
Пилотно обучение по ранна детска интервенция



Ранна детска интервенция

Рамката, науката и „течението“:
какво, защо и как на ранната детска интервенция



РАМКАТА ИЛИ „КАКВО“ НА РАННАТА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ



Промяна в парадигмите

• Фокусът на Ранната детска интервенция се 

измества от “възприемането на дете със 

специални нужди като основен получател 

на услуги, към родителите, грижещите се и 

семейството на детето, като основни 

получатели на услуги и подкрепа”.

(Raver & Childress, 2015, p. 32)



Определение за Ранна (Детска) Интервенция

„Всекидневните преживявания и възможности, които родителите
и грижещите се предоставят на своите бебета, малки и по-големи
деца в контекста на ежедневните учебни дейности, са
предназначени да насърчат придобиването и прилагането на
поведенчески умения, оформящи и влияещи на алтруистичните
взаимодействия между хората и децата.”

-- Dunst et al., 2010, p. 62



Седем ключови принципа на Ранната интервенция
Работна група за принципите и практиките на Естествената среда (2007)

1. Бебета и малки деца учат най-добре по време на ежедневните си
преживявания и взаимодействия с познати хора и в познат контекст.

2. Всички семейства, с необходимата подкрепа и ресурси, могат да
допринесат за повишаване на знанията и развитието на децата си.

3. Основната роля на доставчика на социални услуги за ранна детска
интервенция, е да работи и да подкрепя членовете на семейството и
грижещите се за децата.

4. Процесът по ранна детска интервенция, от първоначалните контакти и по
време на целия преход, трябва да е динамичен и индивидуален, за да
отговори на предпочитанията, стилът на учене и културните вярвания на
детето и членовете на семейството му.



5. Резултатите от Индивидуалния план за семейни услуги (IFSP), трябва да бъдат
функционални и да се основават на нуждите на децата и семействата, както и на
приоритетите на семейството.
6. Приоритетите, нуждите и интересите на семейството се отнасят до първия доставчик,
получавайки екипна и обществена подкрепа.
7. Интервенциите с малки деца и членове на семейството, трябва да се основават на
категорични принципи, утвърдени практики, най-добрите изследвания и съответните
законови разпоредби.

Седем ключови принципа на Ранната интервенция
Работна група за принципите и практиките на Естествената среда (2007) 







http://www.lifecoursetools.com/planning/

РДИ като „спънка“

ОБЩНОСТ

СЕМЕЙСТВО

СЛУЖБИ

ДЕТЕ



Няма такова нещо като бебе...

-- Winnicott, 1947



Няма такова нещо като бебе...

-- Winnicott, 1947

…има бебе и още някой!



Родителите са ключът към развитието и 
благосъстоянието на техните малки деца! 

• Родителите имат специална, социално-емоционална връзка с децата си, която никой
друг не може да замени. Родителите оказват най-силното влияние в живота на малките
деца, дори ако времето, прекарано с тях е ограничено заради работа или други
ангажименти.

• Ученето и развитието на децата е непрекъснат процес, който може да протича във
всяка ситуация, в която децата са активно ангажирани.

• Уникалната способност на родителите да влияят на образователното развитие на
децата идва от факта, че те са тези, които ще бъдат „там“, когато децата им са готови да
учат.

• Възможностите, с които родителите трябва да взаимодействат и да влияят върху
развитието на децата си, са далеч по-големи от възможностите, които може да имат
други професионалисти или възрастни.

-- Mahoney & MacDonald, 2007
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РДИ като „спънка“

ОБЩНОСТ

СЕМЕЙСТВО

УСЛУГИ

ДЕТЕ



Няма такова нещо като бебе и някой…

Bronfenbrenner’s Ecological System Theory 
(Rhodes, Theories of child development, 2013)

Обществото 
винаги е около 

бебето и 
семейството. 



„Животът на детето е пълен с възможности за учене. 
В много различни моменти от ежедневния живот на семейството

и общността, децата се срещатс десетки специфични
преживявания, възможности или събития, които налагат

планирано или спонтанно взаимодействие с хората и 
физическата среда. 

Във всяко конкретно място или ситуация, детето може да бъде
насърчавано или обезсърчавано от участие и учене от хората и 

предметите в средата.”

-- Bruder & Dunst, 2000



СЕМЕЙСТВО

ДЕТЕ

ОБЩНОСТ

РДИ в подкрепа на семействата

http://www.lifecoursetools.com/planning/



РДИ: Естествен подход

ВРЕМЕ

ЗАКРИЛА НА 

ДЕТЕТО

ЗДРАВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕННОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ТРЕНИРОВКИ

ДОМИНИРАЩИ 

ИДЕИ

СЪД

СОЦИАЛНИ 

СЛУЖБИ

УЧИЛИЩЕ СЕМЕЙСТВО
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НАУКАТА ИЛИ „ЗАЩО” НА РАННАТА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ



Неврологичното развитие в контекста на РДИ

• Ранната детска интервенция се

възползва от невропластичността -

структурата на мозъка е изградена в

отговор на трупането на опит от

детето в неговата обичайна среда.

-- Landa, 2018



Защо РДИ е важна?

Развитие на детето

Семейни модели на 
взаимодействие

Ресурси на 
семейството

Стресори Стресори

-- Guralnick, 2011



Съвременни практики на РДИ, формирани от изследвания

1) Обучение, подобряващо развитието;

2) Обучениe с родителско посредничество, с
цел повишаване компетентността и
доверието на децата и родителите;

3) Използване на практики за изграждане на
капацитет и семейни системи.

-- Dunst & Espe-Sherwindt, 2017 



Учебни 

дейности

Интереси

Проучване и 
експертиза

Ангажименти

Компетентност -- Dunst, Herter & Shields, 2000

1) Контекстът на учене и развитие: 
Интересите, ангажиментите и компетенциите на децата

Slide taken from Developing High Quality, Functional IFSP Outcomes/IEP Goals Training Package. Available at www.nectac.org/ifsp-outcomes-iep-goals/splash.asp.



2) Обучение с родителско посредничество

-- ECIA,2018



2) Обучение с родителско посредничество: 
Защо семействата са толкова важни?

Семействата познават своите деца най-добре и
имат най-голямо влияние върху развитието им.

Подкрепата, опитът и възможностите,
предоставени в ранното детство, изграждат формата на
детското развитие.

Ролята на РДИ е да сподели знания, информация и
умения със семействата, за да им даде възможност, в
последствие, да подкрепят детето в развитието му.

(ECIA, 2018)



2) Обучение с родителско посредничество: 

Кой колко влияние има и върху какво?

Семейство

-- McWilliam, 2008

Професионална 
подкрепа

Резултати 
на детето



2) Обучението чрез родителско посредничество се осъществява между 
посещенията

-- McWilliam , 2008



2) Обучение чрез родителско посредничество

-- Dunst & Espe-Sherwindt, 2017, p. 839 





3) Използване на практики за изграждане на 
капацитет и семейни системи

Семействата са в основата на 

Ранната детска интервенция



Семейно-ориентирани практики

Възможност за учене на децата

Подкрепа за родители

Ресурси на общността

-- Dunst, 2000



Подкрепа за родители



Подкрепа и ресурси
Семейство/Общност



1.  Акцентът се поставя върху силните страни, а не върху дефицитите;

2. Насърчава се правенето на избор от семейството и контрол върху желаните ресурси;

3. Отношенията на сътрудничество между родителите и професионалистите се развиват
непрекъснато.

-- Dunst, Trivette & Deal, 1985

. . . се основава на следните ценности:

Проактивно партньорство за овластяване (PEP):

3) Използване на практики за изграждане на 
капацитет и семейни системи: 

Семейно-ориентирани практики



Семейно–ориентираният подход, не е самоцел, а начин за
повишаване ефективността на процеса на оценка и интервенция,
като се гарантира, че:

- Се създават възможности на всички членове на семейството да
покажат и да придобият компетенции, укрепващи
функционирането на семейството (ДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ);

- Възможностите на семейството се подобряват, за да се насърчи
ясното усещане за контрол и овладяване на важни аспекти от

функционирането на семейството (ОВЛАСТЯВАНЕ).
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Характеристики на 
семейството

Изграждане на 
капацитет

Практики за 
подпомагане

Семейни 
системи

Интервенции
Практики 

Благосъстояние 
на родителите

Взаимовръзка Участие Подкрепа

Нужди Силни страни

Взаимодействие 
родител – дете 

SES

Обучение

 Контрол на 

ежедневните събития

Развитие на детето

Позитиви Негативи

 Контрол над 

специалиста 
Подпомагане

Увреждане на детето

-- Trivette, Dunst & Hamby, 2010

3) Използване на практики за 
изграждане на 

капацитет и семейни
системи

Убеждения  за самоефикастност



“ТЕЧЕНИЕТО” ИЛИ “КАК” 
НА РАННАТА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ



Услугите за РДИ представляват поредица от срещи между
семейството и професионалистите. Всяка една среща, може да е
нова възможност и мощен опит, които да допринесат за
развитието и укрепването на компетентността на участниците в
нея.

Предложеният от Сименсон цикъл на оценка и
интервенция, характеризира непрекъснатият процес на
индивидуални срещи, в контекста на отношенията на
сътрудничество между семейството и специалистите.

co
m

 o
 a

p
o

io
:

p
ar

ce
ir

o
s:

p
ro

m
o

to
ra

:

„Течението“ РДИ:

Срещите...



Симеонсон определя срещите като значим опит, в който
взаимодействието с другите допринася за развитието на умения за
справяне с предстоящи събития.

„Осъзнахме, че не само сме готови да „ходим сами”, но сме
готови и да си поставим нови цели и да продължим да работим в една
посока: да запазим семейството си структурирано и щастливо“.

Изказване/цитат на семейство в края на услугата по 
РДИ
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„Течението“ РДИ:
Срещите...



Концепцията за пълни или непълни срещи, е свързана с
усещането, че семействата имат очаквания, опасения и нужди и не са
наясно как те ще бъдат разпознати.

Осъществени срещи

Срещата е положителна и се усеща като
осъществена, когато слушайки и разбирайки
семейните тревоги, специалистът отговаря на
нуждите на семейството, успявайки да
създаде чувство за конфиденциалност,
благосъстояние, както и да намали
усещането за страх и тревожност у
семейството.

Неосъществени срещи

Срещата се усеща като неосъществена,
когато очакванията и нуждите на
семейството не бъдат разбрани (или дори
забелязани), нараства чувството за
дискомфорт и стрес, предизвикват се
болезнени спомени, които затрудняват
благосъстоянието на семейството.
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Осъществени срещи

„Към финала на посещението, съпругът ми и аз
почувствахме, че това беше повратната точка в
нашия живот. Бяхме разбрани толкова добре,
че това ни изпълни с чувство на облекчение,
което е трудно да се обясни. Това чувство ни
позволи да започнем да виждаме нещата от
друг ъгъл… Струваше ми се, че това е
истинската цел – да се даде възможност на
родителите да отговорят на различните
предизвикателства.“

Неосъществени срещи

„По време на срещата с лекаря му споделих, че 
се притеснявам, че Дейвид говори твърде 
малко и също така се държи странно за 2 

годишен. Лекарят ми отговори, че си 
въобразявам и това е само в главата ми. 
Тръгнах си от кабинета му несигурна и с 
усещането, че нито специалистите, нито 

семейството ми ме разбира.“
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Цикълът на интервенция на Симеонсон, представя срещите на
семействата и децата със системата на услугите. Той трябва да се
разглежда не само като обикновено движение в дадена посока, а като
динамичен процес, отговарящ на уникалните особености на всяко
семейство.

Различните моменти от процеса са интегративни -
обменяната на информация и дейностите, осъществявани по всяко
време на процеса, са включени в дейностите, разработени в друго
време.
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„Течението“ РДИ:
Срещите...
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Установяване на 

очакванията за 

интервенция

Оценка на характеристиките, нуждите и 

приоритетите на децата и семейството

НАСОЧВАНЕ

Разработване на план 

за услуги
Изпълнение и 

мониторинг на 

предоставяните

услуги

Оценка на 

резултатите и 

удовлетвореността

„Течението“ РДИ



ОБОБЩЕНИЕ



Колкото и да са квалифицирани специалистите 

в работата, която извършват с децата, те 

никога не биха могли да компенсират 

влиянието на родителите и естествените 

възможности за учене на детето в 

ежедневието му.

Една последна мисъл



Запомнете: 

Всичко е взаимносвързано

Резултати на детето

Компетентност на

грижещия се

Доверие

Семейно-ориентирана

професионална подкрепа



Промяна в парадигмата на РДИ

Видео



https://www.youtube.com/watch?v=OpxGC6G0HMY&t=47s

https://www.youtube.com/watch?v=OpxGC6G0HMY&t=47s


Семейство

Общност

Училище

Служби

Възможности 

за обучение 

на децата



Невъзможно е да се определи ясен набор от процедури,
които да бъдат следвани, поради разнообразния характер на
Ранната детска интервенция, особеностите на семействата и
уникалния случай на всяко едно дете.

Ситуациите са уникални и основните принципи на
Ранната детска интервенция трябва да се прилагат
индивидуално, в зависимост от ситуацията, с която се
сблъскваме, когато работим с деца и техните семейства.

Това е истинското богатство на Ранната детска интервенция!
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