
Пилотно обучение по ранна детска интервенция



Ранна детска интервенция: семейно-ориентиран подход
и работа в екип



Какво е Ранна Детска Интервенция (РДИ)?

• се предоставят от специалисти в ранната детска
интервенция и други представители на
социалните услуги…

• предоставя на родителите време, енергия,
знания и умения…

• ангажира децата във всекидневни възможности
за обучение…

• промотират и повишават увереността и
компетенциите, както на децата, така и на
родителите.

-- Dunst, 2000, 2007a, 2017; Dunst & Espe-Sherwindt, 2017

Различните видове родителска подкрепа…



Ранна детска интервенция = Връзки

• РДИ използва семейно-ориентиран подход
o Семейно-ориентираният подход е начин на мислене

o Семейно-ориентираният подход използва практики,
които:

- Уважават ценностите и приоритетите на семействата;

- Идентифицират и работят за изграждането на силните
страни на детето и семейството;

- Изграждат увереност, компетентност и гъвкавост;

- Уважават родителите като хората, които вземат най-
важните решения;

o Семейно-ориентираният подход изисква семействата
да се приемат като партньори в процеса на РДИ.

-- Raver & Childress, 2015



Ранна детска интервенция = Връзки

• Областта на РДИ е дисциплина, основана на
отношенията:

o Между родителите/семейството/грижещите се и
детето;

o Между семейството и общността;

o Между семейството и техният
специалист/доставчик на РДИ;

o Между самите доставчици.

Качеството на отношенията и сътрудничеството
между възрастните, има отношение към резултатите

и успеха на РДИ.

-- DEC, 2014: Raver & Childress, 2015



Връзки: Част 1 и Част 2

Връзка със семействата:

Семейно-ориентиран подход

Връзки с други 
професионалисти:

Да работим заедно като един 
отбор



СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРАН ПОДХОД

Връзка със семействата:



Семейно-ориентираният подход на РДИ, изисква разбиране на 
теорията за семейна система

• Системна теория: семейството се възприема като комплекс и
интерактивна социална система, в която нуждите и
познанията/преживяванията на един член, оказва влияние и върху
другите;

• Семейството е най-съществена и могъща система, към която човек
принадлежи;

• Семейството може да бъде в много форми и размери: самото семейство
решава кой да е тяхното „семейство“. Всяка семейна система е уникална.

-- Seligman & Darling, 2009



• Теория за семейната система

Функции на семействата:

o Икономическа;

o Дневна грижа/здравна грижа;

o Развлекателна;

o Социализираща;

o Самоопределяща;

o Привързаност;

o Образователна;

o Духовна.

-- Seligman & Darling, 2009

• Семействата се различават по това, 
какви са приоритетите им.

• Семействата се различават по това 
кой „играе водещата роля“.

Семейно-ориентираният подход на РДИ, изисква разбиране на 
теорията за семейна система



Теорията за семейна система: психосоциални стресори, свързани с
детските болести и увреждания:

o Интелектуален стрес: търсене на информация относно произхода,
прогнозата и лечението на болестта/увреждането;

o Инструментален стрес: задачи, които е необходимо да бъдат включени в
грижите/интервенциите/образованието/лечението на детето и в начина на
живот на семейството;

o Емоционален стрес: отговор на изискванията за грижа;

o Междуличностен стрес: промени в отношенията;

o Екзистенциален стрес: способността на семейството да осмисли случилото
се.

-- Seligman & Darling, 2009

Семейно-ориентираният подход на РДИ, изисква разбиране на 
теорията за семейна система 



• Преходи в теорията за семейната
система:

o Сблъсък с увреждането;

o Напред-назад в болницата;

o Услуги в ранното детство;

o Влизане в училище;

o Юношество;

o Влизане в живота на възрастния;

o Справяне с живота на възрастен;

o Остаряване.

-- Seligman & Darling, 2009

Семейно-ориентираният подход на РДИ, 
изисква разбиране на теорията за семейна система 



Срещата с 
увреждането:

Новината

Повратната точка: 
Срещата с увреждането

Период на дезорганизация:
Извън баланса

Ниво на реорганизация 

ОПАСНОСТ

Ниво на реорганизация 

ВЪЗМОЖНОСТИ

-- Reuben Hill, Families Under Stress, cited in On This Journey Together 



Повратна точка: Ситуационна криза

• Идеята на ситуационната криза, или повратната точка, е начин за разбиране и отговор
на обезпокоителните чувства и внезапната промяна, които съпътстват неочаквани и не
добре дошли промени в живота на семейството;

• Срещата с увреждането (НОВИНАТА) е повратна точка в живота на семействата;

• Семействата могат да станат временно дезорганизирани, тъй като обичайните им
методи за справяне с проблеми, не сработват;

• Кризата не продължава вечно. В даден момент, семействата започват да възвръщат
баланса си и намират нови начини за справяне с проблемите, срещу които се изправят;

• Семействата рядко преминават през криза и остават непроменени;

• Понякога, те стават по-силни, научават нови и по-добри начини да се справят с
проблемите си (ВЪЗМОЖНОСТ);

• Понякога, те стават по-слаби, изгубвайки част от силните си качества и умения, с които
да се справят с проблемите си (ОПАСНОСТ).

-- Reuben Hill, Families Under Stress, cited in On This Journey Together 



Повратна точка: Ситуационна криза

• Ставаме временно дезорганизирани, когато обичайните ни начини за справяне с
проблеми не сработват;

• Кризата не продължава вечно;

• В определен момент, започваме да откриваме баланса и намираме нови начини
за справяне с проблемите, пред които се изправяме;

• Рядко излизаме от криза непроменени;

• Понякога ставаме по-силни, научаваме нови и по-добри начини да се справяме с
проблемите си (ВЪЗМОЖНОСТ);

• Понякога ставаме по-слаби, изгубвайки част от силните си качества и умения, с
които да се справим с проблемите си (ОПАСНОСТ).

-- Reuben Hill, Families Under Stress,  cited in On This Journey Together 



Срещата с 
увреждането:

Новината

Повратна точка: Сблъсъкът с увреждането

Период на дезорганизация:
Извън баланс

Ниво на реорганизация 
ОПАСНОСТ

Ниво на реорганизация

ВЪЗМОЖНОСТ

-- Reuben Hill, Families Under Stress, cited in On This Journey Together 

РДИ



„Семейно-ориентиран е един от онези термини, които вероятно означават различно понятие за 

всеки човек. Но за нашето семейство, това означава единни, а не разединени услуги. Надяваш 

се, че като семейство, ще запазиш това обединение, защото ако не го направиш, това ще има 

отрицателен ефект върху останалата част от живота ти.“

-- Sue Walter, mother, cited in Gilkerson, 2000, p. 461



Семейно-ориентирани практики

Колекция от вярвания и практики, които определят конкретни начини за 

работа със семействата.

-- Trivette & Dunst, 2000 

o Поставяне на семейството (а не само на детето) на фокус на услугите;

o Подкрепа и уважение към решенията, които взема семейството;

o Осигуряване на интервенции, по начин, който да укрепи и подсили

функционирането на семейството.

-- McBride et al., 1993



Семейно-ориентирани практики

• Изследванията, проведени от изследователи в различни страни, показват, че
семейно-центрираната помощ се състои едновременно от свързващи
(изграждащи взаимоотношения) и включващи (изграждащи капацитет)
практики, свързани със засилване на ползите и резултатите за семейството;

• Както свързващите, така и включващите практики, разграничават семейно-
центрираните практики от другите семейно-ориентирани практики;

• Включващите практики “добавят стойност” над и извън свързващите
практики;

• Да бъдеш добродушен и приемащ е важно, но не е достатъчно.

-- Dunst, Boyd, Trivette & Hamby, 2002; Dunst & Espe-Sherwindt, 2016 



Елементи

Практики за 
участие

-- ANIP /IM2 (adapted from Dunst, 1998, 2000, 2002); Espe-Sherwindt, 2008

• Обучение
• Професионален опит
• Специализация
• Професионални компетенции
• Да се знае и да се използва 

практика, основана на 
доказателства

• Активно слушане
• Емпатия
• Автентичност
• Правдоподобност
• Честност
• Разбиране
• Заинтересованост
• Вяра в уменията на семейството

• Споделяне на цялата известна информация
със семействата

• Насърчаване на родителите да вземат свои
собствени решения

• Насърчаване на семействата да използват
съществуващите си знания и възможности

• Подпомагане на семействата, при научаването
на нови умения



Семейно-ориентираните практики...

… са набор от принципи, които описват не само до това какво правим в ранната детска 

интервенция, но как го правим.

-- Dunst, Trivette & Deal, 1994; Trivette & Dunst, 2000

• КАКВО: както формални, така и

неформални ресурси и подкрепа, така

че семействата да получат както

познания и умения, така и време и

енергия, за да насърчават развитието

на децата си.

• КАК: как се извършват
интервенциите е също толкова
важно, колкото и какво се върши

o Акцент върху силните, а не върху
слабите страни;

o Насърчаване избора на
семейството и контрол върху
желаните ресурси;

o Развиването на сътрудничество
между родителите и
професионалистите.



„КАК“: Ефективни стратегии

1. Насърчаването на позитивни и проактивни взаимодействия със семействата:

Показва увереност, че хората вече са компетентни или имат способността да станат
компетентни;

Развива отношения на доверие със семействата;

Процесът на овластяване може да започне веднага в работата със семействата;

Инициира отношение, което може да стигне далеч.

2. Предложете помощ в отговор на идентифицираните от семейството нужди

Често това е трудно за нас;

Семействата на бебета и малки деца могат да не се намират в близост до доставчиците на
социални услуги;

Изследванията показват, че семейните приоритети и професионалните приоритети
обикновено не съвпадат.

-- Dunst, Trivette & Deal, 1988, 1994; Dunst, 2000



„КАК“: Ефективни стратегии

3. Предложете нормативна помощ:

Остава в съответствие с оценката на семейството за ситуацията;

Ползите са повече от усилията или разходите, които ще са необходими, за да се разреши
проблема;

Културно чувствителен;

Въз основа на вродените силни страни;

4. Дайте предложения, които осигуряват на семейството незабавен успех в
мобилизирането на ресурси:

Съдейства за насърчаване на положителни партньорства;

Започнете с незабавната нужда;

Демонстрирайте незабавен успех;

Правете малки стъпки;

Изградете положителен опит („скеле“).
-- Dunst, Trivette & Deal, 1988, 1994; Dunst, 2000



„КАК“: Ефективни стратегии

5. Насърчавайте използването на естествените връзки на семейството, като основен
начин за посрещане на нуждите:
 Неформалната подкрепа, а не формалната, показва най-силната връзка с

положителните резултати;
 Естествената мрежа на семейството осигурява подкрепа за ежедневния живот,

родителските отговорности и ученето и развитието на децата: емоционална
подкрепа, информационна подкрепа, инструментална подкрепа и духовна
подкрепа;

 Използва това, което е комфортно за семейството;
 Може да се наложи служители да се обучават в областта на оценка на семействата

и/или в теория на семейните системи.
6. Насърчаване на чувството за сътрудничество и споделена отговорност за
посрещане нуждите на семействата:
 Родителите се възприемат като равни партньори и се възприема, че познават

детето си най-добре;
 Помага да се гарантира, че доставчиците на социални услуги се възприемат като

партньори, а не като някой, изпратен да „направи“ и да „поправи“ нещо;
 Акцентът на екипната концепция осигурява модел за членовете на семейството,

който да използват при обучението и планирането.

-- Dunst, Trivette & Deal, 1988, 1994; Dunst, 2000



7. Дава се възможност на семейството да реши дали да приеме или да откаже помощ:

Внушава/вдъхва концепция, основана на семейството;

Дава на семейството чувство, че има контрол над живота си;

Семействата знаят кое е най-доброто за техните деца/семейства.

8. Позволява помощта да бъде взаимна и предлага възможности как това да се случи:

Позволява на семействата да покажат своята благодарност;

Дава възможност да се направи нещо позитивно за другите;

Укрепва способностите на родителите като родители на дете със специални нужди;

Важна стратегия да „балансираш силата/властта“.

„КАК“: Ефективни стратегии

-- Dunst, Trivette & Deal, 1988, 1994; Dunst, 2000



9. Насърчава независимостта и придобиването на умения и поведения, необходими за
посрещане на семейните нужди:

 Създава възможности (естествени или планирани), които позволяват да се покажат усвоените
или да се придобият нови компетенции и умения;

 Бавен, но необходим процес;

 Води само до силни, по-можещи и по-способни семейства.

10. Насърчаване на способностите на семейството да виждат себе си като активен участник,
отговорен за промяната в поведението:

 Подсилва концепцията за партньорство/екип;

Фокусът на контрол се измества от доставчика на социалната услуга към член на семейството;

 Засилва семейните нагласи за адекватност и увереност в собствените способности, с цел да се
постигне позитивна промяна за детето;

 Цел: Членовете на семейството приписват промяната в поведението на техните собствени
действия, за да придобият чувство на контрол, необходимо им да се справят с децата
(РЕОРГАНИЗАЦИЯ).

„КАК“: Ефективни стратегии

-- Dunst, Trivette & Deal, 1988, 1994; Dunst, 2000



При Семейно-ориентираният подход, семействата имат 
„Права на връзките“

Правото да изживяват силни емоции.
Правото да търсят друго мнение.

Правото да продължават да опитват.
Правото да спрат да опитват. 
Правото на поверителност.

Правото да бъдат семейство.
Правото да не бъдат ентусиазирани.

Правото да се ядосат/раздразнят от детето си.
Правото на почивка.

Правото да бъдат експерти.
Правото да поставят граници. 
Правото да имат достойнство. 

-- Raver & Kilgo, 1991



„Колкото повече родителите са ангажирани и участват в ранната 
интервенция на децата си, работейки за изграждането на капацитет, 

толкова повече и по-положителни са и резултатите както за 
родителите, така и за децата.“

Работят ли Семейно-ориентираните практики?

-- Dunst, Bruder & Espe-Sherwindt, 2014, p. 43



Характеристики 
на семейството

Изграждане на 
капацитет

Практики за 
подпомагане 

Семейни системи
Интервенции

Практики 

Благосъстояние 
на родителите

Релационна Участие Подкрепа

Нужди Силни страни

Взаимодействие 
Родител-дете

SES

Обучение

Контрол на 
събитията от живота 

Развитие на 
детето

Позитиви Негативи

Практикуващ 
контрол

Увреждането на 
детето

(Trivette, Dunst & Hamby, 2010)

Взаимоотношения между подпомагане, 
семейни системи, самоефективност, 

характеристики на родител/семейство/дете и 
развитие на детето 

Модел на структурно уравнение 



Готови ли сте за тест?



Семейно-ориентиран означава, че даваме на семействата това, 

което поискат.

Истина или лъжа?

ECI



РДИ

-- Dunst & Espe-Sherwindt, 2016

Семейно-ориентираният 
подход: 

Съвкупност от вярвания и
практики, които определят
конкретни начини на
работа със семействата и
са свързани с повишаване
на резултатите при детето
и семейството.



Ресурсите, необходими на професионалистите за разбиране и повишаване 
използването на семейно-ориентирани практики

http://ectacenter.org/decrp/type-checklists.asp

1). Чек-лист за семейно-ориентирани практики

o Този чек-лист включва видовете поведение, помагащо на специалистите, които са показатели за
взаимодействие и лечение на родители и други членове на семейството по начин, ориентиран към
семейството.

2). Чек-лист за практиките при вземане на решение в семейството

o Този чек-лист включва видовете практики за подпомагане, които биха могли да се използват, за да
ангажират родителите при информираното вземане на решения по начини, които отговарят на
семейните им опасения и приоритети.

3). Чек-лист за практиките на семейните ангажименти

o Фокусът на семейните ангажименти е да подкрепи и да подсили активното участие на родителите в
дейностите по интервенция по начин, по който да има резултати, повишаващи компетентността.

4). Чек-лист за изграждане на семеен капацитет

o Практиките за изграждането на семеен капацитет се използват от специалистите, с цел насърчаване
на разбирането на родителите и прилагането на всекидневни дейности и практики, като източници на
учене за детето.

http://ectacenter.org/decrp/type-checklists.asp


Ресурси на семействата, нужни за разбиране и повишаване 
използването 

на семейно-ориентирани практики

http://ectacenter.org/decrp/type-pgfamily.asp

http://ectacenter.org/decrp/type-pgfamily.asp


Семействата (и семейно-ориентираните практики) са в 
сърцето на ВСИЧКО, което правим в РДИ.



РАБОТА В ЕКИП

Връзки и отношения с други професионалисти (и семейства!):



От самото начало, РДИ включва много специалности

• Нуждите на малките деца и семействата им, 

обикновено, се простират в повече от една 

специалност:

• Обучители, терапевти, социални работници,

психолози, медицински сестри, физици и други;

• Съвместната работа помага на специалистите да

взаимодействат по между си и да координират

действията си, за да посрещнат нуждите на всяко

семейство;

• Съвместната работа повишава шансът от успешни

резултати;

• Съвместната работа = работа като ЕКИП.



Кои са практиките на сътрудничество и екипност, 
които можем да подкрепим с доказателства?



Препоръчителна практика на Отдела за ранна интервенция – ОРИ
Екипност и сътрудничество

„Образователните програми и услуги за малки деца, които имат увреждане или са в риск от изоставане в

развитието и увреждания, винаги включват повече от един възрастен. Качеството на взаимоотношенията

и взаимодействията между възрастните, влияе на успеха на тези програми. Екипността и

сътрудничеството са тези, които насърчават и поддържат партньорствата, взаимодействията и

взаимоотношенията на възрастните, с цел да се гарантира, че програмите и услугите постигат желаните

резултати и поставените пред детето и семейството цели. Смята се, че семейството е съществен член на

екипа и че екипът включва специалисти от практикуващи специалности, когато е необходимо.“

Division for Early Childhood. (2014). DEC recommended practices in early intervention/early 
childhood special education 2014. Retrieved from http://www.dec-sped.org/recommendedpractices

http://www.dec-sped.org/recommendedpractices


Препоръчителна практика на Отдела за ранна интервенция – ОРИ
Екипност и сътрудничество

ТС1. Специалисти от различни специалности и семействата, работят заедно като екип, за
да планират и прилагат подкрепа и услуги, за да отговорят на уникалните нужди на всяко
едно дете и семейството му.

ТС2. Специалистите и семействата работят заедно като екип, с цел систематично и
регулярно да обменят опит, знания и информация, за да изградят капацитета на екипа и
съвместно да решават проблеми, да планират и да осъществяват интервенции.

ТС3. Специалистите използват различни стратегии за комуникация и фасилитиране на
груповите стратегии, за да подобрят функционирането на екипа и междуличностните
отношения на членовете му.

Division for Early Childhood. (2014). DEC recommended practices in early intervention/early 
childhood special education 2014. Retrieved from http://www.dec-sped.org/recommendedpractices

http://www.dec-sped.org/recommendedpractices


Препоръчителна практика на Отдела за ранна интервенция – ОРИ
Екипност и сътрудничество

ТС4. Членовете на екипа си помагат взаимно, за да открият и да получат достъп до

услуги в общността, както и до други формални и неформални ресурси, за да

посрещнат нуждите на детето или семейството.

ТС5. Специалистите и семействата могат да си сътрудничат по между си, за да

идентифицират един специалст, член на екипа, който да служи като основна връзка

между семейството и другите членове на екипа, базирайки се на приоритетите и

нуждите на детето и семейството.

Division for Early Childhood. (2014). DEC recommended practices in early intervention/early 
childhood special education 2014. Retrieved from http://www.dec-sped.org/recommendedpractices

http://www.dec-sped.org/recommendedpractices


Какво е екип?

Да събереш няколко души заедно в една стая и да ги наречеш екип,
НЕ ги прави екип!



Какво е екип?

• „Малка група от хора, с допълнителни умения, свързани с постигането на общи 
специфични цели, уникални резултати и организационно съвършенство чрез 
подход, за който се държат взаимно отговорни.“ (Katzenbach & Smith, 1993);

• „Две или повече лица, които (1) са наясно със своята положителна 
взаимозависимост, когато се стремят да постигнат еднакви цели, (2)
взаимодействат помежду си, докато правят това, (3) са наясно с това кой е и кой не 
е член на екипа и (4) имат специфична роля или функция, която да изпълняват“ 
(Johnson & Johnson, 1994)

• „Набор от взаимозависими индивиди, притежаващи уникални умения и 
перспективи, които си взаимодействат директно, за да постигнат обща цел“ 
(Katzenbach & Smith, 1993)



Какво е екип?

• Група хора, с пълен набор от допълнителни умения, необходими за изпълнения на

задача, работа или проект.

• Членовете на екипа (1) работят във висока степен на взаимозависимост, (2) споделят

авторитет и отговорност за самоуправление, (3) отговорни са за колективната работа и

(4) работят за постигане на обща цел и споделени награди. Екипът се превръща в нещо

повече от просто събиране на хора, когато силното чувство за взаимна ангажираност

създава синергия, като по този начин генерира по-голяма производителност от

представянето на всеки по отделно.

http://www.businessdictionary.com/definition/team.html

http://www.businessdictionary.com/definition/team.html


Ключови термини 

Взаимна ангажираност



Не забравяйте!
o Семейството е част от екипа! 

o Всяко семейство идва с: 

• Уникална перспектива/познания;

• Умения, които допълват нашите;

 Специфична роля:

- Като родители на детето;

- Като вземащи последното решение.

o Заедно със семейството ние:

 Сме независими;

 Сме отговорни един към друг;

 Споделяме обща цел (благополучието на детето и семейството);

 Поставяме си взаимни цели;

 Постоянно си взаимодействаме.



Три модела на екипите за РДИ

Повечето програми за РДИ използват вариации на три модела за екипите си:

o Мултидисциплинарен

o Специалисти от различни области работят независимо, с ограничени
възможности за колаборация и комуникация;

o Интердисциплинарен

o Специалисти от различни области, обикновено извършват оценките си
отделно, споделят информация, биха могли да планират заедно, но
извършват своята специфична интервенция, присъща на тяхната
специалност;

o Трансдициплинарен

o Специалистите полагат всички усилия да работят заедно, а не в изолация.

-- Raver & Childress, 2015



Нека „да се заровим“ още по-дълбоко в тези три модела

В следващите осем слайда, ще
разгледаме по-подробно разликите между
трите модела.

• Докато правим сравнението между
моделите, помислете върху тези два
въпроса:

o Кой модел най-добре се вписва в
съвременните практики и доказателства
за ранна интервенция?

o В кой модел, семействата са истински
партньори и членове на екипа?



Родителско участие

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Родителите се срещат
с членовете на екипа
индивидуално.

Родителите се срещат
с екипа или с
представители на
екипа.

Родителите са
пълноправен, активен
и участващ член на
екипа.

-- Woodruff and Hanson, 1987



Оценка

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Отделни оценки от
членовете на екипа

Отделни оценки от
членовете на екипа

Членовете на екипа и
семейството, изготвят
цялостна оценка
заедно

-- Woodruff and Hanson, 1987



Разработване на план за предоставянето на услуги

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Членовете на екипа
разработват отделни
планове – всеки по
собствената си
специалност.

Членовете на екипа
споделят
разработените си
планове.

Членовете на екипа и
семейството, изготвят
заедно план, който е
базиран на приоритетите,
нуждите и ресурсите на
семейството.

-- Woodruff and Hanson, 1987



Изпълнение на плана за предоставяне на услуги

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Членовете на екипа
работят по частта от
плана, свързана с
тяхната специалност.

Членовете на екипа
работят по тяхната
част от плана и когато
е възможно, работят и
по други части.

Основният доставчик
на услуги е определен
да изпълнени плана,
заедно със
семейството.

-- Woodruff and Hanson, 1987



Отговорности, свързани с плана за предоставяне на услуги

Мултидисциплинарен Интерсидциплинарен Трансдисциплинарен

Членовете на екипа са
отговорни за
изпълнението на
тяхната част от плана
за предоставяне на
услуга.

Членовете на екипа са
отговорни за това да
споделят информация
един с друг, както и за
изпълнението на
тяхната част от плана.

Членовете на екипа са
отговорни за това как
основният доставчик
на услугата, изпълнява
плана за предоставяне
на услугата.

-- Woodruff and Hanson, 1987



Канали за комуникация

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Неофициални/неформ
ални канали

Периодични екипни
срещи, за обсъждане
на конкретни случаи.

Редовни екипни
срещи, на които
членовете на екипа
споделят непрекъснат
обмен на
информация, знания и
умения.

-- Woodruff and Hanson, 1987



Водеща философия

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Членовете на екипа
осъзнават важността
за съдействие с други
специалности.

Членовете на екипа
имат готовността и
способността да
развиват, споделят и
отговарят за
предоставянето на
услуги, част от общия
план.

Членовете на екипа
поемат ангажимента
да преподават, да учат
и да работят заедно,
преодолявайки
границите на
специалностите си, за
да приложат единна
програма.

-- Woodruff and Hanson, 1987



Развитие на персонала

Мултидисциплинарен Интердисциплинарен Трансдисциплинарен

Независими и в
специалността на
конкретния
специалист от екипа.

Независими в
специалността на
члена на екипа и
извън него.

Неразделна част от
екипните срещи за
изучаване на
специалности от
различни дисциплини
и изграждане на екип.

-- Woodruff and Hanson, 1987



• Кой модел се вписва най-добре в съвременните практики и
доказателства за ранна интервенция?

• В кой модел семействата са истински партньори и членове на
екипа?



Три модела на екипите по РДИ

• Мултидисциплинарен

• Интердисциплинарен

• Трансдисциплинарен

o Специалистите полагат всички
възможни усилия да работят
заедно, а не в изолация;

o Родителите са пълноправен,
активен и участващ член на
екипа.



Нов начин на работа Заедно

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД КЪМ УСЛУГИТЕ

• Цел: за да се постигне ефективно

сътрудничество между всички членове на

екипа, моделът на най-добра практика за

предоставяне на услуги, насърчава екипа да

разшири общата си база от знания и

компетентността на всеки член на екипа.

-- Connecticut Birth to Three System, 2014



Ключови понятия в трансдисциплинарния подход на РДИ

• Споделянето на роли членовете на екипа, така че комуникацията,
взаимодействието и сътрудничеството да бъдат максимално
увеличени сред тях;

• Ангажиментът на членовете на екипите да преподават, учат и работят
заедно за осъществяване на координирани услуги;

• Развитието на взаимно виждане или „споделено значение” сред
екипа, като семейството се счита за ключов член на екипа (King et al.,
2009)



 смущаване и стрес за семейството

 объркване на семейството

 разбиване на услугите от агенции или области на развитие

 съгласувани планове за намеса и цялостно предоставяне на услуги

 ефективност и икономическа ефективност на услугите

 знания и умения за всеки, включително семейството

Ползите от този начин на работа при РДИ

-- King et al., 2009



Ползите от този начин на работа при РДИ

От трите модела, този е най-вероятно да изгради капацитета на 
детето и капацитета на всеки член на екипа (в това число 

семейството И специалистите).



Обичайни предизвикателства пред всеки трансдисциплинарен екип

• Различия в очакванията, относно целта, която екипа трябва
да постигне;

• Различия в очакванията, свързани с ролята на членовете на
екипа;

• Страх от загуба на професионална идентичност;

• Неефективни стратегии за комуникация;

• Да не знае как да се справи с конфликт;

• Нежелание да споделят своите знания и умения или липса
на увереност в знанията и уменията на човека.

-- King et al., 2009; Raver & Childress, 2015



Ключови препоръки за изграждане и поддържане 
на трансдисциплинарен екип по РДИ

• Време, посветено на развитието на
екипа;

• Основни правила за съвместна
работа;

• Изясняване на ролите;

• Ефективна комуникация;

• Използване на практики, основани
на доказателства и сътрудничество;

• Редовно обмисляне на процеса на
съвместна работа.



Мит #1 относно ролята на трансдисциплинарния модел

Аз съм СУПЕРТЕРАПЕВТ!
Мога да направя всичко!



Мит #2 относно ролята на трансдисциплинарния модел

Изгубих се. 
Вече не знам кой съм.



Да работим заедно като екип...

• Използването на трансдисциплинарния модел, може да доведе
до по-голям брой семейно-ориентирани, интегрирани и
координирани услуги. (Carpenter, 2005)

• Трансдисциплинарният модел отразява най-добрата практика на
РДИ. (Guralnick, 2011)

• Трансдисциплинарният модел може да намали объркването и
разединяването на семействата и специалистите. (Carpenter,
2005)



Да работим заедно като екип...

• Трансдисциплинарният модел насърчава комуникацията,
взаимодействието и сътрудничеството, чрез споделяне на роли
между членовете на екипа. (Davies, 2007)

• Сърцето на модела? Ангажиментът на членовете на екипа да
преподават, учат и работят заедно (Peterson, 1987)

• Трансдисциплинарният модел изисква интензивно, постоянно
взаимодействие и комуникация между всички членове на екипа
(King et al., 2009)



Да работим заедно като екип...

• Семейството е равен и активен член на
трансдисциплинарния екип;

• Семейството е основният вземащ решения по отношение
на всички действия, отнасящи се до детето и семейството.



Ресурси, които помагат на екипите да работят заедно



Чек-лист за препоръчителните практики на Отдел за РДИ: 
Екипност и сътрудничество

1). Семействата са пълноправни членове на екипа - чек-лист

• Индикаторите в чек-листа описват стъпките и действията, които членовете на екипа
могат да предприемат, за да се гарантира, че семействата са пълноправни членове
на екипа. Екипите трябва да подкрепят всяко семейство, за да изградят доверие и
да повишат участието им.

2). Комуникация за екипност и сътрудничество – чек-лист

• Индикаторите в чек-листа описват стъпките и действията, които членовете на екипа
трябва да предприемат, за да изградят екипна връзка.

3). Сътрудничество за учене и растеж – чек-лист

• Индикаторите в чек-листа описват стъпките и дейсвията, които членовете на екипа
трябва да предприемата, за да споделят и повишат опита си.

http://ectacenter.org/decrp/topic-teaming.asp

http://ectacenter.org/decrp/topic-teaming.asp


Ресурси за подпомагане на семействата да бъдат активни членове на екипа: 
Отдела за ранна интервенция 

Препоръчителни практики Ръководства за семейна практика

-- http://ectacenter.org/decrp/topic-teaming.asp

http://ectacenter.org/decrp/topic-teaming.asp


Ранна детска интервенция = Връзки

• РДИ изпозва семейно-ориентиран подход:

o Семейно-ориентираният подход е начин на мислене;

o Семейно-ориентираният подход използва практики,
които:

- Уважават ценностите и приоритетите на семействата;

- Идентифициат и работят със силните страни на детето и
семейството;

- Изграждат компетентност, увереност и устойчивост;

- Уважават родителите като най-важните лица, вземащи
решения.

o Семейно-ориентираният подход изисква семействата да
се възприемат като партьори в процеса по ранна
интервенция.

-- Raver & Childress, 2015



Ранна детска интервенция = Връзки

• Ранната детска интервенция е дисциплина, основана
на взаимоотношенията:

o Между родители/членове на
семейството/грижещите се и детето;

o Между семейството и общността;

o Между семейството и доставчика на услугата по
ранна детска интервенция;

o Между самите доставчици;

• Качеството на взаимоотношенията и
сътрудничеството между възрастните, влияе върху
резултатите и успеха на ранната детска интервенция.

-- DEC, 2014: Raver & Childress, 2015




