


БАЗОВИ ТЕОРИИ В СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

Двадесетте-тридесетте години на ХХ век заемат особено място в

развитието на психологическата наука. Това е времето на

решителната ориентация на хуманитарното знание към

диалектико-материалистическата методология. Макар и нова

линия в развитието на психологическото мислене, този преход е

подготвен от редица научно-материалистически ориентирани

психолози: П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валон и др., чиито изследвания

и теоретически обобщения и в днешно време носят заряда на

научната си актуалност. Критичният анализ на идеите на тези

автори още в края на 20-те години на миналия век допринася, от

една страна, за безусловното им включване в златния фонд на

психологическата наука, а от друга, за утвърждаване на основните

идеи на Л. С. Виготски, станали по-късно теоретична основа на

съвременната диалектико-материалистическа психология.



ЛЕВ СИМЕОНОВИЧ ВИГОТСКИ

17.11. 1896 Г. – 11.06. 1934 Г.

Смятан за баща на културно-историческата школа в

психологията и е лидер на кръга Виготски.

Виготски завършва гимназия в град Гомел със златен

медал и постъпва в Юридическия факултет на Московския

държавен университет, а малко по-късно започва да учи и в

университета „Шанявски“. През 1917 завършва и се

завръща като учител по литература, естетика, история на

изкуството, логика и психология. Организира лаборатория

по психология към педагогическото училище и провежда в

нея многобройни изследвания. Неговите интереси са главно

в насока на психология на развитието, философия на

психологията и теоретична психология. Виготски защитава

съществуването и развитието на психологията като

самостоятелна наука — наука за психиката и съзнанието.



ЛЕВ СИМЕОНОВИЧ ВИГОТСКИ
Виготски обръща голямо внимание и на обучението, според него обучението и развитието

не са два независими процеса или един и същи процес, а между тях съществуват сложни

отношения. Обучението е най-плодотворно само тогава, когато протича в границите на даден

период (сензитивен период), определян от зоната на най-близкото развитие. Сензитивните

периоди съвпадат с така наречените от Виготски оптимални срокове за обучение.

Знаменателна е фразата му, че една крачка в обучението може да означава сто крачки в

развитието.

Според Виготски, детското развитие се осъществява в социума. Социалната среда играе

основна роля във всички аспекти на детското развитие.Напредъкът на децата се основава на

връзката и отношенията им с възрастните и техните връстници. Благодарение на

изграждането на тези отношения, децата се сблъскват с така наречените висши психични

процеси и с опита си и осмислянето им, децата успяват да ги адаптират и пригодят към

техните собствени мисловни процеси. Ако едно дете, например, се опитва да пише отделни

букви, тази задача е доста трудна за осъществяване без помощта на по-опитните възрастни. С

тяхна помощ, обаче, малките могат да надхвърлят собствените си възможности и дори да

напишат цяла дума. По този начин децата постепенно напредват в своето развитие,

подобряват способностите си и ги надграждат.



ЛЕВ СИМЕОНОВИЧ ВИГОТСКИ
Друг основен елемент от теорията на Виготски е влиянието на културата върху нас и нашия

живот. Чрез участието си в културните събития и използването на специфичните за нашия

социум предмети, децата научават какво е важно и какво могат да очакват при използването на

определено поведение. Всяка култура се характеризира със своите специфични обичаи и нрави

и контактът ни с тях определя и дефинира правилата в нея. Тези правила са кодирани, както в

ежедневните междуличностни отношения, така и в езика, който използваме. Всеки език има

определено „отношение“ към изразяването на емоциите, междуличностните взаимоотношения,

разбиранията за изкуството, институциите и т.н.

Виготски е и един от първите, предложили децата с увреждания да се обучават заедно с

другите, нормално развиващи се деца. Неговата позиция изхожда от гореописаните механизми

на действие и учене. При условие, че децата с увреждания контактуват с другите, нормални за

културата и възрастта си връстници и наблюдават тяхното поведение, умения и култура, те

имат по-голям шанс да се адаптират към тях, отколкото, ако контактът им и съответно опитът

им с нормалните за средата порядки е ограничен. Обратно, контактът само с други техни

връстници, които също имат увреждания ще ги ограничи и ще ги лиши от възможността да се

запознаят с действителните принципи и разбирания на културата.



ЛЕВ СИМЕОНОВИЧ ВИГОТСКИ

Виготски въвежда понятието речеви рефлекс - за него е
решаваща роля културния факт а не физиологичния, които
притежава знакова структура и за него речевите рефлекси на един
индивид е системата от рефлекси за социален контакт. От начало
те са основа за комуникацията постепенно преминава във
вътрешен план и изграждат механизмите на поведение и
причините за тези изменения.

Теорията на Лев Виготски е не по-малко значима и днес.
Неговите идеи и разбирания за света, ученето и влиянието на
културата върху хората продължават да ни напътсват и внасят
разбиране във психологията на развитието и механизмите й на
действие.



ЖАН ПИАЖЕ

09.08. 1896 Г. – 16.09. 1980 Г.

Първата си статия за научно списание по зоология Пиаже

написва на 10-годишна възраст. Тя се казвала "Наблюдения

върху врабчетата-албиноси", след станал доброволен

помощник в местния природонаучен музей.

През 50-те години на миналия век се появява основната и най-

влиятелна теория на когнитивното развитие, когато работата

на швейцарския психолог Жан Пиаже се превежда на

английски и става достъпна за света.

Пиаже започва своето изследване на децата чрез създаването

на детайлни записки върху развитието на своите собствени

деца. Той не само наблюдава тяхното поведение, но и адаптира

различни експериментални задачи, с които да може по-добре да

разбере детското мислене и моментите, в които то се променя и

развива. По този начин той въвежда по-надеждния клиничен

метод в изследването на когнитивното развитие, който дава

много по-точна информация от чистото наблюдение.



ЖАН ПИАЖЕ

09.08. 1896 Г. – 16.09. 1980 Г.

Теорията на Жан Пиаже се състои от 4 стадия на развитие, започващи от раждането и

приключващи в юношеството и след това. Те са наречени според характерните за тях

поведения и мислене: сензомоторен, предоперационален, стадий на конкретните операции и

стадий на формалните операции. Всеки период е характерен с придобиването на определени

умения.

Той счита, че всяко дете започва живота си с неголям репертоар от прости сензорни или

моторни схеми, например слухови, зрителни, вкусови, тактилни и двигателни. На равнището

на функциониране на посочените схеми активността на детето е насочена към вкусови,

тактилни и други усещания, които предметите от заобикалящата среда предизвикават. Малко

по-късно детето формира когнитивни схеми за сравнение на обектите. В хода на развитието

постепенно се формират все по-сложни и по-сложни когнитивни схеми – например, дедуктивен

анализ, системно мислене и т. н. Посочените познавателни операции и структури са универса-

ни не защото са вродени, а защото типичният опит на децата от взаимодействието с предмети и

хора води до едни и същи изводи.



ЖАН ПИАЖЕ

09.08. 1896 Г. – 16.09. 1980 Г.
Жан Пиаже дава не само обяснение за развитието на детето, но и нови възможности за

неговото изследване. В основата на теорията на Пиаже стоят две идеи: идеята за развитието и
идеята за интелекта. Пиаже показва, че светът на детето е много по-различен от този на
възрастния.

Теорията на Пиаже не остава без своята критика. Въпреки това, обаче, тя продължава да бъде
актуална и до днес и внася разбиране за това как малките разсъждават и научават за света,
защо допускат определени грешки и кога е вероятно те да надраснат определен проблем.
Жан Пиаже остава, дори и толкова години след публикуването на теорията си, най-значимият
психолог в развитието и разбирането на когнитивното развитие на децата.

Ж. Пиаже и Л. Виготски представят две базисно различаващи се концепции
по отношение процесът на развитие на детското мислене. Според Пиаже детето
преминава от аутизма, от миражното въображение, от логиката на съня към
социализираната реч и логическото мислене, като в критичната си точка
преминава през постепенно отмиращ егоцентризъм. Според Виготски процесът
на развитие върви от социализираната реч и реалистично мислене, през
егоцентрична реч и мислене, към вътрешна реч и аутистично мислене.



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

01.04. 1908 Г. – 09.06.1970 Г.

Роден на 1 април 1908 г. в Бруклин, НюЙорк САЩ. Той е 

първото от седемте деца в семейството на руско-еврейски 

емигранти. Родителите му били необразовани, но държали 

синът им да следва право. Първоначално Маслоу отстъпва 

пред желанията им и се записва в колеж. Три семестъра по-

късно обаче се мести в университет в Уисконсин, където 

придобива бакалавърска степен (през 1930), магистърска 

степен (1931) и докторат по психология (1934).

“ Човешкият живот никога няма да бъде разбран,ако не се 

вземат предвид неговите най-висши въжделения. 

Развитието, себеактуализацията, стремежът към здраве, 

търсенето на идентичност и автономия, копнежът за 

върхови постижения...” 

Ейбрахам Маслоу



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

Ейбрахам Маслоу , се захваща с

трудната задача за пръв път да анализира

какво означава психическо здраве и здрава

психика. Той отхвърля разчленяващия

подход на класическата психология и

твърди, че тъй като човека представлява

неразравина цялост от психика, тяло и

култура в едно, той трябва да бъде

разглеждан именно като цялост, а не като

отделни части – т.нар. холистичен подход.

Ейбрахам Маслоу изгражда

т.нар. пирамида на човешките

потребности и описва нужната мотивация

за тяхното задоволяване.



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

На първото и базисно ниво от

пирамидата на човешките

потребности се намират

т.нар. физиологични нужди. Всеки

ден ние имаме необходимост да

утоляваме глада и жаждата си, да

спим, за да се справяме с

ежедневните си задължения, както и

да поддържаме добро здраве, за да

сме бодри и жизнени хора. Без

удовлетворяването на тези

потребности ние не можем да

съществуваме.



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

На второ място се нареждат
нашите екзистенциални
нужди като това да имаме
подслон над главата си и
безопасно място, където да
живеем и в което да преминава
ежедневието ни. След като сме
удовлетворили нуждата си от сън
и храна, това е втората заложена в
нас потребност, която ни
съпътства през целия живот.



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

На трето място идва потребността
ни от любов, привързаност и
принадлежност. Когато нуждите от
безопасност и физиологическо
благополучие бъдат задоволени, се
засилва потребността от даване и
получаване на любов като средство
за преодоляване на чувството за
самота и отчуждение.



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

Четвъртото ниво е за потребността ни от уважение и 
самоуважение. 

Когато първите три нива на потребности са
удовлетворени, тази нужда може да стане доминираща.
Хората имат нужда от високо ниво на себеуважение и
уважение от другите, защото това ги прави самоуверени и
ценени като личности. Когато тези потребности са
незадоволени, човек се чувства безпомощен и безполезен.



ЕЙБРЪХАМ МАСЛОУ

На най-високото пето ниво е нуждата от
самоусъвършенстване. Маслоу описва тази
потребност като коренно различна от останалите
четири. Най-сложният вид потребност се свързва
с желанието за усъвършенстване на
способностите и развитието на талантите. Те се
изразяват чрез самореализация, самоизразяване
и постигане на поставените цели.

Ако потребностите от по-ниско ниво не са
удовлетворени, човек не може да премине на
потребностите от по-високо ниво. Например ако
физиологичните му нужди от храна и вода не са
удовлетворени, човек не може да премине към
потребност от по - висок ранг, например - тази от
сигурност.

След като дадено равнище на потребност бъде
удовлетворено, то престава да бъде мотиватор и
отдава възможност за развитие и изкачване по-
нагоре в пирамидата с крайна цел задоволяване
на пълната самоактуализация.



ТЕОРИЯ ЗА НОРМАЛИЗАЗЦИЯТА
Нормализирането е строга теория на човешките отношения и често се прилага за хората с

увреждания.

Началото е поставено през 1970 г. и е последователност на дълготрайни теории и
практики на хората с тежки увреждания.

Принципът за нормализиране означава предоставяне на всички хора с увреждания
модел и услови на ежедневен живот, възможно най – близко до условията и начин на живот на
обществото

Определение за нормализиране:

Нормализирането включва приемането на хора с увреждания, като им предлага
същите условия, които се предлагат и на другите граждани. Това включва
осъзнаване на нормалния ритъм на живот, както на нормалния ежедневен ритъм,
така и целия жизнен цикъл. Напр.: честване на празници, отиване и връщане до
работа, работен ден, почивните дни в края на седмицата. Това включва нормални
условия на живот – жилище, пбразование, заетост, отдих и свободата на индивида с
увреждания да бъде рабвнопоставен с останалите членове на обществото.



ТЕОРИЯ ЗА НОРМАЛИЗАЗЦИЯТА

Теоретични основи:

Теорията е тясно свързана с принципи на нормализация, в чиято основа са залегнали

социалното оцеляване, интеграцията и нормалното качество на живот.

Тази теория включва достойнството на риска, набляга се ба защитата и се базира на

концепцията за интегриране в живота на общността. Тази теория е една от първите, които

разглеждат обстойно системите за услуги, сходни за човешката екология, които са

конкурентни в жизнения цикъл на индивидите. Теорията е в основата на

деинституционализацията и интеграцията на движение в общността и представлява правното

основание за утвърждаването на правата за образование, труд, медицински грижи и

гражданство.



ТЕОРИЯ ЗА НОРМАЛИЗАЗЦИЯТА

Съвременно състояние на въпроса.

Дълго време в обществото битува разпространената от 19 век представа, че
за добрия интерес на всички е индивидите с увреждания – трябва да бъдат
отстранени от обществото, за да не се нарушава здравето, морала и да не се
допуска „разпространението на зарази”. Част от процеса на нормализация е
връщането на хора с увреждания в обществото, а друга част е – разширяване на
категорията „нормален”.

Хората с увреждания не бива да бъдат третирани като болни, ненормални или
неоформени, а хора, нуждаещи се от значителна опора, за да се чувстват
пълноправни членове на обществото. Основния въпрос на подкрепа основно се
свежда до производителността и самодостатъчността две стойности, които
определят обществото като общество на самоуважеието. Защитниците на
„Принципа на нормализиране” са сред първите, които създават програми за
рехабилитация и интеграция.



ТЕОРИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И 
ВКЛЮЧВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ.

КАКВО ОЗНАЧАВА ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ?

Все повече се налага тенденцията за интегриране

на ученици със специфични образователни

потребности в масовото училище. Този тежък и

продължителен процес изисква въвеждането на

нови методи и форми на обучение на тези деца

увреждания.

Същността на интеграцията на децата със

специални образователни потребности – да учат в

масово училище, заедно със своите връстници,

обградени от достъпна и подкрепяща среда и

съобразено с техните възможности обучение,

индивидуални образователни програми, ресурсно

подпомагане, специалисти, дидактически

материали, помагала и т. н.



ТЕОРИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И 

ВКЛЮЧВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ.

КАКВО ОЗНАЧАВА ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ?
В момента в България значителен брой деца с увреждания не получават

образование или се обучават в домовете си чрез индивидуална форма на
обучение. Така те са лишени от възможността да общуват със своите
връстници, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. В резултат на това
голяма част от техните възможности и социалните им умения остават
недостатъчно развити. Дългосрочните последици от такъв подход са трайна
социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за
справяне с житейски ситуации.. За промяна на тази практика, все по-често
виждаме в масовото училище деца с двигателни, зрителни, слухови и умствени
нарушения.

Интегрираното образование е несъмнено предизвикателство пред
българската образователна система, която трябва да осигури условията за
успешното му осъществяване.



КАКВО Е ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ?

Форма на обучение на деца със специални образователни
потребности (СОП), при която всяко от тях се обучава в
масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му
възможности.

Главната цел на ИО е да постигне вграждане на децата
със СОП в средата на техните връстници,а впоследствие — в
обществото като цяло. Затова учебните часове се провеждат
заедно с класа, който посещава съответното дете. В
зависимост от дефицита, с него провеждат индивидуални
занимания различни специалисти-специални педагози.
Важна особенос на ИО е, че е насочено към индивидуалните
възможности и интереси на децата със СОП. От тях не се
изисква покриване на стандартите на обучение за
съответния клас; дори и усвоили минимум от знания, те
преминават в по-горен клас.

При модела на включващото обучение се извършва
трансформация в общообразователното училище, което
постепенносе превръща от ,,училище за всички,, към
,,училище за всеки,, - проф. А. Гърбачева.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


КАКВО Е ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ?

Важен фактор за реализирането на всичко това е подготовката на учителите.

За да се справим с предизвикателството – да учим децата със специални

образователни потребности в рамките на обикновения клас ние трябва да

получим подготовка, която непрекъснато да се усъвършенства. В тази връзка

значим момент от подготовката ни трябва да бъде не само доброто познаване на

особеностите на децата с увреждания, на техните потенциални възможности и

образователни потребности, но и усвояването на технологии и стратегии за

работа с тях, както и формирането на умения за екипна дейност.

Осъществяването на интегрираното обучение е немислимо без

осъществяване на връзка между ресурсният и масовият учител. Тази връзка се

изразява в квалифицирано подпомагане на самия масов учител. Тук трябва да

се подчертае нещо много съществено. Ресурсният учител не е нито ръководител,

нито подчинен на масовият учител, а само негов помощник.Опитът показва, че

ефективността на интегрираното обучение зависи най вече от партньорството

между двамата.



КАКВО Е ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ?
Ресурсният учител има специфичен статут, неговата задача е да осигури всички етапи на

социализацията на детето в класа на масовото училище, като съумее да окаже на ученика и на

преподавателите му по учебните предмети максимална помощ. Всъщност неговата роля е свързана с

максималното възможно компенсиране на щетите от увреждането в процеса на социализацията. Това

означава, в професионален и личностен план, че изискването за работа в екип с преподавателите и

специалистите има огромно значение за постигането на реални резултати. А такъв тип поведение изисква

и индивидуална нагласа, и конкретни професионални умения, както и обща и специална подготовка.

Едновременно с това ресурсният учител трябва да има нагласата да проявява толерантност и разбиране

към специфичните проблеми на семействата на децата, като същевременно в максимална степен отстоява

интересите им по отношение на обучение

Най-съществената характеристика на процеса на обучение при интегрирането е подчинена на идеята за

работа в екип, който включва ресурсен учител, класен ръководител, логопед, психолог и родител. Задачите

по интегрирането на ученика трябва да се възприемат и разглеждат като общи, както, респективно, и

отговорността на всички специалисти. И тъй като при деца със СОП и най-малкото на пръв поглед

постижение всъщност е сериозна крачка напред, постигнатото до момента със създаването на

първоначалната нормативна база, регламентирането на статута на ресурсния учител и създаването на

ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със

специални образователни потребности е окуражаващо.



И КАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Интегриращото училище и интергиращото обучение

са специално създадените условия, организация,

съдържание и поддържане на стил на работа в посока и с

цел пълноценното приобщаване, приемане, признаване,

уважение и толеранс към всички ученици.

Според Stubbs (2002) най-трудно преодолимата

преграда пред включващото образование е негативното

отношение към него като процес.Негативното

отношение, от своя страна, се основава на

проблематизирането на ресурсите (потенцияла,

възможностите) на тези деца. Това отношение може да се

преодолее като обществото, институциите, учителите,

специалистите и родителите се освободят от страховете

си, предазсъдаците си, негативните стереотипи и

социалните представи за един или друг вид нарушение.


