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Увод 

През последните години приобщаващото образование навлезна като утвърден образователен модел, 

целящ осигуряването за всички деца/ученици, включително и тези с обективни нарушения, на 

равнопоставени възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни 

помощни средства и ресурсно подпомагане, в общообразователни детски градини и училища, за да се 

подготвят тези деца/ученици за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото. 

Политиката в образованието на деца със специални образователни потребности променя позициите и 

нагласите на преподаване на учителите, но не променя нуждата от допълнителна квалификация, 

липсата на специално регламентирано време за работа както с ученици с обективни проблеми, така и 

с техните родители, не променя потребността от методически насоки, от създаването на помагала за 

работа с деца със СОП и консултации със специалисти.  В резултат ефективният учител, каквото и 

старание да полага, не може да достигне оптималното ниво на ефективно преподаване. От друга 

страна, семействата, в които има дете/ученик с нарушение, са подложени на също немалко 

предизвикателства, които налагат максимална мобилизация на сили и ресурси, както и покриването 

на  прекалено широк периметър от активности, което също в даден момент води до недостатъчно 

ефективен начин на възпитание.  Изложените факти са съществени за правилното и ефективно 

обучение на ученици със специфични нарушения. Това наложи и темата на дисертационния труд „ 

Аз-ефективност на фамилния контекст при ученици със специфични нарушения на способността за 

учене”, която открива една многопластова и твърде обширна област на изследване. Изведените 

статитически данни в разработката показват мнението на определен контингент изследвани лица, но 

биха могли да се приемат като показател за нужните допълнителни дейности и мерки за изгражднето 

на една функционална и добре стикована система ( в този труд яз я описвам като „фамилна”), която 

ще постави основите за развитието на положителна Аз-концепция при ученици със специфични 

потребности.  

В дисертационният труд се прави и статистическо сравнение между държавите България и 

Гърция, чиято основна цел е да съпостави две различно функциониращи системи, но обединени от 

една обща цел, и да покаже както положителните, така и отрицателните отражения, които те оказват 

върху ефективното развитие на детската личност, а не да наложи определени стереотипи на работа и 

възпитание.  

Първа глава – теоретичен анализ  е с обем 80 страници и разглежда: 

 Специфика на Специфичните нарушения на способността за учене 

 Семейството като система – фамилен контекст 

 Аз-ефективност на фамилния контекст 

 Аз – концепция 

 Аз – ефективност 
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В научната литература съществува терминологично разнообразие относно специфичните трудности и 

свързаните с него противоречия. Безспорен факт е, че в съвременната наука термини като дислексия или 

специфични нарушения на способността за учене обхващат група нарушения, свързани с различни области от 

ученето и научаването. Последващото развитие на науки като медицина, психология и логопедия постепенно 

разширява понятието, като в специализираната литература се публикуват различни данни за широк кръг от 

симптоми, които обуславят нарушението.  

 В същото време, наблюдаваните затруднения в овладяването на училищните умения, водят до 

състояние на постоянно повтарящ се неуспех, който провокира дефецит на вниманието и промени в 

емоционалното, поведенческото и социалното функциониране 

Ето защо постепенно дислексията започва да се възприема като комплексно нарушение, детерминирано от 

широк кръг симптоми, пряко резултиращи върху развитието на грамотността и останалите училищни умения. 

Също така се смята, че при нарушения в развитието на писмения език са засегнати и двата процеса – четене и 

писане. Според други автори, тези нарушения могат да се съпътстват и от особености в овладяването на 

математическите умения и математическото мислене (Тодорова, Е., 2016). Най-разпространени са 

затрудненията в реализацията на процесите на четене (дислексия), писане (дисграфия) и математически 

операции (дискалкулия). 

Основна роля в изграждането и развитието на самооценката, както и цялостният процес на 

социализация при деца/ученици с НСУ, заема семейството. Семейните терапевти разглеждат семейството като 

жива система, съставена не просто от отделни индивиди, но от връзката между тях. При ситемния подход се 

разграничават два типа системи: отворени и затворени или функционални и дисфункционални. Една от 

важните харктеристики на системата е, че тя има тенденцията да се запазва. Веднъж установена, остава 

същата, докато не престане да съществува или нещо не я промени. Поради тази причина всеки член, участвщ в 

системата, е изключително важен фактор за поддържането или за нейната промяна. Всяко семейство 

изпълнява различни функции както в „затворената” система на семейната среда, така и в обществото, като 

най-общо могат да се сведат до следните: Икономическа, сексуално-биологична, функции, свързни с 

духовното развитие на индивида, психоемоционална, възпитателна и социализираща, статусформираща и 

поддържаща, протекционистка и рекреативна функция. Някои изследвания показват, че самоувереността и 

мотивацията са по-важни за академичния и социален живот, отколкото самият интелект. Ето защо, понятието 

социализация придобива изключителна важност в разработката на дисертационният труд. За първи път то е 

въведено от Е. Дюркен (1907), за да характеризира процеса на формиране на личността от социалните 

условия. Тя се разбира като процес на интеграция на групова култура (ценности и норми) от членовете на 

дадена група. Разглежда се като акт на социално взаимодействие, който е основан на предаването и 

усвояването на социалния опит. Един от основните фактори, подпомагащи  успешната социализация на 

ученици със СНСУ, се явява обществото. Левтерова, Д., (2010), описва пет типични модела на отношение към 

семейства, в които има дете с увреждане: патологичен модел, модел на обществените потребности, 

структурно оценяващ модел, модел на равните възможности и стрес копинг моделът.  

Друга идея, относно социализацията, е свързана с теорията за научаването и е развита от 

американската необихейвиористична парадигма, според която поведението на индивида е детерминирано от 

феномените на научаването. Социализацията, според теорията на научаването, се свежда до личната история 
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на индивида, отнасяща се до неговия опит, но среща затруднения при обяснение на резки промени в 

поведенеието, които не са повлияни от опита. При ученици със специфични нарушения на способността за 

учене, социализацията се оказва един от основните фактори за изграждане на реална самооценка, както и за 

постигане на по-добри академични резултати.  

Въпросът за влиянието, което родителите оказват върху децата си в процеса на тяхното отглеждане, е 

един от най-значимите в психологията на развитието. Родителският стил има директна връзка с успешното 

социализиране и пълноценното функциониране на детето (Тоткова, З., 2012). Приемането на детето ведно с 

неговите обективни трудности, с неговите силни и слаби страни е индикатор за усешно интегриране и  

развитието на реална самооценка, така необходими за успешното приобщаване на ученици със СНСУ.  В този 

аспект  най-успешен се оказва авторитетният стил на родителстване. От типа родителство зависи до голяма 

степен и емоционалната социализация, която определя как децата ще се научат да идентифицират собствените 

си чувства и тези на другите, как ще се научат да контролират техния показ и кои емоции и експресията им ще 

се смятат за неподходящи.  

Наред със семейството, другият основен път, по който се осъществява социалното учене (т.е. 

социализацията), са детските взаимодействия, засягащи почти изцяло деца на една и съща възраст. 

Необходимо е да се отбележи, че цялостната самооценка отчасти се определя именно от възприятията на 

юношите, относно социалното приемане. 

Сътрудничеството между училище и семейство се обуславя от наличието на общи цели и желанието да 

се постигнат резултати, които да доведат до промяна на статуквото – усъвършенстване на модела на общуване 

между участниците в образователния процес: ученици – родители – учители, придобиване на нови 

компетентности, водещи до развитие на личността на всеки един от участниците, което в крайна сметка да 

доведе до всеобща удовлетвореност от съвместно извършената работа. Това е неимоверно  свързано с 

изграждането и развитието на реален Аз-образ в детето, което от своя страна да доведе до постигането на 

висока Аз-ефективност на личността.  

 През последните десетилетия значително нараства броят на емпиричните изследвания в областта на 

семейството и по-точно  влиянието, което то оказва върху детското развитие, както  и влиянието му върху 

обучителния процес.  Тенденциите са насочени към анализиране както на структурните, така и на 

динамичните променливи в обучителния процес (Xia,2010). Резултатите показват, че социално-

икономическото ниво (Dearing, McCartney & Taylor, 2009;Gil, 2011, Liu & Lu, 2008; Park, 2008), неговите 

типологични характеристики (Burnett & Farkas, 2008;Gennetian, 2005 ), подходящата домашна среда 

(Barkauskiene, 2009; Bodovski & Youn,2010; Campbell & Berne, 2007; Ghazarian & Buehler, 2010; Khan, Haynes, 

Armstrong, &Ronher, 2010), наред с позитивните родителски  възгледи и активното им участие в обучителния 

процес (Flouri & Buchanan, 2004; Phillipson, 2010; Powell, Son, File, & San Juan, 2010; Regner,Loose, & Dumas, 

2009; Sirvani, 2007; Mo & Singh, 2008), са фактори, влияещи върху академичното развитие на голяма част от 

децата/учениците. Други фактори, които влияят върху обучението на учениците със СНСУ, са нагласите, 

възприятията и родителските очаквания, относно постигането на определени академични резултати. 

 Като един от най – значимите фактори, оказващи влияние върху академичното развитие на учениците 

с нарушение на способността за учене се приема сътрудничеството между семейна и училищна среда. 
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Немалко изследвания показват важността на мотивацията и самоувереността в образователния процес, 

а говорейки за деца и ученици с НСУ, те се оказват фундаментални, относно тяхното бъдещо развитие и 

реализирането им като пълноправни членове на нашето общество. В много от случаите мотивацията и 

самоувереността доминират над интелекта и за това формирането на реална (адекватна) самооценка е 

изключително важен процес, тъй като академичните постижения са важни в училищната среда, но извън нея 

са необходими други качества за успешната реализацията в живота. Наличието на съществуващ обучителен 

проблем при детето неимуверно повлиява и на родителите и на семейството като цяло, а преминаването през 

различни етапи, от страна на родителите, като шок, отричане, преориентиране, гняв, завист, сделка, депресия - 

нормални първични реакции, са неизбежни. Но мобилизирайки се, след като преминат през описаните по-горе 

етапи, постепенно родителите би следвало да преработят чутото и видяното и по този начин да осигурят 

„позитивно огледало” за децата си. Позитивните нагласи и стратегии на семейната среда се явяват като едни 

от основните предпоставки за формиране на положителна Аз – ефективност, а от там и положителна Аз – 

концепция.  

От изключителна важност е както учителите, така и родителите да повлияят на положителната Аз-

концепцията и самочувствието на учениците с обучителни трудности, като останат позитивни и ги насърчават 

да успяват в начинанията им. При учениците, които получавали положителна подкрепа от учителите, както и 

положителна родителска подкрепа у дома, резултатите показват, че по-голямата част от ежедневието им било 

изпълнено с положителна енергия и чувства, произтичащи от съответните авторитетни фигури. Оказваната 

положителна подкрепа пряко повлиява върху тяхното самочувствие. Заобиколени с положителни и полезни 

взаимодействия всеки ден, Аз-концепцията на учениците остава положителна и в резултат на това 

самочувствието и академичните им постижения  се развиват в желаната от тях положителна посока (Dyson, 

2003, Trautwein et aI, 2006). 

 Разбира се самооценката на човека  се изменя в процеса на живота при определени обстоятелства, но с 

правилно поставените основи за нейното формиране, тя няма как да пострада драстично. Един от основните 

фактори за изграждане на адекватна самооценка се явява Аз – ефективността. Възприетото определение за Аз-

ефективността е свързано с вярата на хората в техните способности, чрез които достигат дадени положителни 

резултати (Bandura, 1997). Аз-ефективността не е умение, което може да бъде разбрано или възприето - тя е 

това, което личността вярва, че може да направи с уменията, които притежава, при определени условия 

(обстоятелства). Аз-ефективността не се уповава на личните вярвания, относно способностите да се 

изпълняват определени тривиални моторни действия, а се уповава на вярванията на личните способностите да 

ги координират и дирижират в предизвикателни и променящи се ситуации. Вярата в Аз-ефективността  не е 

просто предвиждане на поведението. Аз-ефективността  се дефинира и отмерва не като характерна черта, а 

като вярване в способността да се координират уменията и способностите, за да се достигне желаната цел, в 

частност - сфера или обстоятелственост. Вярванията в ефективността и усещането за представителност 

продължават да се развиват през целия живот, чрез интегриране на информация от пет основни източника: 

опит от постижения, косвен опит, опит на въображението, вербално влияние, психологични и емоционални 

състояния. А. Бандура се фокусира и синтезира следните пет области, обяснявйки важността на Аз-

ефективността: Аз-ефективност и психологично приспособяване, Аз-ефективност и физическо здраве, Аз-

ефективност и саморегулация, Аз-ефективност и психотерапия, колективна Аз-ефективност. 
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Бандура (1997) обяснява, че макар положителните убеждения в Аз-ефективността  да са свързани с 

повишената мотивация и успех в училище, те трябва да бъдат сравнително точни. Неточното убеждение в Аз-

ефективността, въпреки че то е положително, всъщност може да допринесе за академичен провал. Приемането 

и разглеждането на академичните неуспехи като липса на усилия, съответно мотивация, донякъде оказва 

положителен ефект върху Аз-ефективността, тъй като това е нещо, с което личността би се справила и би 

преодоляла, но само в случаи, когато нуждата от тази промяна бъде напълно осъзната и разбрана. 

Изследванията в тази област показват, че при учениците със СНСУ е важно да се разшири кръгът от 

възможни признаци на причините за успех и неуспех. При тези ученици от изключителна важност се оказва 

възможността да приписват успеха или неуспеха съответно на стратегията. Като цяло учениците с нарушения 

в способността за учене имат по-голяма нужда от съвместните усилия и помощ както на родители, така и на 

учители, за да се справят с училищните задачи, но те не биха били достатъчни, ако липстват придобити 

успешни стратегии за учене и изпълнение на задачи. Използването на стратегии при учене помага за 

засилване  убежденията в Аз-ефективността.  

Убежденията в Аз-ефективността са важни за обучението и мотивацията на учениците със СНСУ. 

Един от основните фактори, които оказват влияние върху убежденията в Аз-ефективността е далеч от реалния 

неуспех или успех. Това всъщност се явява причината, която ученикът приписва за своя успех, респективно 

неуспех. Изисква се известна мярка за мета-познавателно разбиране, но с времето и практиката това умение 

може да бъде придобито. 

Втора глава – постановка на емпиричното изследване представя целта, основните задачи, хипотези 

и методология. 

Цел на изследването  

Да се проучи Аз – ефективността като конструкт в концепцията на Аз-образа при ученици със СНСУ и 

реципрочното влияние на фамилния контекст. 

Обект на изследването е Аз-ефективността на фамилната среда на ученици със специфични 

нарушения на способността за учене. 

 Предмет на изследването са спецификите на фамилния контекст и влиянието им за изграждане на Аз 

– ефективност при ученици с нарушения на способността за учене в България. 

Задачи 

1. Да се направи теоретичен анализ на научното разработване на проблематиката. 

2. Да се изследва влиянието на семейната среда за развитието на реална самооценка. 

3. Да се проучи влиянието на училищната среда за развитие на Аз – ефективност при ученици със 

СНСУ. 

4. Да се изследва взаимовръзката: Аз – концепция – Самооценка – Аз – ефективност. 

5. Да се проучи казуалитета от взаимодействие между семейна и училищна среда. 

6. Да се изследва готовността и информираността на родителите за съдействие. 

7. Да се направи анализ и интерпрeтация на получените данни от изследването. 
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 Хипотези  

1. Допуска се, че семейната и училищната среда са значим фактор за развитие на Аз-

ефективността при ученици със СНСУ. 

2. Предполага се, чеАз – ефективносттае конструкт от Аз – концепцията. 

3. Допуска се, че училищната среда оказва влияние на фамилния контекст за развитието на Аз-

ефективността на учениците със СНСУ. 

 

Участниците в изследването са 35 ученици с нарушение на способността за учене, 32 членове на 

семейства, в които има ученици със СНСУ, 31 учители, работещи с ученици със СНСУ в масови 

училища в Р. България, 24 членове на семейства, в които има ученици със СНСУ в Р. Гърция и 26 

учители от масови и специализирани училища в Р. Гърция. Изследвнето е проведено в периода 2019 – 

2020 год. 

 

Методология 

 В методологически аспект, изследвнето е свързано с конкретно емпирично изследване за влиянието на 

семейната и училищната среда, взаимодействието между тях и казуалитета Аз – концепция- Самооценка – 

Самопознание – Аз – ефективност, за развитие на Аз – ефективността в контекста на фамилните 

взаимоотношения при ученици със СНСУ в България и Гърция. На базата на теоретични знания, анализа на 

нормативните уредби на двете образователни системи, сравнението и интерпретацията на резултатите от 

директните наблюдения върху процеса на обучение на изследваните групи учители и родители в Гърция и 

ученици, родители, и учители в България, както и устното анкетиране на експерти в областта на двете страни 

се установява необходимостта от системно изследване на конкретно поставените задчи в дисертционния труд. 

 Основният метод, който се използва за събиране на информация в изследователкото поле на 

емпиричното изследване е анкетирането. Анкетният метод е представен от три въпросника. Изследването е 

анонимно и доброволно, като въпросниците са предоставени с разяснение на участниците. Изследването е 

проведено в период 2018 – 2019 год. в Р. България и Р. Гърция. Въпросниците са авторски.  

 Респондентите в тях са две групи – родители на ученици със СНСУ, учители, работещи с ученици със 

СНСУ в масови и специализирани училища в Р. България и Р. Гърция, както и ученици със специфични 

нарушения на способността за учене в Р. България. Като методи на емпиричните изследвния са използвани: 

Въпросник 1, чрез който се изследват родителските мнения по отношение на влиянието на училищната среда, 

както и нейното взаимодействието със семейството за развитието на реална самооценка при ученици със 

специфични нарушения на способността за учене.  

Въпросник 2, чрез който се изследват мнения на учители по отношение взаимодействието между семейна и 

училищна среда и как това влияе върху формиране на Аз – ефективност при ученици с нарушение на 

способността за учене.   
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Въпросник 3, чрез който се изследват до колко и как семейната и училищната среда оказват влияние върху 

развитието на реална самооценка, а също и връзката й с развитието на Аз – ефективност при ученици с 

нарушение на способностт за учене. 

 Като метод за сравнително – психологически изследвания са използвани: сравнителен метод чрез 

използване на: 

1. Сравнителен метод чрез използване на: 

 Въпросник 1, чрез който се проучват позициите, взаимодействията, информираността и подкрепата на 

учители на ученици с НСУ, сътрудничеството между тях и влиянието, което училищната среда оказва 

за изграждне на Аз – ефективност при ученици с нарушения на способността за учене в България и 

Гърция; 

 Въпросник 2, чрез който се проучват позициите, взаимодействията, информираността и подкрепата на 

родители на ученици с НСУ, сътрудничеството между тях както и влиянието, което семейната среда 

оказва за изграждне на Аз – ефективност при ученици с нарушения на способността за учене в 

България и Гърция; 

2. Проучване на държавни нормативни документи, актове, наредбии постановления, регулиращи 

дейността на образователните институции; 

 

 

Трета глава представя анализа на резултатите и дискусия към тях. 

 

Анализ Въпросник 1 – родители България 

 

Анализът на резултатите е направен в два етапа – айтем анализ на получените данни, изведени 

от програмният продукт  SPSS, както и анализ на корелационните зависимости, изведени от 

обобщена таблица с резултати към въпросник 1 – родители България. 

 

I. Айтем анализ към въпросник 1 – родители България  

Приемате ли, че детето Ви вероятноима нарушение? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
3 9,4 9,4 

да 
29 90,6 90,6 

Total 
32 100,0 100,0 

  

След като се усъмнихте във вероятността детето Ви да има нарушение, потърсихте ли  
съдействие(подкрепа)? 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Не 
7 21,9 21,9 

Да 
25 78,1 78,1 

Total 
32 100,0 100,0 

Total 
32 100,0 100,0 

  

Кога за първи път се усъмнихте, че детето Ви вероятно има нарушение? (в години) 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

2 4 12,5 13,8 

3 1 3,1 3,4 

5 1 3,1 3,4 

6 5 15,6 17,2 

7 5 15,6 17,2 

8 3 9,4 10,3 

9 4 12,5 13,8 

10 4 12,5 13,8 

11 1 3,1 3,4 

12 1 3,1 3,4 

Total 29 90,6 100,0 

Missing System 3 
9,4 

 

Total 32 100,0  
 

 

 

 

Към кого първо се обърнахте за съдействие? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

ресурсно 

подпомагане 
6 18,8 18,8 

психолог 6 18,8 18,8 

логопед 3 9,4 9,4 

учител 11 34,4 34,4 

друг 6 18,8 18,8 

Total 32 100,0 100,0 
 

 

таблица 1.1. 

 

 Статистическите данни към табл.1.1. показват, че по -голямата част от респондентите (90,63 %) 

приемат възникналото нарушение. От така изведените резултати се вижда, че периода, в който се е появило 

съмнение за съответното нарушение е възрастта между шест и седем години (17,24 %), следвани съответно от 

девет, десет и две годишна възраст (13,79 %), като най – малък процент от анкетираните са посочили за 

съмненията си в периода между единадесетата и дванадесетата година на детето. Анализът на данните 

показва, че голям процент от респондентите  (78,13 %) след съмнение за нарушение са потърсили мнение на 

специалист, което сочи за висока степен на ангажираност, приемане и търсене на способи за подобряване на 
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проблема, като 34,38 % са потърсили съдействие първо от учителя, а равен брой проценти (18,75 %) съответно 

са разпределени между психолог, ресурсно подпомгане и друг вид специалист. 

 

Изпитахте ли някое от долу посочените чувства, когато разбрахте за нарушението на вашето 
дете? Ако да – отбележете кое. 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
9 28,1 28,1 

страх 
8 25,0 25,0 

вина 3 9,4 9,4 

разочарование 
1 3,1 3,1 

безсилие 
11 34,4 34,4 

Total 
32 100,0 100,0 

 

 

Колко време отделяте за работа с детето? (в минути) 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

60 4 12,5 12,9 

90 4 12,5 12,9 

120 11 34,4 35,5 

180 3 9,4 9,7 

190 5 15,6 16,1 

210 1 3,1 3,2 

240 3 9,4 9,7 

Total 31 96,9 100,0 

System 1 3,1 
 

Total 32 100,0 
 

 

 

 

Как останалите членове на семейството се отнасят към проблема на детето? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

насърчават го да 

се развива в 

област/и, които 

му харесват 

6 18,8 18,8 

неглижират 

проблема 4 12,5 12,5 

разговарят 

свободно, без 

притеснение за 

нарушението 

5 15,6 15,6 

търсят подкрепа 

от специалисти 16 50,0 50,0 

отричат 

съществуването 

на проблем 
1 3,1 3,1 

Total 32 100,0 100,0 
 

 

 

 

таблица 1.2. 



10 
 

Според статистическите данни на въпроса кое е било основното изпитано чувство след установяване на 

нарушението, 34,38 % от респондентите посочват това на безсилие, следвано от чувството на страх - 25,00 %. 

Според изведените данни за времето, което респондентите отделят за работа с детето/ученика - 35,48 % от тях 

споделят, че отделят около 120 мин./ден, следвано от 190 мин. (16,13 %). Предвид доминиращата начална 

училищна възраст сред изследваните ученици може да се предположи, че времето е абсолютно адекватно и 

взаимодейства добре с началния училищен период. На въпроса „Как останалите членове на семейството се 

отнасят към проблема на детето” се извежда най – висок процент в полза на „търсенето на подкрепа от 

специалисти” (50,00 %), следван от „насърчаване за развитие в области харесвани от детето” (18,80 %). 

(табл.1.1.). 

Разговаряте ли свободно, без притеснение с вашето дете за нарушението, което има? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

не 
14 43,8 43,8 

да 
18 56,3 56,3 

Total 
32 100,0 100,0 

 

 

Имате ли нужда (персонално) от подкрепа (консултация) 
със специалист в конкретната област? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

не 

4 12,5 12,5 

да 

28 87,5 87,5 

Total 

32 100,0 100,0 

 

 

Промени ли се отношението Ви към детето след установяване на проблема? 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

отделям голяма 

част от времето 

си за работа с 

детето 

2 6,3 6,3 

по-често 

разговаряме 2 6,3 6,3 

старая се да го 

подкрепям във 

всичко 
5 15,6 15,6 

изпълнявам 

повечето му 

желания 
10 31,3 31,3 

не 
6 18,8 18,8 

частично 
7 21,9 21,9 

Total 

32 100,0 100,0 
 

 

 

Получавате ли подкрепа от специалист в конкретнатаобласт на 
нарушение на вашето дете? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 2 6,3 6,3 

да 30 93,8 93,8 

Total 
32 100,0 100,0 

  

таблица 1.3. 

56,25 % от респондентите съобщават, че разговарят свободно и не изпитват притенение в разговорите касещи  

специфичното нарушение на тяхното дете, а 43,75 % от тях споделят, че изпитват притеснение. 

Доминиращият получен процент на положителни отговори би могъл да се приеме като положителен разгледан 

през призмата на приемането, липсата на срам за открито говорене за съществуващия проблем, както и лпсата 

на етикиране за различност, което предполага възприемане на детето не толкова способно в едно, но способно 

в друго, а търсенето на подкрепа от специалисти също би могло да потвърди приемането, както и наличието 

на мотивация в усилията за изграждането на положителн емоционално - поведенческо функциониране. Не 

малкият процент отрицателни отговори ( 43,75 %) може да се предположи, че е в резултат на: 1) 

неподготвеност, неинформираност и страх от предприемането на даден подход и 2) на съзнанието, че 

свободният и често повтрящ се диалог не би откъснал ученика от наличното нарушение, а по – скоро би имал 

обратен ефект върху себеприемането. 31,25 % от респондентите отбелязват, че се страят да изпълняват 

повечето желания на детето/ученика след устновяване на нарушението, от което могат да се изведат две 

предположения пряко свързни с типа родителствне, а именно:  ако той е различен от авторитетния то 

задоволяването на повечето желания най – вероятно би довело до „заучена безпомощност”, тъй като 

учениците вероятно се чувстват объркани, обезкуражени и безнадежни, вследствие на това, че усилията, които 

полагат в училище не дават желания резултат, а в семейната среда те без усилие постигат желаното и даже 
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несъзнателно биват насърчавни към  постигане на желаните резултати чрез бездействие. Ако изпълняването 

на повечето желания  е прилаган от авторитетен родител, то тогава може да се предположи, че е в резултат на 

неналагащи, толерантни и съгласувани разговори, опитватвйки се  да разберат ситуацията от гледната точка 

на детето и ако тя е логична, мотивираща, развиваща, представляваща силен интерес за детето, то тогава 

логично може да се предположи, че изпълняването на желнията е добър начин за мотивация на ученика със 

СНСУ.  За осъзната нужда от подкрепа на специалист споделят 87,50 % от респондентите, а 93,75 % от тях 

споделят, че получават такава, което индикира за приемане на съществуващото нарушение и може да се 

предполага наличие на активно съдействие между родители и специалисти, ангажирани с ученика със СОП, 

както и за цялостно приемане на проблема. 12,50 % от респондентите съобщават, че нямат нужда от 

съдействие на специалист, а 6,3 % от тях не получават подкрепа, от което се допуска: от една страна - липса на 

съгласие, адекватна комуникация и убеденост на родителите за оказване на външна подкрепа, а от друга - 

отричането на съществуващия проблем или опитите за лично убеждаване, че нарушението ще бъде 

преодоляно с израстването. (табл.1.2.) 

 

Как мислите за бъдещето на вашето дете? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

с увереност 
5 15,6 15,6 

с уплаха 
2 6,3 6,3 

с неувереност 
10 31,3 31,3 

с надежда 
12 37,5 37,5 

не съм 

мислил/а 
3 9,4 9,4 

Total 
32 100,0 100,0 

 

 

 

Чувствате ли се уверен/а в силите, които трябва да вложите в бъдеще? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

да 11 34,4 34,4 

не 13 40,6 40,6 

не знам, 

объркан/а съм 
8 25,0 25,0 

Total 32 100,0 100,0 
 

 

 

Промениха ли се очакванията Ви към детето? 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
25 78,1 78,1 

да 
7 21,9 21,9 

Total 32 100,0 100,0 
 

 

таблица 1.4.  

По – големият процент от респондентите (40,63 %) съобщават, че не се чувстват уверени в бъдещето на 

тяхното дете, но все пак гледат с надежда към него (37,50 %), а 78,13 % от тях дават отрицателен отговор на 

въпроса „Промениха ли се очакванията Ви към детето”. 31,25 % от участниците в изследването споделят, че 

изпитват неувереност относно бъдещетото на тяхното дете, но демонстрират увереност в собствените си сили 

(34,38 %), от което може да се съди за ясно осъзнаване на последиците от напрежението, срама и крайното 

поведение в определени ситуации, както и осъзната нужда отподкрепата на специалисти и учители за 

преодоляване на чувството на страх, което се явява естествено за всеки родител, който мисли за бъдещето на 

своето дете. Когато обаче това дете е с установено нарушение чувството на страх за бъдещата реализация, 

социализация и приемственост от обществото, ескалира и достига особено високи нива. Съвместната работа, 

сътрудничеството и доверието с учители и специалисти може да съдейства за намаляне нивото на страх и 

локализирането му в нормалните и приемливи граници. 

  

II. Обобщена таблица с резултати към въпросник 1 – родители България 

 

Вие 

сте: 

Приема

те ли, че 

детето 

ви 

вероятн

о има 

нарушен

ие? 

Кога за 

първи път 

се 

усъмнихт

е, че 

детето 

ви 

вероятно 

има 

нарушени

е? (в 

години) 

След като 

се 

усъмнихте 

във 

вероятнос

тта 

детето ви 

да има 

нарушение, 

потърсихт

е ли 

съдействие

(подкрепа)? 

Към 

кого 

първо се 

обърнах

те за 

съдейст

вие? 

 

 

 

 

 

Изпитахте 

ли някое от 

долу 

посочените 

чувства, 

когато 

разбрахте за 

нарушението 

на вашето 

дете? Ако да 

– 

отбележете 

кое. 

Колко време 

отделяте за 

работа с 

детето?  

Как останалите 

членове на 

семейството се 

отнасят към 

проблема на 

детето? 

N Valid 
32 32 29 32 32 32 31 32 

Missing 0 0 3 0 0 0 1 0 

Mean 2,19 ,91 7,03 ,78 3,16 2,63 140,00 3,06 

Median 2,00 1,00 7,00 1,00 4,00 2,00 120,00 4,00 

Mode 1 1 6a 1 4 5 120 4 
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Std. 
Deviation 

1,30

6 
,296 2,809 ,420 1,439 2,044 55,438 1,243 

Variance 
1,70

6 
,088 7,892 ,176 2,072 4,177 3073,333 1,544 

Skewness 
,928 -2,926 -,463 -1,429 -,291 -,059 ,319 -,663 

Std. Error 
of 

Skewness 
,414 ,414 ,434 ,414 ,414 ,414 ,421 ,414 

Kurtosis 
-,114 6,999 -,448 ,039 -1,349 -1,559 -,939 -1,013 

Std. Error 
of Kurtosis ,809 ,809 ,845 ,809 ,809 ,809 ,821 ,809 

 

 Разгова

ряте ли 

свободн

о, без 

притесн

ение с 

вашето 

дете за 

наруше

нието, 

което 

има? 

Промени ли 

се 

отношението 

ви към 

детето след 

установяване 

на 

проблема? 

Имате ли 

нужда 

(персонално) 

от подкрепа 

(консултация) 

със специалист 

в конкретната 

област? 

Получавате 

ли подкрепа 

от 

специалист в 

конкретната 

област на 

нарушение 

на вашето 

дете? 

Как мислите за 

бъдещето на 

вашето дете? 

Чувствате ли се 

уверен/а в 

силите, които 

трябва да 

вложите в 

бъдеще? 

Промениха 

ли се 

очакванията 

ви към 

детето? 

N Valid 32 32 32 32 32 32 32 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean ,56 5,16 ,88 ,94 3,19 1,91 ,22 

Median 1,00 5,00 1,00 1,00 3,00 2,00 ,00 

Mode 1 5 1 1 4 2 0 

Std. Deviation ,504 1,439 ,336 ,246 1,203 ,777 ,420 

Variance ,254 2,072 ,113 ,060 1,448 ,604 ,176 

Skewness -,265 -,499 -2,381 -3,795 -,621 ,168 1,429 

Std. Error of 

Skewness ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 

Kurtosis -2,063 -,261 3,909 13,227 -,397 -1,287 ,039 

Std. Error of 

Kurtosis ,809 ,809 ,809 ,809 ,809 ,809 ,809 

таблица 1.5.  

От таблица 1.5. са изведени средните и високи корелационните зависимости между въпросите.  

 

Анализ Въпросник 1 – родители Гърция 

Анализът на резултатите е направен в два етапа – айтем анализ на получените данни, изведени 

от програмният продукт SPSS, както и анализ на корелационните зависимости, изведени от 

обобщена таблица с резултати към въпросник 1 – родители Гърция 

 

III. Айтем анализ към въпросник 1 – родители Гърция 

Приемате ли, че детето Ви вероятно има нарушение? 
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Frequency Percent 
Valid 

Percent 

не 8 33,3 33,3 

да 16 66,7 66,7 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

Кога за първи път се усъмнихте, че детето Ви вероятно има нарушение? (в години) 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

6 1 4,2 11,1 

7 2 8,3 22,2 

8 1 4,2 11,1 

9 4 16,7 44,4 

10 1 4,2 11,1 

Total 9 37,5 100,0 

Missing 

System 15 62,5 
 

Total 24 100,0 
 

 

 

 

След като се усъмнихте във вероятността детето Ви да има нарушение, потърсихте ли съдействие(подкрепа)? 

 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

не 
8 33,3 33,3 

да 
16 66,7 66,7 

Total 
24 100,0 100,0 

 

 

Към кого първо се обърнахте за съдействие? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

ресурсно 

подпомагане 
9 37,5 37,5 

психолог 8 33,3 33,3 

логопед 3 12,5 12,5 

учител 4 16,7 16,7 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

таблица 1.6. 

 Доминиращият брой от респондентите в Гърция (66,67 %) споделят, че приемат наличие на 

нрушение, като 37,5 % от тях са констатирали вероятността за наличието му в начална училищна 

възраст. 66,67 % от родителите посочват, че са потърсили помощ от специалист, като 37,5 % от тях са 

се обърнали първо към ресурсно подпомагане, а останалите 62,5 % са се обърнали първоначално 

съответно към психолог (33,3 %), учител (16,7 %) и логопед (12,5 %).  (табл.1.6.) 

 
Изпитахте ли някое от долу посочените чувства, когато разбрахте за нарушението на вашето дете? Ако да – 

отбележете кое. 
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Frequency Percent 
Valid 

Percent 

не 3 12,5 12,5 

страх 11 45,8 45,8 

вина 1 4,2 4,2 

разочарование 4 16,7 16,7 

безсилие 5 20,8 20,8 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

Колко време отделяте за работа с детето? (в минути) 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

120 4 
16,7 50,0 

180 3 
12,5 37,5 

240 1 4,2 12,5 

Total 
8 33,3 100,0 

Missing 

System 
16 

66,7 
 

Total 24 
100,0 

 

 

 

 
Как останалите членове на семейството се отнасят към проблема на детето? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 
насърчават го да 

се развива в 

област/и, които 

му харесват 

9 37,5 37,5 

неглижират 

проблема 
4 16,7 16,7 

разговарят 

свободно, без 

притеснение за 

нарушението 

7 29,2 29,2 

търсят подкрепа 

от специалисти 
3 12,5 12,5 

отричат 

съществуването 

на проблем 

1 4,2 4,2 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

Разговаряте ли свободно, без притеснение с вашето дете за нарушението, което има? 

 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

не 
2 8,3 8,3 

да 22 91,7 91,7 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

таблица 1.7. 

 

 Според преобладаващите данни от табл. 1.6. респонентите разговарят свободно и без 

притеснение за нарушението на тяхното дете (91,7 %) и посочват, че отделят всекидневно около 120 

мин.за работа с него (16,7 %). Като основни изпитани чувства след установяване на нарушението, 

респондентите посочват страх (45,8 %) и безсилие (20,8 %). 37,5 % от останалите членовете на 
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фамилията насърчават ученика да се развива в област/и, които му харесват, 29,2 % - разговарят 

свободно и без притеснение с него за възникналото нарушение и едва 4,2 % отричат съществуването 

на проблем. 

 

 
Промени ли се отношението Ви към детето след установяване на проблема? Ако да – отбележете как. 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

да 2 8,3 8,3 

отделям 

голяма част от 

времето си за 

работа с 

детето 

2 8,3 8,3 

по-често 

разговаряме 
4 16,7 16,7 

старая се да го 

подкрепям във 

всичко 

9 37,5 37,5 

изпълнявам 

повечето му 

желания 

3 12,5 12,5 

частично 4 16,7 16,7 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

Имате ли нужда (персонално) от подкрепа (консултация) със специалист в конкретната област? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 5 20,8 20,8 

да 19 79,2 79,2 

Total 24 100,0 100,0 

 

 

Получавате ли подкрепа от специалист в конкретната област на нарушение на вашето дете? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
4 16,7 16,7 

да 
20 83,3 83,3 

Total 
24 100,0 100,0 

  

Как мислите за бъдещето на вашето дете? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

с увереност 
7 29,2 29,2 

с неувереност 3 12,5 12,5 

с надежда 11 45,8 45,8 

не съм 

мислил/а 3 12,5 12,5 

Total 24 100,0 100,0 
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Чувствате ли се уверен/а в силите, които трябва да вложите в бъдеще? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

да 
21 87,5 87,5 

не знам, 

объркан/а 

съм 

3 12,5 12,5 

Total 
24 100,0 100,0 

 

 

Промениха ли се очакванията Ви към детето? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
18 75,0 75,0 

да 
6 25,0 25,0 

Total 
24 100,0 100,0 

 

 

таблица 1.8. 

 

Според статистическите данни от табл. 1.8. след установяване на нарушение 37,50 % от респондентите 

са посочили, че се стараят да подкрепят  и насърчават ученика във всичко, а за по – чести разговори и 

частична промяна са посочили съответно по 16,67 % от тях. 79,2 % от анкетираните родители 

осъзнават нуждата от подкрепата на специалисти, 83,3 % от тях получават такава, докато едва 20,8 % 

споделят, че нямат нужда от съдействие на специалисти и 16,7 % не получават такова. 87,5 % от 

анкетираните участници се чувстват уверени в силите, които трябва да вложат в бъдеще, 45,8 % от тях 

мислят с надежда за бъдещето на тяхното дете, а 75 % споделят, че не устновяват промяна в 

очаквнията си спрямо детето. 

 

IV. Обобщена таблица с резултати към въпросник 1 – родители Гърция 

 

 

Вие 

сте: 

Приемат

е ли, че 

детето 

ви 

вероятно 

има 

нарушени

е? 

Кога за 

първи път 

се 

усъмнихте, 

че детето 

ви 

вероятно 

има 

нарушение

? (в 

години) 

След като се 

усъмнихте 

във 

вероятност

та детето 

ви да има 

нарушение, 

потърсихте 

ли 

съдействие(

подкрепа)? 

Към кого 

първо се 

обърнахт

е за 

съдейств

ие? 

 

 

 

Изпитахте ли 

някое от долу 

посочените 

чувства, 

когато 

разбрахте за 

нарушението 

на вашето 

дете? Ако да 

– отбележете 

кое. 

Колко време 

отделяте за 

работа с 

детето?  

Как 

останалите 

членове на 

семейството се 

отнасят към 

проблема на 

детето? 

N Valid 24 24 9 24 24 24 8 24 

Missing 0 0 15 0 0 0 16 0 

Mean 1,83 ,67 8,22 ,67 2,08 2,75 157,50 2,29 
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Median 1,50 1,00 9,00 1,00 2,00 2,00 150,00 2,00 

Mode 1 1 9 1 1 2 120 1 

Std. 

Deviation 
1,090 ,482 1,302 ,482 1,100 1,622 44,641 1,233 

Variance 1,188 ,232 1,694 ,232 1,210 2,630 1992,857 1,520 

Skewness 1,456 -,755 -,520 -,755 ,678 -,025 ,824 ,451 

Std. Error of 

Skewness 
,472 ,472 ,717 ,472 ,472 ,472 ,752 ,472 

Kurtosis 1,920 -1,568 -,811 -1,568 -,794 -,881 -,152 -,839 

Std. Error of 

Kurtosis 
,918 ,918 1,400 ,918 ,918 ,918 1,481 ,918 

 
Разговаряте 

ли свободно, 

без 

притеснение 

с вашето 

дете за 

нарушението

, което има? 

Промени ли 

се 

отношението 

ви към 

детето след 

установяване 

на проблема? 

Имате ли 

нужда 

(персонално) 

от подкрепа 

(консултация) 

със специалист 

в конкретната 

област? 

Получавате 

ли подкрепа 

от 

специалист в 

конкретната 

област на 

нарушение 

на вашето 

дете? 

Как мислите 

за бъдещето 

на вашето 

дете? 

Чувствате ли се 

уверен/а в силите, 

които трябва да 

вложите в бъдеще? 

Промених

а ли се 

очаквания

та ви към 

детето? 

N Valid 24 24 24 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean ,92 4,04 ,79 ,83 3,13 1,25 ,25 

Median 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 ,00 

Mode 1 4 1 1 4 1 0 

Std. 

Deviation 
,282 1,732 ,415 ,381 1,484 ,676 ,442 

Variance ,080 2,998 ,172 ,145 2,201 ,457 ,196 

Skewness -3,220 ,259 -1,534 -1,910 -,581 2,422 1,233 

Std. Error of 

Skewness 
,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 

Kurtosis 9,124 -,171 ,377 1,792 -1,264 4,210 -,531 

Std. Error of 

Kurtosis 
,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 

таблица 1.9. 

От таблица 1.9. са изведени средните и високи корелационните зависимости между въпросите. 

 

Сравнителен анализ въпросник 1 – родители България – Гърция  

 

Сравнителният анализ между двете държави има за цел статистически да покаже както 

положителните, така и отрицателните качества от функцинирането на две коренно различни 

образователни системи, обединени от една обща цел – най – доброто и ефективно образование 

за деца със специални образователни потребности. 

 

 

Данни за участниците според роднинската връзка ( графика I) 
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        графика I 

От статистическите данни в графика I се вижда, че от общо 32 респонденти и близки техни 

роднини в Бългрия, по-големият брой участници в проучването спада към: майката (13 от общо 32 

или 40,63 %), бащата (8 от общо 32 или 25,00 %) и бабата (6 от общо 32 или 18,75 %). Следват трима 

( 9,38 % ), които имат тясна роднинска връзка със семейството – леля, вуйчо, чичо, и двама ( 6,25 %) 

дядовци. Данните от графика I на респондентите в Гърция ( общо 24) показват също значително 

висок брой  12 (от общо 24 или 50 %) на майката,следвaн от този на бащата 7 (от общо 24 или 29,17 

%), а трима от анкетираните участници са се отбелязли като баби или 12,50 %.  По равен брой 1 (от 

общо 24 или 4,17 %) спадат съответно към дядо и друг близък роднина.  

 

 

 

Въпрос 2 

 

графика II 

От статистическите данни,изведени отграфика III, се вижда, че от общо двадесет и четирите 

анкетирани  участници в Гърция, 16 от тях ( 66,67 % ) са дали положителен отговор на въпроса дали 

приемат, че детето им има нарушение, а 8 от тях ( 33,33 %) – отрицателен. Сравнително сходен 

резултат се извежда и от отговорите на родителите в България като от общо 32 участници, 29 ( 90,63 

% ) са дали положителен отговор, а 3 ( 9,38 % ) – отрицателен.  
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Въпрос 3 

 графика III 

Статистическите данни и в двете държави показват сравнително сходство в появата на 

съмнение у родителите за вероятно нарушение в тяхното дете. В Гърция най-много родители (44,44 

%) са посочили 9-годишна възраст, а в България с най- висок процент  родителите са посочили 6-та и 

7- ма година, което се явява 17,24 % от общия брой анкетираниродители.По равен брой проценти 

(11,11 %) родителите в Гърция са посочили съответно шеста, осма и девета година, а в България по 

равен брой проценти (13,79 %) родителите са посочили втора, девета и десета година. 10,34 % от 

родителите в България са отбелязали 8- годишна възраст, а равен брой процент от тях (3,45 %) – 11 и 

12 години.  

 

Въпрос 4 

графика IV 

 Резултатите от стаистическите данни показват висок процент на родителите както в 

Гърция, така и в България, които са потърсили съдействие след съмнение за вероятно 

нарушение. За Гърция 66,67 % , или 16 от общо 24, са дали положителен отговор на въпроса, а 

в България 78,13 %, или 25 от общо 32. Осем от общо 24 (33,33 % ) от анкетираните родители 

в Гърция са отговорили отрицателно на въпроса, докато в България процентът на родителите 

е 21,88 %, или 7 от общо 32. 
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Въпрос 5 

 
графика V 

 

Статистическите данни от графика V на въпроса „Към кого първо се обърнахте за съдействие” 

показват, че мнозинството родители в Гърция (37,50 %, или 9 от общо 24 ) са се обърнали първо към 

екип от специалисти, който да потвърди или съответно отхвърли тяхното съмнение, а мнозинството 

от анкетирани родители в България (34,38 %, или 11 от общо 32 ) са потърсили първоначлно 

съдействие от учител. Следващите по значимост данни в Гърция показват търсене на съдействие от 

психолог (33,33%, или 9 от общо 24), а в България данните са по равно разпределени между 

психолог, ресурсно подпомагане и логопед (18,75 %, или 6 от общо 32). От изследвания контингент 

родители в Гърция 16,67 %, или 4 от общо 24, посочват, че  са потърсили съдействие от учител, а 

12,50 %, или 3 от общо 24 – от логопед. В България 9,38 %, или 3 от общо 32, са потърсили 

съдействието на логопед.   

 

 

Въпрос 6 

 
графика VI 

 
Изведените сравнителни данни в двете държави показват, че основното чувство, което родителите в 

Гърция са изпитали при установяване на нарушението, е било страх (11 от общо 24, или 45,83 %), следвано от 
това на безсилие  ( 20,83 %, или 5 от 24).  В България като основно чувство е посочено безсилието (34,38 %). 
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Изненадващ резултат от данните, получени сред родителите в България, е , че не малък процент от тях (28,13 
%) са посочили, че не са се сблъсквали с никое от изброените чувства, докато в Гърция той е значително по-

малък (12,50 %). Съществена разлика се наблюдава в отбелязалите чувството на разочарование родители в 

България (3,13 %) и Гърция (16,67 %). 

 

 

Въпрос 7 

 
графика VII 

 
Според данните от проучването родителите и в двете държави посочват, че отделят средно по два часа 

на ден за работа с детето. Голяма част от анкетираните родители в Гърция ( 16 от 24) споделят, че не могат да 

дадат ясен отговор на въпроса, тъй като всекидневно времето, което отделят, варира и не могат да бъдат 

конкретни. Близък до доминиращия брой отговори е този, в който родителите в Гърция (3 от 24) споделят, че 

отделят около три часа, докато тези в България - около 190 мин., което също спада към оптималното, 
всекидневно време за работа с ученика. 3,23 %  от родителите в България съобщават за около три часа и 

половина всекивневна работа със своето дете. По равен брой участници (4 от общо 32), или по 12,90 %, от 

родителите в България съобщават, че отделят между един час и час и половина за всекидневна работа с 
ученика. 

 

 

 

Въпрос 8 
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графика VIII 

 
Мнозинството анкетирани родители в Гърция (37,50 %) споделят, че останалите членове на 

семейството насърчават ученика да се развива в области, които му харесват, а 29,17 % от тях съобщават, че 

роднините им разговарят свободно, без явно притеснение за съответното нарушение, когато ситуацията го 

налага. Резултатите от проучването между родители в България показват най-висок процент в търсенето на 

подкрепа от специалисти (50,00 %), следван от насърчаване за развитие в области, харесвани от детето (18,80 
%). 16,67 % от анкетираните родители в Гърция споделят, че според тях проблемът бива неглижиран от 

роднините. В България този процент е 12,50 %, което би могло да се приеме за индикция към уеднаквяване на 

подходите, съвместна подкрепа и обективно преразглеждане на ролята, която близките роднини заемат в 
семейната система. 

 

 Въпрос  9 

 
грфика IX 

 

Почти пълно единодушие по отношение на откритите разговори с децата, относно нарушението, което 
имат, отбелязват респондентите в Гърция -  91,67 %,  или  22 от общо 24 анкетирани.  Значителна разлика в 

положителните отговори се забелязва при родителите в България, от които 18 от общо 32 дават положителен 

отговор. 
 

 

 

Въпрос 10 

 
графика X 
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Статистическите данни от анкетното проучване на въпросника за родители в Гърция показват, че по-

големият процент от родителите (37,50 % или 9 от 24 ) се стараят да подкрепят и насърчават ученика, а 

данните в България сочат, че след установяване на нарушението родителите са започнали да изълняват 

повечето желнаия на своето дете (10 от общо 32 ). Следващите по процентна значимост отговори, които 
показват: частична промяна след установяването на проблема и по-чести разговори са посочени от 

респондентите в Гърция съответно с по равен брой проценти - 16,67 % . В България на следващите по 

процентна значимост отговори също възниква частична промяна (21,88 % или 7 от 32), както и че такава не е 
била установена според 18,75 % от участниците в проучването. 12,50 % или 3 от 24 от анкетираните 

участници в Гърция са споделили, че след установяване на проблема са започнали да изпълняват повечето 

желания на своето дете. По-честите разговори, както и отделянето на повече време за работа с ученика, са 
дали процентово равен брой (6,25 %) от родителите в България. 15,63 % от тях са споделили старанието си да 

подкрепят своето детето  във всичко. 

 

 

 Въпрос 11 

 
графика XI 
 

Немалък процент от респондентите в Гърция (79,17 %) и България (87,50 %) споделят за 

потребността от професионална подкрепа, насочена и към семейството, докато едва 12,50 % от 

анкетираните родители  в България и 20,83 % от родителите в Гърция съобщават, че не се нуждаят от 

такава.  
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графика XII 

 

От изведените статистически данни на въпроса дали получават подкрепата на специалист/и може да се 
забележи значително сходство между мнението на взелите участие родители в Гърция и тези в България, като 

83,33 %, или 20 от общо 24, от членовете на семействата в Гърция отговарят положително, а в България този 

процент е 93,75 %, или 30 от общо 32. Едва 16,67 % от членовете на анкетираните семейства в Гърция и 

6,25 % от тези в България посочват, че не получават подкрепа от специалисти. 

 

 

Въпрос 13  

 
графика XIII 
 

В анкетното проучване, проведено в двете държави, на въпроса „Как мислите за бъдещето на вашето 

дете”, 45,83 % в Гърция, или 11 от общо 24 родители, са отговорили с надежда, а в България същият отговор 

са дали 37,50 %, или 11 от общо 24 анкетирани. В Гърция 29,17 % от взелите участие в проучването са 

отговорили „ с увереност”, докато в България - 31,25 % са дали отговор „с неувереност”. За неувереност в 

бъдещето на детето си, съобщават 12,50 % от родителите в Гърция, а в България същият отговор са 

посочили 10 от общо 32 респонденти. Равен процент (12,50 % или 3 от общо 24) споделят, че на този етап 

все още не са се замисляли за това. В България 15,63 % от запитаните родители споделят, че гледат с 
увереност, 9,38 % от тях, че не са мислили на този етап за това,  а най-малък процент се отдават на чувството 

на страх. 
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Въпрос 14 

 
графика XIV 
 

Впечатление прави почти категоричният отговор на взелите участие в проучвнето семейства в Гърция 

(21 от общо 24, или 87,50 %), които са споделили, че се чувстват уверени в силите, нужни им в бъдеще, за 
постигането на емоционален и поведенчески баланс както между членовете на семейството, така и с детето. В 

България мнозинството от родители (40,63 %) споделят, че не се чувстват уверени в силите си, докато 34,38 % 

от тях – обратното, чувстват увереност в силите, които трябва да вложат в бъдеще. 12,50 % , или 3 от общо 24, 

участници в проучването в Гърция съобщават, че се чувстват объркани на този етап, а в България  - 25,00 % , 
или 8 от общо 32, споделят за това.  

 

Въпрос 15 

 
графика XV 

 

На въпроса дали родителите са променили очаквнията си, статистическите данни показват значително 
сходство в отговорите между родителите в двете държави. В Гърция 75 % от тях, или 18 от общо 24, а в 

България - 78,13 %, или 25 от общо 32, са дали положителен отговор на запитването. Едва шестима участници 

в Гърция и седем в България са дали отрицателен отговор, докато 25 % от респондентите в Гърция и 21,88 % 
от тези в България споделят, че е настъпила промяна в очаквнията им спрямо детето. 
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Анализ Въпросник 2 – учители България 

Анализът на резултатите е направен в два етапа – айтем анализ на получените данни, изведени 

от програмният продукт SPSS, както и анализ на корелационните зависимости, изведени от 

обобщена таблица с резултати към въпросник 2 – учители България. 

V. Айтем анализ към въпросник 2 – учители България 

 

Съществува ли сътрудничество между Вас и екипа работещ с учениците със СОП? 

 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
5 16,1 16,1 

да 
26 83,9 83,9 

Total 
31 100,0 100,0 

 

 

Съществува ли сътрудничество между Вас и родителите на децата със СОП?  

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
11 35,5 35,5 

да 
20 64,5 64,5 

Total 
31 100,0 100,0 

 

 

 

Имате ли методика на преподаване на децата с нарушение на способността за учене? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 

23 74,2 74,2 

да 

8 25,8 25,8 

Total 

31 100,0 100,0 

 

 

Съдействате ли с методика или съвети при работата на родителите с ученика с нарушение на способността за учене?  
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
10 32,3 32,3 

да 
21 67,7 67,7 

Total 
31 100,0 100,0 

 

 

Родителите на учениците със СОП обръщат ли се към Вас за съдействие? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
8 25,8 25,8 

да 
23 74,2 74,2 

Total 
31 100,0 100,0 

 
 

Смятате ли, че времето за работа с учениците със СОП Ви е достатъчно?  

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
28 90,3 90,3 

да 
3 9,7 9,7 

Total 
31 100,0 100,0 

 

 

таблица 2.1. 

Въпреки недостатъчното време за работа с деца със СОП, за което споделят 90,32 % от респондентите, 

липсата на методика на преподаване, за която съобщават 74,19 % от тях, мнозинството от респондентите в 

България (67,74 %) съдействат с налични методи и съвети на родителите и семейството и поддържат тясно 

сътрудничество с тях (64,52 %) и екипа от специалисти, работещи с деца с нрушение на способността за учене 

(83,87 %). Доминиращият процент от респондентите (74,20 %) споделят, че по – голямата част от родителите 

се обръщат към тях за съдействие, , което предполага загърбване на стария стериотип за липса на системна 

комуникация и доверие между родители и учители и приемането на нов, при който изграждането на доверие и 

сътрудничество се явява приоритет. 

 

Колко често дискутирате работата на учениците със СОП в клас с родителите им? 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

редовно 9 29,0 29,0 

само при 

проблеми 7 22,6 22,6 

когато 

родителят 

попита 
8 25,8 25,8 

рядко 7 22,6 22,6 

Total 31 100,0 100,0 
 

 
Според Вас ученикът/учениците с нарушение на способността за учене получават ли нужната им подкрепа от семейството? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

не 
9 29,0 29,0 

да 
22 71,0 71,0 

Total 
31 100,0 100,0 

  
Родителите насърчават ли децата си да се включват в различни мероприятия на класа? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

не 
8 25,8 25,8 

да 
23 74,2 74,2 

Total 
31 100,0 100,0 

  

Родителите на учениците със СОП търсят ли вашата подкрепа? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 10 32,3 32,3 

да 21 67,7 67,7 

Total 31 100,0 100,0 
  

таблица 2.2. 

 

70,97 % от респондентите споделят, че учениците получават нужната подкрепа от семейството и биват 

насърчавани от фамилията за включване в различни мероприятия на класа (74,19 %). Немалък процент (67,74 

%) от анкетираните учители в България съобщават, че родителите на ученици със специфични нарушения 

търсят тяхната подкрепа, като едва 32,26 % от тях споделят, че такава не се търси. На въпроса „Колко често 

дискутирате работата на учениците със СОП в клас с родителите им?” 29,03 % от респондентите 

споделят, че редовно дискутират работата на ученика със СНСУ с родителите, като близък до този процент 

анкетирани (25,81 %) споделят, че го правят само когато родителят попита. Равен брой проценти (22,58 %) 

респондентите са дали, в полза на „рядко” и „само при възникнал проблем”. (табл.2.2.) 
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VI. Обобщена таблица с резултати към въпросник 2 – учители България 

 

Вие сте учител 

на: 

Съществува ли 

сътрудничество 

между вас и 

екипа работещ с 

учениците със 

СОП? 

Съществува ли 

сътрудничество 

между вас и 

родителите на 

децата със 

СОП? 

Имате ли 

методика на 

преподаване на 

децата с 

нарушение на 

способността за 

учене? 

Съдействате ли 

с методика или 

съвети при 

работата на 

родителите с 

ученика с 

нарушение на 

способността за 

учене? 

Родителите на 

учениците със 

СОП обръщат 

ли се към вас за 

съдействие? 

N Valid 31 31 31 31 31 31 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,10 ,84 ,65 ,26 ,68 ,74 

Median 2,00 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 

Mode 1 1 1 0 1 1 

Std. Deviation 1,193 ,374 ,486 ,445 ,475 ,445 

Variance 1,424 ,140 ,237 ,198 ,226 ,198 

Skewness ,683 -1,937 -,638 1,163 -,798 -1,163 

Std. Error of 

Skewness 
,421 ,421 ,421 ,421 ,421 ,421 

Kurtosis -1,075 1,868 -1,708 -,697 -1,462 -,697 

Std. Error of 

Kurtosis 
,821 ,821 ,821 ,821 ,821 ,821 

 

 

Смятате ли, че 

времето за работа с 

учениците със СОП 

ви е достатъчно? 

Колко често 

дискутирате работата 

на учениците със 

СОП в клас с 

родителите им? 

Според вас 

ученикът/учениците 

с нарушение на 

способността за 

учене получават ли 

нужната им 

подкрепа от 

семейството? 

Родителите 

насърчават ли 

децата си да се 

включват в 

различни 

мероприятия на 

класа? 

Родителите на 

учениците със 

СОП търсят ли 

вашата подкрепа? 

N Valid 31 31 31 31 31 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean ,10 2,42 ,71 ,74 ,68 

Median ,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Mode 0 1 1 1 1 

Std. Deviation ,301 1,148 ,461 ,445 ,475 

Variance ,090 1,318 ,213 ,198 ,226 

Skewness 2,868 ,070 -,972 -1,163 -,798 

Std. Error of 

Skewness 
,421 ,421 ,421 ,421 ,421 

Kurtosis 6,654 -1,419 -1,134 -,697 -1,462 

Std. Error of 

Kurtosis 
,821 ,821 ,821 ,821 ,821 

таблица 2.3. 

От таблица 2.3. са изведени средните и високи корелационни зависимости между въпросите. 

 

 

VII. Айтем анализ към въпросник 2 – учители Гърция 
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Съществува ли сътрудничество между вас и екипа работещ с учениците със СОП? 
 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
8 30,8 30,8 

да 
18 69,2 69,2 

Total 
26 100,0 100,0 

 

 

Съществува ли сътрудничество между вас и родителите на децата със СОП? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
7 26,9 26,9 

да 
19 73,1 73,1 

Total 
26 100,0 100,0 

 

 

Имате ли методика на преподаване на децата с нарушение на способността за учене? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
5 19,2 19,2 

да 
21 80,8 80,8 

Total 
26 100,0 100,0 

  

Съдействате ли с методика или съвети при работата на родителите с ученика с нарушение на способността за учене? 
 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
7 26,9 26,9 

да 
19 73,1 73,1 

Total 
26 100,0 100,0 

 

 

таблица 2.4. 

 

Статистическите данни към табл.2.4. показват, че 80,8 % от респондентите в Гърция имат методика на 

преподаване, като 73,10 % от тях оказват съдействие чрез съвети и методики на родители на деца със 

СНСУ. 69,20 % от анкетираните учители съобщават, че съществува установено съдействие между тях 

и екипа от специалисти (69,20 %), както и с родителите на децата с НСУ (73,10 %). 
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Родителите на учениците със СОП обръщат ли се към Вас за съдействие? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 

7 26,9 26,9 

да 

19 73,1 73,1 

Total 

26 100,0 100,0 

 

 

Смятате ли, че времето за работа с учениците със СОП ви е достатъчно? 
 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 

12 46,2 46,2 

да 

14 53,8 53,8 

Total 

26 100,0 100,0 

  

Колко често дискутирате работата на учениците със СОП в клас с родителите им? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

редовно 
15 57,7 57,7 

само при 

проблеми 
3 11,5 11,5 

когато 

родителят 

попита 
6 23,1 23,1 

рядко 
2 7,7 7,7 

Total 
26 100,0 100,0 

  

таблица 2.5. 

 

Мнозинството от респондентите в Гърция (53,85 %) споделят, че времето за работа с ученици със 

СНСУ е достатъчно, както и че редовно  дискутират работата на учениците с техните родители 

(57,70 %). Мнозинството анкетирани учители (73,10 %) съобщават, че родителите се обръщат 

към тях за съдействие, като едва 26,92 %, отбелязват, че това не се случва. 



34 
 

 

 

Според Вас ученикът/учениците с нарушение на способността за учене получават ли нужната им подкрепа от 
семейството? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 

8 30,8 30,8 

да 

18 69,2 69,2 

Total 

26 100,0 100,0 

 

 

Родителите насърчават ли децата си да се включват в различни мероприятия на класа? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 

3 11,5 11,5 

да 

23 88,5 88,5 

Total 

26 100,0 100,0 

 

 

Родителите на учениците със СОП търсят ли вашата подкрепа? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 

3 11,5 11,5 

да 

23 88,5 88,5 

Total 

26 100,0 100,0 

 

 

таблица 2.6. 

 

Мнозинството от респондентите в Гърция (88,46 %) съобщават, че родителите насърчават децата си да 

се включват в различни мероприятия на класа, както и че получават необходимата подкрепа от 

семейството (69,23 %). 88,46 % от анкетираните учители споделят, че родителите търсят тяхната 

подкрепа, докато едв 11,54 % от тях не го правят. 

 

VIII. Обобщена таблица с резултати към въпросник 2 – учители Гърция 
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Вие сте учител 

на: 

Съществува ли 

сътрудничество 

между вас и екипа 

работещ с 

учениците със 

СОП? 

Съществува ли 

сътрудничество 

между вас и 

родителите на 

децата със СОП? 

Имате ли 

методика на 

преподаване на 

децата с 

нарушение на 

способността 

за учене? 

Съдействате 

ли с методика 

или съвети 

при работата 

на 

родителите с 

ученика с 

нарушение на 

способността 

за учене? 

Родителите 

на учениците 

със СОП 

обръщат ли 

се към вас за 

съдействие? 

N Valid 
26 26 26 26 26 26 

Missing 
0 0 0 0 0 0 

Mean 
3,38 ,69 ,73 ,81 ,73 ,73 

Median 
4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mode 
4 1 1 1 1 1 

Std. Deviation 
1,023 ,471 ,452 ,402 ,452 ,452 

Variance 
1,046 ,222 ,205 ,162 ,205 ,205 

Skewness 
-1,363 -,885 -1,105 -1,659 -1,105 -1,105 

Std. Error of 

Skewness ,456 ,456 ,456 ,456 ,456 ,456 

Kurtosis 
,415 -1,325 -,850 ,807 -,850 -,850 

Std. Error of 
Kurtosis 

,887 ,887 ,887 ,887 ,887 ,887 

 

 

Смятате ли, че 

времето за 

работа с 

учениците със 

СОП ви е 

достатъчно? 

Колко често 

дискутирате 

работата на 

учениците със 

СОП в клас с 

родителите 

им? 

Според вас 

ученикът/учениците 

с нарушение на 

способността за 

учене получават ли 

нужната им 

подкрепа от 

семейството? 

Родителите 

насърчават ли 

децата си да се 

включват в 

различни 

мероприятия 

на класа? 

Родителите на 

учениците със 

СОП търсят ли 

вашата 

подкрепа? 

В какво училище 

преподавате? 

N Valid 
26 26 26 26 26 26 

Missing 
0 0 0 0 0 0 

Mean 
,54 1,81 ,69 ,88 ,88 ,7692 

Median 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0000 

Mode 
1 1 1 1 1 1,00 

Std. 
Deviation ,508 1,059 ,471 ,326 ,326 ,42967 

Variance 
,258 1,122 ,222 ,106 ,106 ,185 

Skewness 
-,164 ,852 -,885 -2,558 -2,558 -1,358 

Std. Error 
of 

Skewness 
,456 ,456 ,456 ,456 ,456 ,456 

Kurtosis 
-2,145 -,780 -1,325 4,915 4,915 -,177 

Std. Error 

of 
Kurtosis 

,887 ,887 ,887 ,887 ,887 ,887 

таблица 2.7.  

От таблица 2.7. са изведени средните и високи корелационни зависимости между въпросите. 

 

Сравнителен анализ въпросник 2 – учители България – Гърция  
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Въпрос 1 

 

 графика 2.1. 

 

Изведените резултати от статистическите данни към въпрос №1 показват значително сходство в 

резултата между двете държави. В Гърция 18 от общо 26 или 69,23 % респонденти  съобщават, че 

съществува сътрудничетво между учители и екипа работещ с учениците със СНСУ. В България 26 от 
общо 31 или 83,87 % респонденти дават също положителен отговор на въпроса. 
 

Въпрос 2 

 
 графика 2.2. 

 
Изведените резултати от статистическите данни към въпроса „съществува ли сътрудничество между 

родителите и учителите” показват значително сходство в ползва на положително посочените отговори 

и в двете държави – в България 20 от общо 31 и в Гърция 19 от общо 26 анкетирани. Това се приема за 
изключително добър резултат, тъй като именно със семейната и училищна среда детето има най – 

тесен контакт и аналогично всяка една от двете среди оказват безспорно влияние върху формирането 

на неговата личност. 
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Въпрос 3 

 
 графика 2.3. 

 
От статистическите данни към въпрос „дали учителите имат методика на преподаване на деца със 

СОП” се забелязва абсолютна противоположност в резултатите в двете държави. В Гърция 21 от общо 

26 респонденти или 80,77 % са съобщили, че имат методика на преподаване, докато в България 23 от 
общо 8 респонденти или 64,52 % с дали отрицателен отговор на задаеният въпрос. 

 

 

Въпрос 4 
 

 
 графика 2.4. 

 

 
От данните получени към въпрос № 4 ясно се откроява големият процент учители в Гърция, които 

съобщават за оказвано съдействие, както със съвети, така и с методики на работа на родителите на 

ученици с нарушение (19 от общо 26). Изключително изненадващ обаче се оказва резултата получен 

при проучването проведено в България като 21 от общо 31 респонденти (74,19 %) споделят, че оказват 
съдействие и подкрепа със съвет или метод на работа. Тук същественото в оказваната подкрепа се 

оказва не толкова квалификацията, а ясните, точни и професионални наблюдения върху ученика от 

страна на учителя, които обаче на свой ред се предполага, че са отнели в пъти повече време, отколкото 
ако той е притежавал базисни знания и умения за работа, което време  е могло да бъде отделено в 

полза на родителя или ученика. 
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Въпрос 5 

 
      графика 2.5. 

 
Статистическите данни на въпроса „дали родителите се обръщат към учителите за съдействие” 

показват почти пълно сходство в резултатите и в двете държави. В Гърция 19 от общо 26 взели 

участие в проучването или 73,08 % са дали положителен отговор, а в Бългрия 23 от общо 31 или 74,19 

%. Въпреки липсата на време, утвърдени методи и пособия за преподавне, българският учител показва 
изключителна мотивация, благосклонност и желание за надграждане и развитие, което на свой ред 

рефлектира главно върху учениците, респективно и към техните семейства. 

 
 

Въпрос 6 

 
       графика 2.6.  

 

Статистическите данни към въпрос № 6 „смятате ли, че времето за работа с ученици със СОП ви е 
достатъчно” показват голямо процентно различие в отговорите на респондентите в двете държави. В 

Гърция преобладава отговор „да” (53,85 % или 14 от общо 26). Отрицателен отговор са дали 46,15 % 

или 12 от общо 26 взели участие в проучването учители. Ако се вземе предвид процента учители в 
Гърция, преподаващи в масово училище, данните показват, че въпреки специално утвърдените 
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програми 23,00 % от педагозите също отчитат недостатъчно време за работа с децата с обучителни 
трудности. В България обаче почти категорично (90,32 % или 28 от общо 31) педагозите са отбелязли, 

че това време не е достатъчно. 

 
 

Въпрос 7 

 
 графика 2.7.  

 
Според статистичеките данни на въпроса „колко често се дискутира работата в клас на учениците със 

СОП с техните родители” 57,69 % или 15 от общо 26 педагози в Гърция са дали отговор „редовно”, а 

23,08 % - „когато родителят попита”. В България 29,03 % или 9 от общо 31 са отбелязли „редовно”, а 

25,81 % или 8 от общо 31 – „когато родителят попита”. Доминиращите по проценти отговори в Гърция 
предполагат една добре организирана, подкрепяща среда, както и съгласувани и кооперирани методи 

на работа, което се приема за очакван резултат. В България макар по степен показател данните да 

сочат сходство с тези в Гърция, процентно те са по – занижени. Въпреки това, получените данни се 
приемат за изключително положителни, тъй като наблюдението би следвало да бъде насочено не само 

към учебните постижения, но и към цялостната личност на ученика, за което основната роля има 

семейството. 
 

Въпрос  8 

 
        графика 2.8.  
 

Статистическите данни към въпрос № 8 и в двете държави показват значително сходство в дадените 
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отговори. В Гърция 18 от общо 26 респонденти са дали положителен отговор на въпроса „дали 
учениците получват нужната им подкрепа в семейството”, аналогично в България същият отговор са 

дали 22 от общо 31 респонденти. Резултатът се приема за изключително показателен в положителен 

аспект, тъй като самият въпрос се явява един от ключовите за определяне на мотивацията и 

отношението на учителите към цялостната работа с учениците със специфични нарушения на 
способността за учене. 

 

 

Въпрос 9 
 

 
графика 2.9. 

 

Данните изведени от въпрос № 9 „дали родителите нсърчват децата си да се включват в различни 
мероприятия на класа” показват голям процент сходство между отговорите в двете държави. В Гърция 

23 от общо 26 респондента или 88,46 % са отговорили положително, а в България 23 от общо 31 или 

74,19 %. За Гърция резултата се приема като очакван, докто този в България би могъл да бъде 
показател за старанието, което педагози и родители влагат за успешната социализация на децата със 

специфични нарушения, което респективно би оказало положително влияние и върху емоционално – 

поведенческото състояние на ученика. 
 

Въпрос 10 

 
графика 2.10. 
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Статистическите данни на въпроса „дали родителите на ученици с нарушения търсят подкрепа от 
учителя” отново се забелязва значителна тъждественост в резултата. В Гърция 23 от общо 26 

респонденти или 88,46 % дават категорично положителен отговор, а в България – 21 от общо 31 или 

67,74 % от взелите участие в проучването са дали идентичен отговор. Въздействието, което показват 

получените резултати върху изграждането на положителен Аз – образ в учениците са несъмнени и 
говорят за навлизането на нов етап в развитието на взимоотношенията семейство – училище, градящ 

се на доверие и сътрудничество. 

 
 

 

Анализ Въпросник 3 – ученици България 

 

IX. Айтем анализ към въпросник 3 – ученици България 

Получаваш ли достатъчно подкрепа и разбиране от учителите? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 11 31,4 31,4 

да 24 68,6 68,6 

Total 35 100,0 100,0 
 

 

Самостоятелен ли си в работния процес? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 22 62,9 62,9 

да 13 37,1 37,1 

Total 35 100,0 100,0 
 

 

Учителите разговарят ли често с твоите родители? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 14 40,0 40,0 

да 21 60,0 60,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

 

Общителен ли си? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 17 48,6 48,6 

да 18 51,4 51,4 

Total 35 100,0 100,0 
 

 

таблица 3.1. 
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Малко над половината (62,88 %) от учениците със СНСУ споделят, че не са самостоятелни в работния 

процес на фона на 37,14 %, които споделят за самостоятелност. Почти по равен брой проценти 

съответно за отговор „да” (51,43%) и  „не” (48,57%) са дали учениците на въпроса дали са общителни. 

Според 60,00% от респондентите, учителите разговарят често с техните родителите на база 

информацията с която разполагат, а 40,00% от тях смятат, че това не се случва. 68,57% от 

анкетираните ученици съобщават, че получавт достатъчно подкрепа от учителите, докато 31,43% от 

тях  смятат, че не получават достатъчно такава. 

 

Имаш ли приятели в класа? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
9 25,7 25,7 

да 
26 74,3 74,3 

Total 
35 100,0 100,0 

  

Как се отнасят съучениците с теб? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

лошо 3 8,6 8,6 

добре 
32 91,4 91,4 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

Уверен ли си в себе си? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
19 54,3 54,3 

да 
16 45,7 45,7 

Total 
35 100,0 100,0 

  

Как преживяваш неуспех или наказние? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

трудно 
29 82,9 82,9 

лесно 
6 17,1 17,1 

Total 
35 100,0 100,0 

  

таблица 3.2. 

 

91,43% от респондентите споделят за добро отношение от страна на техните съученици, а 74,29% от 

тях – че  имат приятели в класа. 54,29 % от анкетираните ученици изразяват неувереност в собствените 
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сили, което тясно корелира с високият процент (82,86 %) от тях, които споделят, че преживяват 

неуспехите и/или наказанията трудно. 

 

Самокритичен ли си? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
15 42,9 42,9 

да 
20 57,1 57,1 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

Упорит и настойчив ли си? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
25 71,4 71,4 

да 
10 28,6 28,6 

Total 
35 100,0 100,0 

 
 

Вярваш ли, че можеш да постигнеш целите си? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
10 28,6 28,6 

да 
25 71,4 71,4 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

Лесно ли се отказвш при трудност в дадена здача? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
20 57,1 57,1 

да 
15 42,9 42,9 

Total 
35 100,0 100,0 

  

Избухваш ли при незначителни поводи? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
21 60,0 60,0 

да 
14 40,0 40,0 

Total 
35 100,0 100,0 
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Приспособяваш ли се лесно към нови другари, нов ред, обстановка? 

 

Frequency Percent Valid Percent 

не 24 68,6 68,6 

да 11 31,4 31,4 

Total 35 100,0 100,0 
 

 

таблица 3.3. 

 

По – голямата част от респондентите (57,14 %) съобщават, че не се отказват лесно при възникнала 

трудност, което вероятно повлиява високият процент (71,43%) от тях дали положителен отговор на 

въпроса дали вярват, че могат да постигнат целите си. Мнозинството от анкетираните ученици 

(57,14%) се определят като самокритични, както и като трудно приспособими към нови ред, обстновка 

и другари (68,57 %). На въпроса дали са упорити и настойчиви 71,43 % от респондентите дават 

отрицателен отговор, а също така се определят и като неизбухливи при незначителни поводи (60,00 

%). 

 

 

 

Смущаваш ли се от външни лица? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
18 51,4 51,4 

да 
17 48,6 48,6 

Total 
35 100,0 100,0 

  

Смущаваш ли се при изпитване? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
16 45,7 45,7 

да 
19 54,3 54,3 

Total 
35 100,0 100,0 

  

Включваш ли се в класни и извънкласни дейности? 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
9 25,7 25,7 

да 
26 74,3 74,3 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

Получавш ли достатъчна подкрепа и разбиране от родителите? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
6 17,1 17,1 

да 
29 82,9 82,9 

Total 
35 100,0 100,0 

 
 

таблица 3.4. 

 

Мнозинството от респондентите (82,88 %) споделят, че получават разбиране и подкрепа от 

родителите, което вероятно повлиява и високият процент (74,29 %) от тях, които съобщават, че се 

включват активно в класни и извънкласни дейности на класа. По – високият процент ученици със 

специфични нарушения (54,29 %) отбелязват, че изпитват смущение както при изпитване, така и от 

външни лица (51,43%). Резултатът може да се приеме за очакван, поради това, че учениците със СОП 

не достигат присъщите за възрастта си способности в една или повече учебни сфери, както и  

наличието на нарушения в една или повече базисни психични процеси като внимание, мислене, памет, 

език и реч. 

 

Родителите ти, в това число баби и дядовци, отделят ли достатъчно време за теб свързано с учебния материал? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
7 20,0 20,0 

да 
28 80,0 80,0 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

Родителите ти, в това число баби и дядовци, отделят ли достатъчно време за забавления и игри? 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
8 22,9 22,9 

да 
27 77,1 77,1 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

Споделяш ли с твоите родители (както хубавите, така и лошите неща)? 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

не 
9 25,7 25,7 

да 
26 74,3 74,3 

Total 
35 100,0 100,0 

 

 

таблица 3.5. 

 

Статистическите данни към табл. 3.5. показват, че по – голямата част от респондентите (80,00 %) 

намират времето, което им отделя семейството в академичните задачи, както и това свързано със 

забавления и игри за достатъчно (77,14 %). 74,29 % от учениците посочват, че споделят както 

хубавите, така и лошите неща със своите родители, което може да се приеме като показател за 

пълноценно общуване между родител и дете и приемане му като значим друг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Обобщена таблица с резултати към въпросник 3 – ученици България 

 Получаваш 

ли 

достатъчно 

подкрепа и 

разбиране от 

учителите? 

Самостоятелен 

ли си в 

работния 

процес? 

Учителите 

разговарят ли 

често с 

твоите 

родители? 

Общителен 

ли си? 

Имаш ли 

приятели в 

класа? 

Как се 

отнасят 

съучениците 

с теб? 

N Valid 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean ,69 ,37 ,60 ,51 ,74 ,91 

Median 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Mode 1 0 1 1 1 1 

Std. 

Deviation 
,471 ,490 ,497 ,507 ,443 ,284 

Variance ,222 ,240 ,247 ,257 ,197 ,081 

Skewness -,836 ,556 -,427 -,060 -1,162 -3,094 

Std. Error of 

Skewness 
,398 ,398 ,398 ,398 ,398 ,398 

Kurtosis -1,383 -1,797 -1,932 -2,121 -,693 8,029 

Std. Error of 

Kurtosis 
,778 ,778 ,778 ,778 ,778 ,778 

 

 

Уверен ли си 

в себе си? 

Как 

преживяваш 

неуспех или 

наказние? 

Самокритиче

н ли си? 

Упорит и 

настойчив ли 

си? 

Вярваш ли, 

че можеш да 

постигнеш 

целите си? 

Лесно ли се 

отказвш при 

трудност в 

дадена здача? 

N Valid 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean ,46 ,17 ,57 ,29 ,71 ,43 

Median ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Mode 0 0 1 0 1 0 

Std. Deviation 

,505 ,382 ,502 ,458 ,458 ,502 

Variance ,255 ,146 ,252 ,210 ,210 ,252 

Skewness ,180 1,823 -,302 ,992 -,992 ,302 

Std. Error of 

Skewness ,398 ,398 ,398 ,398 ,398 ,398 

Kurtosis -2,091 1,399 -2,028 -1,082 -1,082 -2,028 

Std. Error of 

Kurtosis ,778 ,778 ,778 ,778 ,778 ,778 

 

 

 
Избухваш ли 

при 

незначителни 

поводи? 

Приспособяваш 

ли се лесно към 

нови другари, 

нов ред, 

обстановка? 

Смущаваш ли 

се от външни 

лица? 

Смущаваш ли 

се при 

изпитване? 

Включваш ли 

се в класни и 

извънкласни 

дейности? 

Получавш ли 

достатъчна 

подкрепа и 

разбиране от 

родителите? 

N Valid 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean ,40 ,31 ,49 ,54 ,74 ,83 

Median ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 
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Mode 0 0 0 1 1 1 

Std. 

Deviation 
,497 ,471 ,507 ,505 ,443 ,382 

Variance ,247 ,222 ,257 ,255 ,197 ,146 

Skewness ,427 ,836 ,060 -,180 -1,162 -1,823 

Std. Error of 

Skewness 
,398 ,398 ,398 ,398 ,398 ,398 

Kurtosis -1,932 -1,383 -2,121 -2,091 -,693 1,399 

Std. Error of 

Kurtosis 
,778 ,778 ,778 ,778 ,778 ,778 

 

 
Родителите 

ти, в това 

число баби и 

дядовци, 

отделят ли 

достатъчно 

време за теб 

свързано с 

учебния 

материал? 

Родителите ти, 

в това число 

баби и 

дядовци, 

отделят ли 

достатъчно 

време за 

забавления и 

игри? 

Споделяш ли 

с твоите 

родители 

(както 

хубавите, 

така и лошите 

неща)? 

Какъв е 

вашият пол? 

На колко 

години сте? 

От кой град 

сте? 

N Valid 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean ,80 ,77 ,74 1,31 11,74 2,34 

Median 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 1,00 

Mode 1 1 1 1 11 1 

Std. 

Deviation 
,406 ,426 ,443 ,471 2,063 2,338 

Variance ,165 ,182 ,197 ,222 4,255 5,467 

Skewness -1,568 -1,351 -1,162 ,836 ,836 1,697 

Std. Error of 

Skewness 
,398 ,398 ,398 ,398 ,398 ,398 

Kurtosis ,483 -,188 -,693 -1,383 -,037 1,695 

Std. Error of 

Kurtosis 
,778 ,778 ,778 ,778 ,778 ,778 

таблица 3.6. 

От таблица 3.6. са изведени средните и високи корелационни зависимости между въпросите. 

 

Изводи и заключение 

Аз - ефективността на фамилната среда детерминира социалното приемане и цялостното житейско 

функциониране на учениците със специфични нарушения на способността за учене.  

Влиянието, което семейната среда оказва за формиране на реална самоценка при ученици със 

специфични нарушения на способността за учене е определящо за психичното им здраве, за училищните им 
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постижения и за образователното и социалното им приобщаване.  Както отбелязва Адлер, училището е 

своеобразна изпитателна лаборатория, в която се извеждат на бял свят проблемите от предхождащото 

домашно възпитание. Училищният контекст е в състояние да повлияе за позитивизиране на взаимодействията 

и взаимоотношенията в диадата  дете - семейство и по този начин да се яви като предиктор за разрешаване на 

появилите се проблеми при детето, включително и при ученика със специфични нарушения на способността 

за учене. 

 Училищната среда е значим фактор за развитието на Аз- ефективността и включването й като 

конструкт към Аз-концепцията. Неотменни и важни са сътрудничеството, постоянните контакти и 

взаимодействия между училищната и фамилната среда.  Семейната и академичната среда безапелиционно 

влияят на изграждането на самочувствието, както и върху формиращата се психика на детето/ученика. 

При интерпретация на получените резултати се открояват следните изводи: 

Родителските взаимодействия с училищната среда оказват пряко влияние върху изграждането на 

адекватна самооценка при ученици със специфични нарушения на способността за учене, което естествено 

корелира с развитието на положителна Аз – ефективност при тези ученици. В този контекст, хипотезата, че 

семейната и училищната среда са значим фактор за развитие на Аз-ефективността при ученици със СНСУсе 

приема за доказана. 

Високите нива на мотивация сред педагозите, работещи с ученици със специфични нарушения, 

наличието на установено сътрудничество между тях, специалисти и родители, оказваната подкрепа и 

съдействие към семейството, повлияват позитивно върху учениците със специфични нарушения и се явяват 

предпоставка за развитие на Аз - ефективност сред тях. Хипотезата, че Аз – ефективносттае конструкт от Аз – 

концепцията се счита за доказна. 

Връзката и тясното взаимодействие между доминантно получените резултати от въпросите във 

въпросник учители и въпросник родители, и влиянието, което това взаимодействие оказва върху 

респондентите ученици, установяват потребността от включването на училищнта среда във фамилния 

контекст.  Хипотезата „училищната среда оказва влияние на фамилния контекст за развитието на Аз-

ефективността на учениците със СНСУ“ се  приема за доказана. 

В настоящият дисертационен труд е направен широк и детайлен анализ на различните взаимодействия, 

начини на работа и отношения, както и влиянието, което те оказват върху учениците с нарушение на 

способността за учене, респективно и върху семействата им като цяло. Изследвано е влиянието на тези 

фактори върху качеството на преподаване и какво въздействие те оказват върху формиращия се емоционален 

свят на ученика. Детайлно са разгледани и описани мнения, изследвания и изводи от различни научни 

източници, с цел по – голяма обективност и значимост на изложената проблематика. На базата на описаните 

широки научни проучвания, както и детайлният анализ, са изведени съответните изводи и предположения, 

които са необходимата основа за изграждане на положителна Аз – концепция при ученици с нарушение на 

способността за учене. Уповавайки се на статистическите резултати и широката информация от различни 

научни източници се установи значимостта на казуалитета от взаимодействие между училищна и семейна 
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среда за развитие на Аз – ефективност в цялата сложна система, която аз описвам като „фамилна”. Усилията 

на всички би следвало да бъдат насочени към оказване на търпение, подкрепа, сътрудничество и разбиране в 

отговор на специфичните нужди на тези деца/ученици, подобряване на училищното им фунциониране, както и 

към предприемне на необходимите мерки за предодвратяване появата на негативни последици в емоционален 

и поведенчески план. Тематиката разгледана и анализирана в настоящата дисертационна разработка разгръща  

една многопластова и твърде широка област, която налага потребността от бъдещи научни изследвания в тази 

област. Както отбелязва Адлер „децата много ясно усещат какви са очаквнията на семейството към тях. Те 

усещат товара на надеждите - товар, който те могат да понесат по – дълго, само ако обстоятелствата за това са 

благоприяти”. Обществото, училището, семейството имат социалната и моралната отговорност да оправдаят 

детските очаквания и надежди и да предоставят максимална ефективност на средата си. 

 

Приноси на дисертационния труд  

 

Приносите могат да се обособят в две пространства: 

Научно- теоритични: 

1. Констатира се, че семейната и училищната среда са значим фактор за развитие на Аз-ефективността 

при ученици със СНСУ 

2. Доказва се че Аз – ефективносттае конструкт от Аз – концепцията. 

3. Установява се, че училищната среда оказва влияние на фамилния контекст за развитието на Аз-

ефективността на учениците със СНСУ. 

Научно-приложни: 

1. Разработени са авторски въпросници за изследване на Аз-ефективността на фамилната и на 

училищната среда за ученици със СНСУ. 

2. Изведен е сравнителен анализ на Аз-ефективността на фамилната и на училищната среда за ученици 

със СНСУ в Р.България и Р.Гърция. 
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