация.  

 Четвъртият фактор постижения включва пет компонента: подкрепа при 

функционална комуникационна система (797), насърчаване на социалните 

взаимодействия (,779), развитие на академични, професионални и умения за 

самоопределяне (,689), възможност за комуникация и активно участие (,633) и 

подходящи дейности (,619). Чрез тях вниманието се насочва към достигане на  

постижения в различни нива на обучението на ученика от аутистичен спектър на 

развитие. Силно различимо e присъствието на три компонента, включващи в себе си 

комуникация, което безспорно доказва важността ѝ за достигането на постижения.   
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 Този факт насочва, че пълноценното обучение като процеси на преподаване и 

учене изисква смисловата комуникация, поддържането на социални отношения, 

взаимодействия и функционална организация на средата.  

 С резултатите от факторния анализ се доказва и разнообразява теоретичната 

логика на изследването. Сами по себе си те предлагат алтернативната подредба на 

образователната ситуация в обучението на ученици от аутистичен спектър на 

развитие.  

Разширяването на трите стълба в обучението – преподаване, отношения 

и постижения и тяхната необходима трансформация в адаптация на средата, (2) 

Придружаване, (3) Автономност и (4) Постижения с посочените фактори 

показват настъпващата трансформация.  В новите измерения на 

образователната ситуация се открива присъствието на характеристики на 

подкрепата в преподаването, подкрепата в ученето и подкрепата в средата, 

продукт на настоящето изследване. 

 

Фиг. 6:  Приобщаващ педагогически триъгълник 

 

       Параграф 9. Интерактивна и 

функционална подкрепа в обучението 

на деца и ученици от аутистичен 

спектър на развитие обединява 

практическия принос на дисертационния 

труд чрез представяне на приобщаващия 

педагогически триъгълник (параграф 

9.1.) и разработената програма от 

дейности за подкрепа в обучението на 

деца и ученици от аутистичен спектър на 

развитие (параграф 9.2.) 

 Централно място в новосъздадения 

модел на приобщаващата педагогическа 

подкрепа заемат постиженията на 

ученика от аутистичен спектър на 

развитие. Допълнен от подкрепата в преподаването, ученето и средата или от 

нейните динамични цели и резултати: адаптацията на средата, автономността и 

придружаване. По този начин се очертава същността на подкрепата като 

необходимост, чрез която обучението се обогатява спрямо потребностите на всеки 

ученик от спектъра и предоставянето на знания, които са функционално 

предназначени и имат смисъл за него.  

Реализираното взаимодействие между адаптация и придружаване дефинира 

интерактивна подкрепа в обучението, а между автономност и придружаване – 

функционална подкрепа.  

 Интерактивната подкрепа намира своята изява между адаптацията и 

придружаването чрез прилагането в образователната ситуация на устойчиви 

тенденции, визии и стратегия и подходи в обучението, чрез които се подсилват 

постижения на ученика. Тя отразява отношенията, който са представени от 

реципрочните връзки между участващите страни.   
 Функционалната подкрепа е връзката между придружаването   и 

автономността, 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 – 
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затвърждаване на усвоени умения, независимо функциониране, организация на 

свободното време.  

Представената програма от действия за подкрепа (параграф 9.2.) е 

структурирана спрямо интерактивната и функционалната подкрепа и включва 

дейности, които имат стимулиращо и затвърждаващо положително влияние върху 

адаптивното, комуникативното и познавателното развитие развитие на учениците от 

аутистичен спектър на развитие.  

В първата част на програмата са включени дейности по интерактивна и 

функционална подкрепа в линията адаптивно развитие. Тя обединява областите 

храна/хранене, лична хигиена, обличане/събличане. Втората част е свързана с 

комуникативното развитие и включва комуникативни взаимодействия и съставяне 

на думи, изрази, изречения. Третата част е посветена на познавателното развитие – 

понятия, категоризация, последователност, запомняне на събития, решаване на 

проблеми, игра, математически представи и фонологична осведоменост.  

Представените дейности са примерни и могат да бъдат адаптирани според 

потребностите на всеки ученик.  

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Теоретичният анализ, методологията, изследователският модел, проведеното 

изследване в действие и анализът на резултатите  дават основания за следните 

изводи:  

 

I. Теоретични изводи  

 

Изучаването на явлението подкрепа в педагогическите науки се основава на 

приобщаващото образование и на неговата цел да отговори на многообразието от 

потребности на учениците. Изборът на темата за изследване е провокиран от 

нарастващата необходимост от познаване на педагогическото взаимодействие с 

оглед на формирането на комплексната автономност на децата и учениците от 

аутистичен спектър на развитие. Търсеното влияние на педагогическата подкрепа 

(като интерактивност и функционалност на образователната среда) за адаптивното, 

комуникативното и познавателното развитие на децата и учениците от аутистичен 

спектър на развитие, стои в предмета на анализ, осъществен на основата на 

обединението на теория и практика в действие.  

1. Теоретичният анализ предоставя методологичните опори за 

концептуализиране на модела na приобщаващия педагогически 

триъгълник, който обединява във функционално единство теорията за 

обучението на J. Bruner, модела образователния триъгълник на J. Houssaye  

и метода на изследване в действие. Разработеният изследователски модел е 

приложим за проследяване и анализ на явления и процеси, свързани с 

подкрепата в обучението и индивидуалните постижения на ученици.  

2. В теоретичен план, 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 се основава на изучаването на 

нейните характеристики – адаптация на образователната среда  и 
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осигуреното придружаване, динамиката в прогреса на индивидуалните 

постиженията и постигането на автономността.   

 

II. Теоретико-приложни изводи 

 

1. В хода на превода и апробацията на изследователския инструментариум се 

установи, че „Индикатори за качество при аутизъм“ показва необходимата 

степен на валидност и надеждност. Високите стойности за критерий „алфа” 

позволяват тя да бъде прилагана като инструмент за определяне на 

необходимата подкрепа в обучението на ученици от аутистичен спектър на 

развитие.  

2. Получените стойности и разкритите характеристики на 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.  

Определянето на същността и характеристиките на приобщаващата 

педагогическа подкрепа и моделирането на нейната функционалност съставлява 

теоретична рамка на изследването.   

В дисертационния труд са разработени концептуален модел и 

изследователска програма за изучаване на подкрепата в обучението основано на 

действителната педагогическа ситуация. Обсъжданите резултати от изследването 

очертават влиянието на подкрепата за добрите училищни постижения на учениците 

от аутистичен спектър на развитие. В това се състои неговият съществен принос за 

развитието на специалнопедагогическа теория и практика. 

Проследено и анализирано е положителното въздействие на подкрепата в 

средата, преподаването и ученето, което се доказва с използването на подходящи 

методи и средства в обучението, подкрепящите стимули, осигуряващи училищното 

функциониране и формирането на адаптивните, комуникативните и познавателните 

умения на учениците.  

Разширяването на трите стълба в обучението – преподаване, отношения и 

постижения – с факторите „адаптация на средата“ и „придружаване“, „постижения и 

автономност“ показват новите измерения на образователната ситуация.   

Интерактивната подкрепа намира своята изява между адаптацията и 

придружаването чрез прилагането на устойчиви стратегия в обучението за 

подсилване на постиженията на учениците.  

Функционалната подкрепа е връзката между придружаването и 

автономността. Тя е съвкупността от методи и средства с индивидуално 

предназначение, с което повторно стимулира постиженията на ученика.  

С изучаването на подкрепата в обучението на децата и учениците от 

аутистичен спектър на развитие се отговаря на новите предизвикателства на 

приобщаващото образование. На основание на направените изводи и заключение 
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могат да бъдат определени въпросите, които с очертават необходимостта от 

провеждането на бъдещи изследвания, както с теоретичен, така и с приложен 

характер.  

Безспорно. е, че приобщаващото образование продължава да бъде 

устойчивият приоритет в законодателната, политическата, социалната и 

образователната система. Ситуацията, свързана с пандемията на COVID-19,  доведе 

до разгръщането на мащабна по характер здравна и икономическа криза. Масовата 

дигитализация в обучението създаде нови предизвикателства и превръща 

подкрепата в тази необходимост, която е гарант за същинската индивидуализация и 

диференциация на обучението и начина на живот.  

Обобщеният резултат от настоящото изследване показва приобщаващата 

педагогическа подкрепа като постоянно взаимодействие на факторите адаптация 

на средата и придружаване, постижения и автономност, в чиято динамика се 

поддържа успешният образователен процес, независимо от това дали той се 

осъществява в реални, електронни или хибридни измерения.  
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IV. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

А. ТЕОРЕТИЧНИ ПРИНОСИ 

• Представяне на тройния подход в изучаването на подкрепата в обучението с 

обединяването на теориите на J. Bruner и J. Houssaye;  

• Разкриване на същността на явлението подкрепа в обучението и 

взаимовръзката на съставляващите го елементи;  

• Надграждане на класическата триада на аутистичния спектър на развитие с  

адаптивните, комуникативните и познавателните умения и потребности за 

участие и постижения в учебния процес;  

• Въвеждане на понятия „подкрепа“ и „приобщаващ педагогически 

триъгълник“ в педагогическата наука. 

 

Б. ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

• Предлагане на инструментариум за оценяване на предоставяната подкрепа в 

обучението.  

• Разработване на програма от дейности за подкрепа в обучението на деца и 

ученици от аутистичен спектър на развитие.  

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЕРСПЕКТИВИ 

    Бъдещите изследвания на подкрепата в обучението могат да имат за предмет 

изучаването на: 

• 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 

да има място в учебната програма.  

• Световната пандемия 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. 

 

 


	ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

