
Пилотно обучение по ранна детска интервенция 



Планиране със семействата
как да бъдат самоефективни



• Мога да решава трудни проблеми.

• Мога да намеря начин да получа това, от което имам нужда. 

• Мога да постигам целите си.

• Мога да се справям с неочаквани ситуации.

• Имам ресурсите да се справям с неизвестното. 

• Мога да реша голяма част от проблемите си, ако работя достатъчно усърдно. 

• Знам как да се справям. 

• Когато имам проблем, мога да измисля няколко решения. 

• Ако съм в беда, винаги мога да измисля решение. 

• В повечето случаи мога да се справя с каквото ми се изпречи. 

Самоефективност?



Ниво на реорганизация

ОПАСНОСТ

Ситуационна 
криза: 

Новината

Повратна точка: „Новината“

Период на дезорганизация:
Извън баланс

Ниво на реорганизация

ВЪЗМОЖНОСТ

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



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

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


• По дефиниция, ранната интервенция е
неканена – предоставя на семействата
нещо, което те биха или не биха желали.

• Ранната интервенция е нещо, което
семействата не са очаквали да бъде част
от живота им.

-- Able-Boone, 1996





„Процесът на създаване и 

осъществяване на планове дава 

възможност на семействата да 

изградят ефективен контрол над 

своя живот.“

-- Corey & Corey, 1998



Ниво на реорганизация
ОПАСНОСТ

Ситуационна 
криза: 

Новината

Период на дезорганизация:
Извън баланс

Ниво на реорганизация

ВЪЗМОЖНОСТ

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

Силата на 
плана



Силата на плана

Цел на плана: 

• Повишаване на благосъстоянието на семейството, чрез: 

o Минимизиране на стреса;

o Поддържане и укрепване на семейните отношения;

o Дава възможност на семействата да водят начина на 
живот, който биха имали, ако детето им не беше със 
специални потребности. 

-- McWilliam, Winton & Crais, 1996



Силата на плана

• Целта на плана е да идентифицира и организира формалните и

неформалните ресурси, за да подпомогне постигането на целите на

семействата, свързани с децата им и с тях самите.

• Планът е обещание към децата и семействата – обещание, че техните силни

страни, ще бъдат идентифицирани и ще се работи за надграждането им; че

техните нужди ще бъдат посрещнати по начин, който ще уважава вярванията

и ценностите им и че техните надежди и стремежи ще бъдат стимулирани.

-- McGonigel, Kaufmann, & Johnson, 1991



Планът е взаимодействието, сътрудничеството и

партньорството между родителите и специалистите,

описани писмено така че да:

Изброят бъдещите резултатите за всяко семейство и
техните бебета и малки деца;

Опише услугите и взаимодействието между
специалистите и родителите,
които биха били в подкрепа за постигането на
резултати.

Планът: Процес и продукт

1

2

-- McGonigel, Kaufmann, & Johnson, 1991



Планът води до „Продукт“

• Силните страни, нуждите и приоритетите на
семейството за детето;

• Силните страни, нуждите и приоритетите на
семейството за тях самите;

• Резултати (цели);

• Начини за постигане на тези резултати (цели).



Планът е процес, свързан с решаването на проблеми

1) Оценка на нуждите;

2) Мозъчна атака/Брейнсторминг;

3) Планиране;

4) Изпълнение;

5) Преглед.

Изготвянето на плана започва при първата среща със семейството.



• „Изследванията показват, че хора, които работят усърдно в самото

начало при поставянето на конкретна задача, имат по-голям шанс за

успех. Това е така нареченото „разработване на проблема“. Най-

важната стъпка при решаването на проблеми, е да се определи

правилно задачата… Да се започне работа бързо, без първоначално

размишление и подготовка е по-малко успешен подход.“

--http.//www.palgrave.com, 2005





Първа стъпка: Събиране и предоставяне на информация 
(Оценка на нуждите)

Вашата задача: Да изградите взаимоотношения, в които можете да 
събирате и да давате информация за: 

o Силните страни, нуждите и приоритетите на семейството за детето;

o Силните страни, нуждите и приоритетите на семейството за тях
самите.



Развитие на детето

Семейни модели 
на взаимодействие

Ресурси/Капацитет 
на семейството

Ресурси за развитие
Организационни 

процеси
Социална и 

познавателна 
компетентност

• Познание
• Език
• Моторно развитие
• Социално-емоционално
• Сензорно-сетивно 

• Изпълнителна функция
• Метапознание
• Социално познание
• Мотивация
• Контрол на емоциите

P-C транзакции

Семейно -
организирани 

преживявания за 
детето

Здраве и 
сигурност

• Рамка на доклада
• Учебно 
партньорство
• Социално-
емоционална 
свързаност

• Социалната мрежа на 
родителите
• Мрежа на връстниците
• Богата среда
• Грижа за децата
• Дейности в общността
• Предучилищна РДИ
• Фокус върху 
специалните нужди и 
интереси

• Защита от насилие
• Превантивно 
здравеопазване
• Риск за околната 
среда

Лични характеристики на родителите Материални ресурси

• Психично и 
физическо здраве
• Интелектуални 
възможности
• Нагласи и 
мотивация

• Начини за справяне
• Увереност и 
компетентност 

• Финансови ресурси
• Социална подкрепа

-- Guralnick, 2011

Стресори Силни страни



Първа стъпка: Събиране и предоставяне на информация 

• Семействата не знаят всички „какво“, „как“ и „защо“, свързани с ранната
интервенция → това би било трудност в участието им като партньори и
членове на екипа;

• Семействата трябва да разбират стойността на информацията, която
споделят;

• Рамката: взаимен подход към оценката и планирането на дейностите;

• Едновременно да се събира и да се дава информация на семействата.

-- Woods & Lindeman, 2007



„Знам, че мога да разчитам“ – идеологията на 
мрежите за подкрепа в Ранната детска 

интервенция 



Какво Е ранна детска интервенция?

„Ранната интервенция е предоставянето на подкрепа и ресурси на

семействата на малки деца от членове на формални и неформални

социални мрежи за подкрепа, които едновременно, директно и индиректно,

оказват влияние на детето, родителите и функционирането на семейството“.

-- --Dunst, 2000



Защо трябва да 
мислим за социална 

подкрепа при 
Ранната детска 
интервенция?



Пряко 

Непряко

Здраве и лично 
благосъстояние

Функциониране 
на семейството

Стил на взаимодействие 
между родители и деца

Поведение и развитие 
на детето

Социална 
подкрепа

Fonte: Dunst, C., Trivette, C., & Deal, A. (1988).Enabling and empowering families. 
Principles and guidelines for practice. Cambridge, MA: Brookline Books (p.31).

Модел на пряко и непряко 
влияние на Социалната 

подкрепа



Развитие на детето

Семейни модели 
на 

взаимодействие

Ресурси/капацитет 
на родителите

-- Guralnick, 2011

Стресори Стресори

• Ефективните програми за РДИ балансират

между стресовите фактори и буферите на
всички три нива.

• Ефективните програми за РДИ признават
стойността и силата на СОЦИАЛНАТА
ПОДКРЕПА при насърчаването на семейни
модели на взаимодействие и, на свой ред,
оптимални резултати при децата.



Проучването

„Дали родителите могат да изпълняват ефективно своята роля в отглеждането на децата, зависи от
ролята, стресовите фактори и подкрепата, произхождащи от други условия. Както ще видим,
оценките на родителите за техния собствен капацитет, относно функционирането им, както и
мнението за детето им, са свързани с външни фактори като: гъвкавост на работните им графици,
адекватност на грижите за децата, присъствието на приятели или съседи, които биха могли да
помагат при различни извънредни ситуации, качеството на здравето, социалните услуги и
безопасността на кварталите.“

-- Bronfenbrenner, 1979, p. 7



o Неформалната, а не формалната подкрепа, показва най-силната връзка с редица резултати;

o Неформалната подкрепа често оказва влияние, повишаващо компетентността;

o Неформалната подкрепа се характеризира с близост и взаимна грижа, които оказват

влияние върху степента на въздействие;

o Социалната подкрепа е най-вероятно да има позитивни ефекти за определени хора, при

определени обстоятелства;

o Видът на подкрепа трябва да се напасне към всяко индивидуално семейство.

Проучването

-- Dunst, Trivette & Jodry, 1997



Проучването

Социалната подкрепа за семейството е свързана с:

• Позитивно функциониране на семейството;

• Качество на живот на семейството;

• Удовлетворение от ролята на родител;

• Понижаване нивото на стрес.

-- Kyzar, Turnbull, Summers & Gómez, 2012



Как можем да оценим семейната подкрепа? 



Силна връзка
Слаба връзка
Стресираща връзка
Поток на енергия или ресурси

Практическа задача
ЕКОМАП/ГЕНОГРАМА



ЕКОМАП/ГЕНОГРАМА

Лелята

(800 m) 1, 2, 3, 4, 5

Силна връзка

Слаба връзка

Стресираща връзка

Дядото по бащина линия

(1 км) G

Чичото (емигрант във 

Франция) 

1, 2, 3, 4, 5 D, R

Приятелка на майката

(800 м.), 1, 2, D, R

Работодателят на 

бащата (1 км.), 

5, 4, A, R

Работодателят на 

майката (3 км.), 

5, 4, A, R

1. Емоционална

2. Общуване

3. Творчество

4. Информация 

5. Съществен

A.Всеки ден

B. Повече от веднъж в седмицата

C. Веднъж в седмицата

D. Два пъти в месеца

E. Веднъж в месеца

F. На всеки три месеца

G. На всеки шест месеца

H. Веднъж в годината

I. Веднъж или два пъти на всеки три години

R. При нужда от помощ

Случай №12
Баща

Майка

Дете със зрителни увреждания 

1, 2, 3, A, R

Педиатрична болница

(1км. ), F

Офталмологична

болница

(62 км. Порто), 4, I

Офталмологична

болница в Барселона

(1800 км.), 4,I

Офталмологична

болница

(200 км. Коимбра), 4, I

Семеен лекар

(800 м) 4, F

Специалист-възпитател 

по Ранна детска 

интервенция (800 м.),

1,3, 4, 5, E

Директор на Дневен 

център

(800 м.), 3, 5, A

Социални услуги

(700м.), 5, E

Частен логопед 

(13 K м.), 4, B

Болничен екип за 

консултации, свързани 

с развитието 

(63 км.), 4,G

Бабата по майчина 

линия 

(живее в същата 

сграда)

1, 2, 3, 4, 5, A, R  

Прабабата по майчина линия 

(живее в същата сграда) 1, 2, 

3, 4, 5, A, R  



На финала – два важни въпроса: 

1. Когато гледате картинката, какво липсва на нея?

2. Какво си мислите, когато гледате картинката?

Картографиране на семейната подкрепа

Какво трябва да запомним за подкрепата?

-- Espe-Sherwindt, 2015



(McCormick, Stricklin, Rous, Kohner-Coogle, & Nowak, 2005)

Количество ≠ Качество

Само и единствено 
семейството може да 

определи до колко добре 
функционира подкрепящата 

им система. 

-- Espe-Sherwindt, 2015



http://ucpalabama.org/wp-content/uploads/2018/10/Ecomap-Presentation.pdf



Подкрепа за Ранна детска интервенция

Функционална 
оценка ЦЕЛИ

Ефективна 
намеса

Висококачествени



Деконтекстуализирана
оценка

Цели

Естествено възникващи 
програми

“Рутинни дейности”

-- McWilliam, 2006

Митът за рутинните дейности



Естествено 
възникващи 

програми

Цели

Реални 
рутинни 
дейности

-- McWilliam, 2006

Дейностите трябва да идват от семейството и да 
бъдат адресирани до него



Цели за постигане на високо качество

• Подходящ контекст;
• Придържане към естествените ежедневни дейности;
• Нужни и полезни умения, подпомагащи участието на детето в 

планираните програми;
• Измерими (специфични) цели;
• Критерии за обобщение и времева рамка.

-- Bailey et al., 1998; Jung & McWilliam, 2005; McWilliam, 2010;  McWilliam et al., 1998)



Как да развием цели, за да постигнем високо 
качество?

Първо – изготвяне на добра оценка

• Цели на оценката:

1) Проверка и определяне на допустимостта;

2) Изготвяне на индивидуален план;

3) Проследяване на напредъка на детето;

4) Оценка на програмата.

-- Neisworth & Bagnato, 2004



Добра оценка
Стандарти на оценката: 

1. Полза – полезна за интервенцията

2. Приемливост – от социална гледна точка; съгласуваност

3. Автентичност – естествени методи и контекст

4. Справедливост – адаптирана за специални нужди

5. Чувствителност – градиране на фини мерки

6. Сближаване – синтез на екологични данни

7. Сътрудничество – работа в екип между родители и специалисти

8. Съответствие – дизайн/валидация/доказателство

-- Neisworth & Bagnato,2004 



Модел на РДИ на базата на рутинни дейности

-- McWilliam, 2010

Функционални 
цели

Разясняване на 
естествената семейна 

среда

Функционална, 
семейно-

ориентирана 
оценка

Интегрирани/
Трансдисциплина

рни услуги

Домашни 
посещения за 

подкрепа

Съвместни 
консултации, 

свързани с грижата за 
децата/Интегрирана 

терапия

Ангажираност

Независимост

Социални 
взаимоотношения

ЕКОМАП/ГЕНОГРАМА

Интервю, на 
базата на 
рутинни 

процедури

Главен доставчик 
на социални 

услуги

Ефективни 
домашни 

посещения

Консултации



Постигането на функционални и значими
резултати, са насочени към поведението и уменията
на детето, които да подпомогнат ангажираността и
участието му в ежедневните дейности, на базата на
семейните приоритети.

Когато са част от процеса на полу-структурираното
интервю, биха могли да се постигнат резултати и при
семейството. Резултатите трябва да бъдат
контролирани, измерими и да подлежат на развитие.



Как да развием цели, за да постигнем високо 
качество?

• Полу-структурирано интервю:

1) Начало;

2) Занимания в дома;

3) Занимания в училище;

4) Финални въпроси;

5) Резултат/Избор на цели.



Как да си поставим цели, за да постигнем високо качество?

Полу-структурирано интервю

1. Начало

2. Занимания в дома

3. Занимания в училище

4. Финални въпроси

5. Резултат/Избор на цели

• Кой живее в дома Ви заедно с Вас и детето Ви?

• Защо детето Ви има нужда от социални услуги?

• Какви са основните Ви притеснения?



Как да си поставим цели, за да постигнем високо качество?

Полу-структурирано интервю

1. Начало

2. Занимания в дома

3. Занимания в училище

4. Финални въпроси

5. Резултат/Избор на цели

• Как започва денят Ви?

• Подчертайте заниманията си

• По време на вашите занимания…

Занимания в дома
Събуждане
Сменяне на памперс
Отиване в кухнята
Закуска
Подготовка на родителя
Излизане
Отиване до супермаркета
Обяд
Чистене
Разходка в парка
Бащата се прибира вкъщи
Дядо идва на гости
Подготовка на вечерята
Къпане
Вечеря
Телевизия
Приказка за лека нощ
Заспиване



Как да поставим цели, за да постигнем високо качество?

Полу-структурирано интервю

1. Начало

2. Занимания в дома

3. Занимания в училище

4. Финални въпроси

5. Резултат/Избор на цели

• По време на вашите занимания…

Занимания в училище
Пристигане
Приказка
Свободна игра
Междинна закуска
Спорт
Учене 
Структурирана работа
Хигиена
Обяд
Сън
Занимания по интереси
Игра на площадката
Музика
Тръгване



Как да си поставим цели, за да постигнем високо 
качество?

Полу-структурирано интервю

1. Начало

2. Занимания в дома

3. Занимания в училище

4.Финални въпроси

5. Резултат/Избор на цели

• Когато вечер не можете да заспите от тревоги, за какво точно се

тревожите?

• Ако можехте да промените едно нещо в своя живот, какво би било то?

• Кога имате време за себе си? А време с партньора си?



Как да си поставим цели, за да постигнем високо 
качество?

Полу-структурирано интервю

1. Начало

2. Занимания в дома

3. Занимания в училище

4.Финални въпроси

5. Резултат/Избор на цели

• Резюме: 

Направете преглед на подчертаните елементи. Използвайте го само,  

за да си припомняте, не го приемайте за списък с резултати и цели. 



Как да развием цели, за да постигнем високо качество?

Полу-структурирано интервю
1. Началото
2. Занимания в дома

3. Занимания в училище

4. Финални въпроси

5. Резултат/Избор на цели

• На нов лист: Върху какво искате да работим заедно – с какво искате да ви помогнем?

• Ако трябва да се идентифицират минимум 6 цели, дайте на семейството бележката с 

отметките, за да ги използват като напомняне. 

• Ако е необходимо, върнете се отново на бележката с отметките и попитайте защо са 

сложени. 

• Когато имате между 6 и 12 изброени цели, попитайте семейството кои са най-важни за тях. 



Оценка на родителския капацитет

1 2 3 4 5



Логически модел

Оценка на реалните семейни нужди
Оценка на функционирането на детето

-- McWilliam, 2006



Нуждата от полу-структурирана оценка

• Функционални резултати:

– Посрещане на нуждите от участие/ангажираност;

– Посрещане на нуждите от независимост;

– Посрещане на нуждите от социални взаимоотношения;

• Семейни приоритети, отразени в Инвидуалния план;

• Резултатите са обширни, но недостатъчно специфични;

• Стратегии, насочени изцяло към функционалния проблем;

• Инвестиции в грижещи се, различни от семейството.

-- McWilliam, 2006



Описание

• Полу-структурирано интервю

• Структура: Ежедневни занимания

• Протокол: 

• https://blogs.illinois.edu/files/6150/364271/88801.pdf 

• http://olms.cte.jhu.edu//olms2/data/ck/sites/3926/files
/Ecomap-With-RBI%20Checklist.pdf

-- McWilliam, 2006



Концептуална рамка

McWilliam, R. A. 
(2005). Assessing 
the resource needs 
of families in the 
context of early 
intervention. In M. J. 
Guralnick (Ed.), A 
Developmental 
systems approach to 
early intervention 
(pp. 215-234).
Baltimore, MD: Paul 
H. Brookes 
Publishing Co 



Всеки ли може да проведе интервю?

Данните показват, че отговорът е: 



Умения за интервю

• Познания за развитието на детето:

– Да се задават разумни и последователни въпроси

• Познания за функциониране на семейството:

– Да се задават разумни и последователни въпроси

• Умения за интервю:

– Да се да поддържа лесен разговор

– Активно слушане

– Комуникация (отворени врати)



Какво представляват рутинните/ежедневни 
занимания/дейности?

Те са:

• Естествено възникващи 
дейности, случващи се 
регулярно:

- Дейности за грижа

- Време за излизане

• НЕ СА дейности между специалиста и семейството. 



Ключови твърдения и въпроси

1. „Можете да не отговаряте на някои въпроси, ако нямате желание.“
2. „Кои са членовете на Вашето семейство?“
3. „Направете кратко описание на детето си.“
4. „Какви са основните Ви притеснения?“
5. „Как започва денят Ви?“
6. „Какво се случва след това?“
7. „Нека Ви припомня притесненията, които споделихте преди малко.“
8. „Над какво искате да работи екипът?“

• При необходимост обърнете внимание на родителя за проблеми, възникнали по време на 
интервюто. 



Примери за последващи въпроси

• Време за къпане
• Какво представлява времето за къпане?

– Обикновено кой помага на детето Ви при къпане?
– Как е позиционирано във ваната?
– Харесва ли му да е във водата? Как разбрахте?
– Детето Ви предимно се къпе или си играе във водата? 
– Рита ли и забавлява ли се във водата? 
– С каква играчка обича да си играе във ваната? 
– Как общува с Вас? За какво си говорите? 
– Времето за къпане позитивна дейност ли е? Ако не е, какво бихте 

направили, за да го промените? 



Полу-структурирано интервю

Цел

 Опознаване на семейството

 Оценка на нуждите

 Определяне на приоритетите

-- McWilliam, 2003



Полу-структурирано интервю

• Въпросите, свързани с ежедневието, могат да ни помогнат да: 

o научим повече за детето и семейството;

o установим приоритетите, ресурсите и притесненията;

o Зададем нови въпроси;

o изведем съдържателни стратегии;

o установим естествената среда;

o предоставим подкрепа/услуги, без да добавяме стрес.

• Въпросите, свързани с ежедневието, могат да ни помогнат да: 

o съберем информация за всяка част на плана! 



Полу-структурирано интервю

-- McWilliam, 2003

Полу-структурираното интервю 
има структура…

… но за семейството трябва да изглежда 
като обикновен разговор. 



Структура

• Главни притеснения: „Какви са основните ви притеснения,

свързани с Вашето дете и семейство към момента?“;

• Занимания в дома (всички семейства си имат любими

занимания/дейности през деня);

• Занимания в общността (ходене на църква, пазаруване и други);

• Занимания в училище.

-- McWilliam, 2003

Полу-структурирано интервю



Приключване на интервюто

• Преразглеждане

• Извеждане на приоритети

• Следваща стъпка: приключване на плана

-- McWilliam, 2003

Полу-структурирано интервю



Полу-структурираното интервю на едно семейство

• Лягане и ставане: нередовно, без конкретен час, 
всички са изморени.

• Хранене: яде избирателно, използва вилица, но не 
използва лъжица, когато се е нахранил хвърля 
вилицата си, не използва думи.

• Отиване някъде: промените са трудни, изпада в 
гневни състояния, не обича да е далеч от майка си. 

• Игра с други деца: игнорира ги, няма социални 
игри или език. 

Marilyn Espe-Sherwindt, 2008



• Оформя очакванията ни

• Не трябва да ни кара да се чувстваме виновни

• Трябва да ни даде надежда

• Трябва да ни овласти

• Трябва да ни вдъхне увереност

• Трябва да е празненство, а не погребение

Наблюдение над развитието на детето

-- Rocco, 1996

Перспективата на майката



Кой се фокусира върху тези области?

Чуване? ____________________________

Фина моторика? ____________________________

Ходене? ____________________________

Говорене? ____________________________

Когнитивно развитие? ____________________________

Поведение? ____________________________

Здраве? ____________________________

Социално-емоционално
развитие?

____________________________

Виждане? ____________________________

Умения за игра? ____________________________

Хранене? ____________________________



Кой се фокусира върху тези области?

Чуване? Семейството

Фина моторика? Семейството

Ходене? Семейството

Говорене? Семейството

Когнитивно развитие? Семейството

Поведение? Семейството

Здраве? Семейството

Социално-емоционално
развитие?

Семейството

Виждане? Семейството

Умения за игра? Семейството

Хранене? Семейството



Как ръководите процеса по брейнсторминг?

-- Corey & Corey, 1998; Faulkner & Early, 2000; Grealish, 1994

Втора стъпка: Резултати от брейнсторминг

• Обобщете историите на семейството и събраната информацията. Прегледайте и 
обобщете цялата информация, която сте събрали;

• Накарайте семейството да погледне в бъдещето;

• „ Да приемем, че работим заедно в следващите ___ месеца и на финала Вие ни кажете, 
че съвместната ни работа е била успешна, какво би било различното за Вашето дете и 
семейство?“;

• Направете брейнсторминг на всички възможни резултати;

• Приоритизирайте. 



Промяна в детето
(Bailey, Winton, Rouse & 

Turnbull, 1990)

Непрекъснатост на резултатите (Целите)

Резултати от 
развитието на 

детето

Изпълнени от 
родителите

Фокусирани към 
детето

Резултати на 
семейно ниво

-- Travers, 2018

Промяна, насочена да 
облагодетелства членове на 

семейството, различни от 
детето (Bailey, Winton, Rouse & 

Turnbull, 1990)

Промяна във връзката 
дете-родител (познание, 

умения)



Как да разработим цели за постигане на високо 
качество?

1. Добра оценка на потребностите

Полу-структурирано интервю

• Полу-структурираното интервю завършва с избора на цели и подреждането 

им по приоритетност

 Значими за семейството

 Цели на ниво семейство

 Цели на ниво семейство, свързани с детето 

 Цели на ниво дете

 Нужда от участие

 Нужда от независимост

 Нужда от социални взаимоотношения Tânia Boavida, 2017 



• Отразява това, което иска 
семейството за детето и за себе 
си 

• Два вида цели: 

o Цели на детето

o Цели на семейството

 Цели на ниво семейство 

 Цели на семейството, 
ориентирани към детето  

Цели/Резултати от плана



• Да отразяват приоритетите на семейството.

• Да способстват за повишаване обучението на
детето чрез практическо и активно участие в
ежедневни дейности и занимания.

• Да разширяват дейностите, в които детето е
компетентно.

• Да са фокусирани върху интересите на детето.

Целите, свързани с детето трябва: 



Родителите споделят: 

„Искаше ми се да може да сяда да се храни и да 
играе без да му е нужна толкова много помощ 
– ужасно трудно е да го държим през цялото 

време.”

Развитие на цели, свързани с детето



„Джон ще подобри 
мускулния си тонус, за 

да може да сяда.“

Не това

„Джон ще участва в 
храненията, като 

самостоятелно сяда в 
стола си.“

Това

Цели, свързани с детето: Пример



Цели на семейството, заложени в Индивидуалния 
план

Два вида цели на семейството: 

• Базирани на участието;

• Базирани на ресурсите. 

Целите на семейството трябва: 

• Да повишават капацитета на семействата (семейството се обучава);

• Да са в подкрепа на достъпа до обществени ресурси и подкрепа (координиране 

на услугите); 

• Да са важни и значими за семейството/грижещия се;

• Да са изградени на базата на семейни интереси. 



Как да развием цели, за да постигнем високо 
качество?

2. Опишете ги по практичен/функционален начин

Как изглежда една практична/функционална цел? 

Джон ще вземе участие в обличането, къпането и лягането, като се

облече самостоятелно. Ще разберем, че може да го направи, когато

вдигне ръката си, за да си сложи ризата и пуловера и мушне крака в

панталоните си.

Tânia Boavida, 2017 



Развиване на цели, свързани с децата 

Прочетете кратката
версия на оценката на
потребностите на
семейството (в това
число и полу-
структурираното
интервю).

Яж с лъжица



Развиване на цели, свързани с децата

• Опитайте се да проследите
на кои ежедневни
дейности ще повлияе.

 Хранене у дома и в детската 
градина



Развиване на цели, свързани с децата

• Напишете:
“[името на детето] ще вземе 

участие в [определено 
занимание]”

 Мария ще вземе участие в 
храненето у дома и в 

детската градина.



Развиване на цели, свързани с децата

• Напишете действие, 
описващо  нещо 

конкретно.

Ядене на зърнена 
закуска, супа и мляко с 

лъжица



Развиване на цели, свързани със семейството

• Запазете колкото е 
възможно повече от 
думите на 
семейството. 

• Добавете минимум 
един измерим 
критерий.

Рейчъл – информация 
за съня & 
уврежданията от 
аутистичния спектър

Рейчъл ще получи 1 
статия за съня и 
уврежданията от 
аутистичния спектър 
& името на 1 
специалист, с когото 
да се свърже, до 31 
май.

Рейчъл – информация 
за общински жилища

Рейчъл ще получи 
информация за 
общински жилища до 
31 май.



Цели за постигане на високо качество, Практични цели

• Необходими за живота на детето и семейството;

• Отразяващи реалната среда;

• Съчетават различни области на развитие и са свободни 
дисциплини; 

• Не използват жаргон, ясни и прости;

• Наблягат на позитивното, не на негативното;

• Използват активни, а не пасивни думи. 



Определения за критериите

• Необходими и функционални за живота на детето и семейството 

 Подкрепа в участието в обществения живот и в семейните дейности; 

 Основават се на това, което е важно за семейството;

 Подкрепят напредъка на детето за постигане на резултатите. 

 Целите НЕ са базирани на това какво мисли 
специалистът. 



Определения за критериите

• Отразява настройките на реалния живот 

o Настройките на ежедневните дейности за детето и семейството: 

 Включва типични занимания и дейности, като хранене;

 Също така включва занимания и дейности, специфични за 
семейството. 

 Тестовите елементи не са част от реалния живот



Определения за критериите

• Свързва области на развитие и е свободна дисциплина

 Описват участието на детето в ежедневните занимания и дейности;

 Насърчават развитието на умения в много области; 

 Адресирани са до всеки член на екипа, изготвящ индивидуалния 
план;

 Написани са така, че семейството и детето са главните действащи лица.

 Специалистите по ранна интервенция и 
терапевтите не са главните действащи лица 



Определения за критериите

• Не използват жаргон, ясни и прости;

 Разбираеми от семейството и от широката общественост

 Не включват професионален жаргон или 
специфични понятия



Определения за критериите

• Наблягат на позитивното, не на негативното;

 Фокусът е върху положителния резултат

 Посочват какво ще направят децата и семействата

 Не посочват какво няма да направи детето

 Не посочват какво ще спре да прави детето

Всяка негативна дума създава негативно твърдение



Определения за критериите

• Използват активни, а не пасивни думи

o Думите дават кураж на детето и семейството да участват 
активно 

o Думите подсказват какво ще направят детето или 
семейството 

 Пасивните думи отразяват състоянието, 
промяната или липсата на промяна в 

изпълнението



ectacenter.org/~pdfs/pubs/rating-

ifsp.pdf

Когато информацията за детето е 
налична, следните резултати от 

Индивидуалния план биха могли да 

бъдат оценени: 
•Резулта, базиран на семейните 

приоритети и притеснения. 

•Резултатите описват едновременно 

силните страни и нуждите на детето, на 

базата на информация от 

първоначалната и текущите оценки.  

Използват 

активни, а не 

пасивни думи

Наблягат на 

позитивното, 

не на 

негативното

Резултатът е 

без жаргон, 

ясен и прост.

Пресичат 

различни 

области на 

развитие и са 

свободни 

дисциплини

Отразяват 

реалната 

среда

Резултатите са 

необходими и

функционални за 

живота на детето и 

семейството.

Определяне на критерии

Високо качество, основано на 

участие

Резултати от Индивидуален план



Приоритетите на Джо

1. Да сподели нуждите си (да пие, да се храни, да играе, да гледа телевизия,
да излезе навън, да каже ,че не се чувства добре)

2. Да се храни с храни с различни текстури – зеленчуци, плодове

3. Да си мие ръцете – да тече вода

4. Да идентифицира обекти (в книги, по тялото), за да види къде се намират

5. Да прави преходи (когато си тръгва от парка), когато трябва да спре да
прави нещо забавно

6. Джо контролира терапиите си

7. Когато Джо се нуждае от по-дългосрочни грижи (например по време на
медицинско лечение)

Espe-Sherwindt, 2010



Целите на Джули

1. Да издава звучи (играейки с Крис, смяна на памперс, четене, игра, хранене)

2. Да отговаря на Джули и Крис по време на игра, хранене, четене

3. Достигане (свирене на пода, баня, часове по плуване, музика, хранене)

4. Бой за играчки и пляскане във водата (игри, къпане)

5. Да хване нещо, което е пред него (музика, къпане, хранене)

6. Да се върти в две посоки, да бута (игри)

7. Да сяда без помощ (музика, къпане, хранене)

8. Информация за изследванията, какво правят другите майки, ритуали при 
лягане

9. Време заедно за Крис и Джули

Espe-Sherwindt, 2010



Резултати от „добри практики“. . .

• В зависимост от това какво количество информация е събрана и споделена: 

колкото повече, толкова по-добре.

• Оставете си време да пишете; ще имате нужда от много разговори. 

• Принадлежат на семейството, не на специалистите. 

• Фокусиране върху развитието на семейния живот. 

• Включването на „семейни неща“.

• Трябва да е написан на език, разбираем за всички. 

• „Успехът“ трябва да се обясни, т.е. трябва да знаем каква разлика ще 

донесе всеки резултат в живота на семейството. 

Резултати от добри практики



Стъпка три: планиране на стратегии, услуги и 
подкрепа

• Малко вероятно е услуга, която работи само с детето, а не
едновременно с детето и със семейството, да допринесе
за подобряване на детското развитие. Остава се с
впечатлението, че това дете е НЕДОСТОЙНО.

• Стратегии за дейности: какво прави семейството, за
постигане на резултати (и как им помагаме).

• Семейството влияе на детето, а ние можем да влияем на
семейството.

-- Jung, 2005; Jung & Grisham-Brown, 2006; McWilliam, 2002, 2005



Стъпка три: планиране на стратегии, услуги и 
подкрепа

 Преглед на уменията, ресурсите и подкрепата. 

 Какво прави вече семейството? 

 Помогнете на семейството да помисли за други дейности. 

 Помогнете на семейството да избере най-добро съвпадение. 

 Изградете непосредствени възможности за успех. 

 Къде и кога могат да бъдат въведени тези стратегии по време на ежедневните рутинни 
дейности и дейностите в общността?

 Предложете своите ресурси и подкрепа като бонус – да запълните липсващите части. 

 Бъдете конкретни. Бъдете толкова детайлни, колкото има нужда семейството. 

 Възложете отговорности. Чия експертиза е необходима. 

 Създайте времеварамка. 

Добрите стратегии са ясни, точни и лесни за разбиране.  

-- Corey & Corey, 1998; Faulkner & Early, 2000; Grealish, 1994



Как учат децата

„Животът на децата е пълен с възможности за учене. В 

много части от деня на семейството и общността, децата 

се сблъскват с десетки ситуации и специфични 

преживявания, възможности или събития, които 

включват планирани или спонтанни дейности с хора и 

обстановка. Във всяка ситуация, детето би могло или да 

се окуражи, или да се обезкуражи от участие и учене от 

други хора и предмети.“

-- Bruder & Dunst, 2000



• Специалист по ранна интервенция, който показва на родителите 

важността на ежедневното обучение на детето им, ще може да 

повиши компетентностите на децата много повече, отколкото 

специалист по ранна интервенция, който разчита изцяло на 

традиционен терапевтичен подход.

Как учат децата                как да предоставяме услугите

-- Roper & Dunst, 2003



Mahoney, G. (2011) The Parenting Model of Developmental Intervention. 
International Review of Research in Developmental Disabilities 

Родителите имат най-голямо 
и значимо влияние върху 

развитието на децата, 
включително на децата с 

увреждания. 



“Въздействията на околната среда върху
човешкото развитие ще дадат максимален
резултат, когато участието на децата в
ежедневните дейности „се осъществява
редовно в продължителни периоди от
време.“

-- Bronfenbrenner, 1995, p. 620



Ден Цели Минути Мария Минути

П
о
н
е
д
е
л

н
и

к

• Заедно с майка си назовава имената на дрехите докато се облича и назовава 
имената на храната, докато закусва. 
• Пее песни с майка си, докато тя почиства в кухнята след закуска. 
• Пее песни и разглежда книжка с картинки, когато лягат да спят. 
• Играе с по-големия си брат след училище.
• Разказва приказка за лека нощ на баща си преди да заспи. 

10 мин.
15 мин.
10 мин.
15 мин.
10 мин.

В
то

рн
и

к

Имена, 
снимки и 
четене на 
книги

30 мин.

• С майка си назовава имената на дрехите си докато се облича и назовава 
имената на храната докато закусва.
• Посочва хора и места, когато е в колата с майка си.
• Пее песни и разглежда книжка с картинки, когато си лягат да спят. 
• Играе с по-големия си брат след училище и назовава имената на играчки. 
• Назовава имената на играчки докато се къпе. 

10 мин.
15 мин.
10 мин.
15 мин.
10 мин.

С
ряд

а

• Заедно с майка си назовава имената на дрехите докато се облича и назовава 
имената на храната, докато закусва. 
• Пее песни с майка си, докато тя почиства в кухнята след закуска. 
• Пее песни и разглежда книжка с картинки, когато лягат да спят. 
• Играе с по-големия си брат след училище.
• Разказва приказка за лека нощ на баща си преди да заспи. 

10 мин.
15 мин.
10 мин.
15 мин.
10 мин.

Ч
етвъ

ртъ
к

Имена, 
снимки и 
четене на 
книги 

30 мин.

• С майка си назовава имената на дрехите си докато се облича и назовава 
имената на храната докато закусва.
• Посочва хора и места, когато е в колата с майка си.
• Пее песни и разглежда книжка с картинки, когато си лягат да спят. 
• Играе с по-големия си брат след училище и назовава имената на играчки. 
• Назовава имената на играчки докато се къпе. 

10 мин.
15 мин.
10 мин.
15 мин.
10 мин.

П
етъ

к

• Заедно с майка си назовава имената на дрехите си, докато се облича. 
• Пее песни с майка си, докато тя почиства в кухнята след закуска. 
• Пее песни и разглежда книжка с картинки, когато лягат да спят. 
• Играе си с дядо си, като чете книжка и назовава имената на животните. 
• Разказва приказка за лека нощ на дядо си. 

5 мин.
15 мин.
10 мин.
20 мин.
10 мин.

Да си напишем домашното по математика



1 ЧАС

СПЕЦИАЛИСТ ДЕТЕ

СПЕЦИАЛИСТ
ГРИЖЕЩ СЕ

1 ЧАС

ДЕТЕ

84 ЧАСА

Jung, 2003



Контекстуално-посреднически практики

Естествена среда за учене

Средата е мястото, в което децата 
усвояват специфични компетенции, 

практически и адаптивни умения. Те им 
позволяват да стават все по-активни 

участници в културно значими дейности.

-- Dunst et al. (2010)



Контекстуално-посреднически практики 

Принцип 1 
Ежедневните дейности, използвани като източници за
учене, трябва да бъдат тези дейности, които са културно
значими и са в контекста на усвояване на практически и
социално-адаптивни и поведенчески компетенции.

-- Dunst et al. (2010)



Расти, играй и се развивай!



Контекстуално-посреднически практики 

Принцип 2

Опитът и възможностите, предоставяни
на децата, имат за цел да укрепят тяхната
самостоятелност и насоченост към учене
и развитие, повишавайки придобиването
на функционални поведенчески
компетенции и разпознаване на
възможностите.

-- Dunst et al. (2010)



Как учат децата?

Обкръжаваща среда

Дете

-- McWilliam, 2002





Контекстуално-посреднически практики 

Принцип 3

Обучението на детата от родителите им, е
ефективно дотолкова, доколкото подсилва
доверието и компетенциите на родителите в
осигуряването на ежедневното развитие на
децата – стимулиране и развитие на
възможностите за учене и придобиване на опит.

-- Dunst et al., 2010

Imagens de :Brincar para todos | Mara O. C. Siaulys



Контекстуално-посреднически практики 

Принцип 4
Ролята на специалистите при родителското обучение в ранната детска интервенция, е да
подкрепи и да даде сили на родителите, за да могат да предоставят на децата си опит и
възможности, подкрепящи и подсилващи едновременно компетенциите и увереността както на
родителите, така и на децата.

-- Dunst et al., 2010 



Идентифицирането на интересите на
детето и използването им за
насърчаване на ученето и развитието,
е важна част на този модел.

Интересите на детето са неговите
вкусове, предпочитания, любими
неща и силни страни, които
насърчават участието и
ангажираността му с хората и
предметите.

-- Trivette, 2012

Интересите на детето



https://www.youtube.com/watch?v=kYpvWvxsoWM

https://www.youtube.com/watch?v=kYpvWvxsoWM


Отговорността на грижещите се и обучението на 
детето

• Родителите и другите грижещи се са отговорни за
поведението на детето, опитите му да инициира
взаимодействие с предмети и хора, да повиши участието
си в ежедневните дейности.

• Чрез:
o Чувствителност към поведението на детето

o Следване на детето

o Отговор на поведението на детето

o Подкрепа и насърчаване на желанията за учене на детето
-- Dunst, 2018



https://www.youtube.com/watch?v=z29K7HRxwA0

https://www.youtube.com/watch?v=z29K7HRxwA0




-- Dunst, 2000; Dunst, Herter & Shields, 2001

Стъпка 1 – Идентифицирайте интересите на децата

Помислете си за дете с увреждане, което познавате 
добре. Какви предмети, хора, дейности: 

• Задържат вниманието на детето?

• Са любими на детето?

• Карат детето да се усмихва и да се смее?

• Са изключително вълнуващи за детето? 

• Детето избира най-често?

Профил на интересите на детето

(Компетенции, силни страни, любими занимания, 
предпочитания)



Включва 4 стъпки:

1. Възможности за обучение

2. Събиране на информация

3. Създаване на списъци от „база данни”

4. Използване на карти като инструменти 
за оценка

Картографиране на възможностите за обучение в общността

https://rampages.us/ecse672/wp-content/uploads/sites/1316/2014/08/Mapping-the-community-YEC.pdf

Стъпка 2 – Идентифицирайте интересите, които 
предизвикват вниманието

-- Dunst, 2000; Dunst, Herter & Shields, 2001

https://rampages.us/ecse672/wp-content/uploads/sites/1316/2014/08/Mapping-the-community-YEC.pdf


Ana Maria Serrano
Ana Paula Pereira
APCB – 2008



Възможности за обучение в общността

-- Dunst et al., 2001

• Възможностите за обучение в контекста на 
изразяването на интересите и компетенциите на 

детето

Ежедневни 
дейности

Интереси

Включване

Компетенции

Експертиза



Обучителни възможности в общността

-- Dunst et al., 2001Ana Maria Serrano - Universidade do Minho 2009

Живот в семейството Живот в общността

• Дейности на семейството

• Дейности на родителите

• Дейности на детето

• Дейности за 
ограмотяване

• Дейности за движение

• Дейности за игра

• Дейности за 
градинарство

• Ритуали на семейството

• Празници на семейството

• Дейности на семейството

• Излизане със семейството

• Дейности за игра

• Дейности в общността

• Дейности навън

• Дейности за забавление

• Църковни или религиозни 
групи

• Групови дейности

• Дейности за спорт



Ходенето до супермаркета ни дава възможност:

• Да изпълним списъка с покупки
• Да пеем
• Да разказваме истории, 

приказки, стихотворения и други
• Да играем (да намерим всички 

червени колички)
• Да научим пътните знаци и 

цветовете на светофара

• Да избираме и да назоваваме 
зеленчуците 

• Да научим имената на 
продуктите

• Да говорим с персонала
• Да научим мерките и теглилките
• И други...



Ходенето на басейн ни дава възможност:

• Да играем с приятелите и 
родителите си

• Да скачаме и да се гмуркаме
• Да се научим да плуваме
• Да плискаме с крака и да 

пръскаме вода
• Да играем с водни играчки
• И други...



Дейностите у дома ни дават възможност:

• Да се научим да си мием зъбите
• Да научим семейните ритуали
• Да научим домашните задачи
• Да се научим да сме независими
• Да се научим да назоваваме нещата
• И други...



Разходка до парка ни дава възможност:

• Да играем с други деца
• Да скачаме, да бягаме, да се търкаляме в 

тревата 
• Да научим повече за насекомите и 

природата
• Да си съберем камъчета, листа и други 
• Да играем на криеница
• Да научим повече за птиците
• Да наблюдаваме
• И други...



„Дейностите/заниманията 
на децата са в основата на 
техния живот и развитие.“

Gallimore & Goldenberg, 1993, p. 315



„Ако детето не може да учи по начина, по който преподаваме, то тогава 
трябва да започнем да преподаваме по начина, по който то учи.“



-- Dunst, 2018



АДАПТИРАНЕ



Включването е времето, което детето прекарва активно в средата (с възрастни,
връстници или предмети) по начин, подходящ за възрастта, възможностите му и
заобикалящата го среда.

--McWilliam & Bailey, 1992)



Причини за ниско ниво на включване:

• Незрялост, забавяне в развитието

• Увреждане (зрително, слухово, моторно или друго)

• Социална среда

• Физическа среда (достъпност)

-- McWilliam, 2007









Не можем да го 

вземем с нас в 

магазина или 

ресторанта. 

Стъпки 1, 2 и 3: 
Последно напомняне!

Джо ще 
подреди пет 

играчки.

Има ли СЪОТВЕТСТВИЕ 
между това какво сме 

заложили в плана и това, 
което семейството 

преживява всеки ден?



Стъпка четири: Изпълнение

„Дейностите не могат да се изпълнят качествено, 
когато не отговарят на ежедневието на 

семействатата; това се случва тогава, когато 
дейностите не могат да се вплетат в ежедневието 

или когато не са в съответствие с целите, 
ценностите и вярванията на родителите.“

-- Bernheimer & Keogh, 1995, p.424



Стъпка пет: Преглед на плана

Какво може да стане при прегледа на плана? 

• Резултатите са постигнати.

• Продължаваме по същия начи. 

• Необходими са промени:

o Да добавим или променим цели;

o Да поставим целите отново;

o Да добавим или променим стратегии;

o Да добавим или променим хора.

Целта на прегледа е да се обсъди КАК планът работи и КАК да се направи по-
добър за детето и семейството



Характеристики на план, който изгражда партньрство, самоефективност, 
гъвкавост и надежда

• Семействата имат усещането, че са чути и това е ТЕХНИЯТ план. 

• Всички решения, свързани с процеса и съдържанието, са взети с участието на 
семейството. 

• Планът съдържа планирани цели, важни за семейството. 

• Планът е изграден на база на силните страни на детето и семейството. 

• Планираните дейностите са забавни и не причиняват стрес. 

• Отговорностите са ясно описани. 

• Има голяма вероятност от успех за кратко време. 

• В плана са включени наличните и достъпни ресурси.  

• Планът се променя и актуализира често, за да се отбележат успехите. 

• Когато планът е изпълнен добре, това ни кара да чувстваме, че всичко ще е наред. 

-- Espe-Sherwindt, 1996; McWilliam, Winton & Crais, 1996



Не забравяйте силата на плана!

Цел:

• Повишаване на благосъстоянието на семейството, чрез:

o Минимизиране на стреса;

o Поддържане и укрепване на отношенията в семейството;

o Даване на възможност на семействата да водят начина на
живот, който биха имали, ако детето им не беше със
специални потребности.

-- McWilliam, Winton & Crais, 1996



Силата на плана

Водещи в плана преди всичко
трябва да са ценностите и 

решенията на семейството, а не 
на специалистите. 

В крайна сметка, семейството 
ще живее с резултатите от 

интервенциите.

-- McWilliam, Winton & Crais (1996)




