
Рецензия 

 

от доц. д-р Петър Кирилов Нешев, член на Научно жури, съгласно заповед 

на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 270 от 07.03.2017 г. 

Относно: представен дисертационен труд със заглавие „Роля на 

социалнопсихологическия тренинг за интегриране на деца със специални 

образователни потребности в училищна среда” за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор по психология” от Таня 

Владимирова Каменова, докторант на самостоятелна подготовка в 

професионално направление 3.2. „Психология”, докторска програма 

„Педагогическа и възрастова психология” към катедра „Психология” към 

Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

В представения за обсъждане дисертационен труд със заглавие „Роля 

на социалнопсихологическия тренинг за интегриране на деца със 

специални образователни потребности в училищна среда” е разработен 

актуален и значим за съвременната психология проблем. Изследваната 

проблематика е много добре теоретично обоснована. Точно е намерена и 

нейната практическа приложимост. Авторката аргументирано разкрива 

възможностите на социалнопсихологическия тренинг за работа с деца със 

специални образователни потребности. Дисертационният труд се състои от 

увод, три глави, заключение, две приложения, литература и е в обем от 211 

страници. Ползвани са 159 научни източника, от които 104 на кирилица, 53 

на латиница и два интернет източника. Текстът съдържа 26 таблици и 21 

фигури. 

Конкретната цел на дисертацията е да се проучат възможностите на 

социалнопсихологическия тренинг като метод за работа с деца със 

специални образователни потребности. Тази цел е реализирана чрез 

осъществяването на следните по-важни задачи: 

1. Да се дефинира понятието за специални образователни потребности 

и да се опишат основните диагностични категории, които определят 

специалните образователни потребности.  

2. Да се дефинира понятието за интегрирано обучение и да се 

анализират условията за интеграция на децата със специални 

образователни потребности в образователната система. 
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3. Да се направи оценка на състоянието на проблема за интеграцията 

на децата със специални образователни потребности в образователната 

система в български условия.  

4. Да се разгледа същността на социалнопсихологическия тренинг и 

приложенията му, особено за работа с деца и ученици на основата на 

схващанията за груповите форми на въздействие в социалната и 

педагогическата психология. 

5. Да се обоснове приложимостта на социалнопсихологическия 

тренинг като метод за развитие на ключовите компетентности при деца със 

специални образователни потребности. 

6. Да се разработи методика за провеждане на 

социалнопсихологическия тренинг с деца със специални образователни 

потребности. 

Основната хипотеза на изследването се отнася до очакването, че 

социалнопсихологическият тренинг ще повлияе по позитивен начин върху 

психосоциалното функциониране на децата със специални образователни 

потребности.  

Използваните методи са: систематично, включено наблюдение, 

естествен полеви експеримент, анкета, тестове, беседа, анализ на отделни 

случаи, анализ на видеозаписи на определени занятия. 

В първа глава със заглавие „Образование на деца със специални 

образователни потребности” докторант Каменова сполучливо разглежда 

понятието специални образователни потребности и показва основните 

диагностични категории. За основна е приета следната дефиниция на 

специални образователни потребности: „ограничение на способността на 

индивида да участва и да се възползва от образованието поради трайно 

нарушение на физически или сензорни функции, на психичното здраве или 

на ученето, което води до това, че индивидът учи по различен начин в 

сравнение с индивиди без такива нарушения“ (стр. 11 от дисертацията) . 

Едно от достойнствата на труда е в разкриване на психологическата 

специфика на разстройствата в развитието в детска и в юношеска възраст. 

Тук много ясно са разкрити особеностите и поведенческите прояви на деца 
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и юноши с разстройства на развитието на училищните умения и с 

генерализирани разстройства.  

Видовете специфични разстройства в развитието на училищните 

умения по МКБ-10, разгледани от Таня Каменова са: специфично 

разстройство на четенето, специфично разстройство на правописа, 

специфично разстройство на аритметичните умения, смесено разстройство 

на училищните умения, други разстройства в развитието на училищните 

умения, разстройство в развитието на училищните умения. 

Генерализираните разстройства на развитието, описани в първа глава, са 

детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет, синдром на Аспергер, 

дезинтегративно разстройство на развитието. 

В тази част авторката умело преминава от теоретичната разработка 

на проблема към неговата приложна значимост. Докторантката разглежда 

целенасочено възможностите на професионалната психологическа 

подкрепа на деца със специални образователни потребности. Съществено 

място е отделено на интегрираното обучение на деца със специални 

образователни потребности. Един от силните моменти на дисертационния 

труд е в адекватното представяне на съвременното състояние на 

изследвания проблем в български условия и практическите възможности за 

осъществяване на добра интеграция и адаптация на деца със специални 

образователни потребности. 

Добрата интеграция според Каменова включва развиване на 

социалните умения, емоциите и поведението на децата със специални 

образователни потребности. Децата се нуждаят от толерантност и 

подкрепа, за да се намали социалната им изолация и да се адаптират в 

своите общности. Особено важно е те да бъдат поощрявани да общуват и 

да работят в група, като се използват различни техники на групова работа. 

Във втора глава „Социалнопсихологическият тренинг като метод за 

психологическо въздействие при работа с деца със специални 

образователни потребности” успешно са систематизирани и 

класифицирани видовете социалнопсихологически тренинг. В тази част са 

представени и интерпретирани съвременни приложения на тренинг 

групите в педагогическата работа. С конкретни практически примери е 

обяснено как чрез различни видове социалнопсихологически тренинг 

могат да се подобрят комуникативните умения на децата и юношите. По-

специално внимание е отделено на възможностите и приложенията на 

сензитивния тренинг и на ориентираните към постижения тренинги. 

Коректно са описани основните етапи на груповата динамика при 

провеждане на социалнопсихологически тренинг с деца и ученици. Вярно 
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са разгледани и факторите, определящи ефективността на 

социалнопсихологическия тренинг с деца и ученици. Един от силните 

моменти на дисертационния труд е в посочване на необходимостта от 

приложението на социалнопсихологическия тренинг при деца със 

специални образователни потребности. 

Разгледана е ефективността на социалнопсихологическия тренинг 

спрямо три фактора: родителското възпитание, взаимодействията с 

връстници и успеваемостта в училище. Авторката посочва как се създават 

умения у децата, които им помагат да преодолеят специфичните 

трудности, които срещат в общуването и в обучението. Чрез подобряване 

на ежедневните взаимодействия с родители, учители и съученици, децата 

подобряват  психосоциално си функциониране.  

  В глава трета „Влияние на социалнопсихологическия тренинг върху 

психосоциалното функциониране на деца със специални образователни 

потребности – емпирично изследване” е реализирана практическата страна 

на разработвания проблем. Целта на емпиричното изследване е да се 

извърши експериментална проверка на влиянието на 

социалнопсихологическия тренинг върху психосоциалното функциониране 

на децата със специални образователни потребности (стр. 116 от 

дисертацията). Основната хипотеза на изследването се отнася до 

очакването, че социалнопсихологическият тренинг ще повлияе по 

позитивен начин върху психосоциалното функциониране на децата със 

специални образователни потребности. Тази хипотеза се конкретизира в 8 

подхипотези (стр. 117 от дисертацията).  

В социалнопсихологическия тренинг са участвали 20 деца и ученици 

със специални образователни потребности. 12 от децата (60 %) са момчета, 

а момичетата са 8 (40 %). Възрастта им варира между 6 и 13 години. 

Социалнопсихологическият тренинг включва задачи, посветени на теми, 

свързани с общуването, емоциите и чувствата, конфликтите и начини за 

справяне с тях.  

Извършените упражнения и задачи са съобразени с възрастовите 

особености на децата. След приключване със задачите децата са повишили 
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мотивацията си за учене, подобрили са уменията си за общуване и за 

изразяване на емоциите си.  

В хода на проведеното изследване децата са оценени от учители и от 

психолог. Оценката е осъществена чрез анкетни карти. Учителите са дали 

своята оценка по отношение на участието на децата в училищния живот, 

отношения с връстници, отношения с възрастни, ниво на независимост, 

самооценка, емоции и поведение. Психолозите са направили 

професионална оценка на децата във връзка с техните емоционални и 

поведенчески прояви, активност, свойства на вниманието, паметта и 

мисленето. 

Получените резултати са обработени чрез статистически методи и 

представени в табличен и в графичен вид. Те са използвани при 

интерпретацията на поставените хипотези.  

По-конкретните ползи за децата и учениците от прилагането на 

социалнопсихологическия тренинг са: 

- придобиване на нови знания, умения и опит в общуването; 

- повишаване на самопознанието; 

- засилване на междуличностните контакти; 

- децата и учениците се научават да спазват правилата в групата; 

- децата и учениците се научават на учтивост, толерантност и 

решаване на спорове по неконфликтен начин;  

- децата и учениците усвоят подходящи начини за изразяване на 

дадена емоция, както и да съпреживяват емоциите на другите;  

- децата и учениците повишават самооценката си; 

- децата и учениците преодоляват вътрешната си напрегнатост и се 

научават да споделят преживяванията си; 

- децата и учениците се научават да зачитат авторитети; 

- децата и учениците се научават да приемат чуждо мнение; 

- децата и учениците повишават възможностите си за по-добра 

адаптация в училищна среда. 

Авторката достига до обобщението: социалнопсихологическият 

тренинг е ефективен метод за формиране на базови комуникативни умения 
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и за усвояване на определени социални роли, необходими за адаптиране и 

социализация в училищната общност сред деца със специални 

образователни потребности. Същевременно тя е посочили ограниченията 

на изследването и насоки за бъдеща изследователска работа. 

Теоретичните и приложните постижения, представени в 

дисертационния труд са апробирани в публикациите и в практическата 

работа на докторантката. Научните публикации на Таня Каменова са 

достатъчни и осъществяват необходимата публичност на съдържанието на 

дисертационния труд. 

Авторефератът представя адекватно и точно съдържанието, 

структурата, научните достойнства, водещите идеи, постигнатите 

резултати и приносите на дисертационния труд. 

Научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд според 

мен са следните: 

1. Направен е сравнителен анализ на теоретични подходи за 

интегриране на деца със специални образователни потребности към 

училищна среда. 

2. Направена е систематизация на основни видове 

социалнопсихологически тренинги, подходящи за работа с деца със 

специални образователни потребности. 

3. Показано е актуалното състояние на изследвания проблема в 

български условия. 

4. Експериментално е доказана практическата полза от прилагането на 

социалнопсихологическия тренинг при работа с деца със специални 

образователни потребности. 

5. Практико-приложната значимост на резултатите от дисертационното 

изследване е пряко свързана с точното посочване на възможностите 

и ограниченията, които дава социалнопсихологическият тренинг за 

интеграцията на деца със специални образователни потребности в 

училищна среда.  

В заключение – представеният дисертационен труд на тема: „Роля 

на социалнопсихологическия тренинг за интегриране на деца със 

специални образователни потребности в училищна среда” теоретично е 

компетентно обоснован, проведено е качествено емпирично изследване, 

резултатите са обработени прецизно, направени са аргументирани изводи с 

конкретна практическа насоченост. Всичко това ми дава достатъчно 

основания да изразя положително си мнение и да гласувам на докторант 

Таня Владимирова Каменова да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор по психология”. 

 

Варна, 10.03.2017 г.                                           Рецензент: 

                                                                             Доц. д-р Петър Нешев 


