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СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО 

ДЕТСТВО- ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 

Методология на създаване и валидизационно изследване на стандартите 

Атанасова-Трифонова М. (2014). Стандарти за развитие и учене в ранното 

детство( сборник 11) 

(публикации 3,8,16) 

Стандартите отразяват основните качествени промени и постижения на детето в 

процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково 

развитие, които се проявяват в многообразието от компетентности, знания и действия с 

обектите от реалния свят, а така също и социалното му включване и взаимодействие с 

другите субекти. 

Водеща теоретична рамка в разработването на стандартите е разбирането на 

развитието като процес, в който промените – както малки, така и по-значими и 

радикални, се подготвят от множество различни предпоставки, обуславящи 

активността на детето, и са неразривно свързани с нея. Стандартите отразяват 

основните постижения, които децата формират в хода на своето активно 

взаимодействие със света във всеки един момент от своето развитие – знанията, 

уменията, способностите и действията, които променят цялостното им поведение и 

опит. В развитието се преплитат различни процеси, маркиращи действените връзки на 

субекта с физическото пространство, отразени в многообразието от двигателни схеми, 

познавателни образи и разбирания за реалния свят. 

Разработването на стандартите отчита обстоятелството, че малките деца учат 

активно- чрез своите собствени действия, посредством имитацията и подражанието на 

действията на другите субекти в различни игри и реални ситуации. Детето е активен 

„откривател” на закономерностите в обективната реалност, установявайки 

взаимовръзки между обектите, причиността в появата на различните явления. 

В съдържанието на стандартите се отразява идеята, че ранното учене и развитие 

имат многостранни измерения и че всички области са взаимосвързани в една цялостна 

интегрирана саморазвиваща се система. Развитието на движенията и на контрола върху 
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тялото още в първите месеци от живота благоприятства по-стабилното поддържане на 

главата и е важна предпоставка за способността на детето да насочва и фокусира 

вниманието си върху изследването на обектите от действителността. Това повлиява 

съществено познанието за основните им свойства и за представянето им в умствен 

план. 

В разработената методология за целите на съдържателната валидизация на 

стандартите наборът от всички показатели е подложен на експертна оценка от 24 

специалиста в областта на ранното детско развитие. В рамките на осъществената схема 

на валидизиране всеки отделен показател е оценен от експертите по 5-степенна 

Ликертова скàла за степента, в която представя изследваната характеристика и за 

степента на съответствие на съдържанието на подобластта, в която е включен. 

Освен единичната оценка на показателите, експертна оценка е получена и за 

това, доколко всички показатели от съответната подобласт в цялата си съвкупност, са 

изчерпателни- покриват съдържанието й и вярно отразяват основните й концептуални 

характеристики. Отчетени са всички аспекти на експертното оценяване, като 

съгласуваност на експертните оценки, минимизиране на дисперсията, а също така е 

оценена вътрешната съгласуваност на отделните подобласти със стандартизирания 

коефициент на Кронбах. Въз основа на тези критерии са определени показателите, 

които съответстват на измерваните стандарти и които допринасят за по-пълното и 

обхватно представяне на подобластта, в която са включени. 

В частта, посветена на целите, задачите и методологията, са представени и 

фазите на възрастовата валидизация на стандартите и показателите в 

експерименталното изследване е избран нов подход, който отразява по-детайлно 

поведенческите прояви на децата и основополагащите психични процеси. На мястото 

на традиционното изследване от типа „наличие-отсъствие” на съответната проява 

(умение, знание и др.) е предложена схема, в която скàлата за оценка включва четири 

качествени степени на изследваната променлива. Експерименталната верификация на 

повечето от показателите е съобразена с това обстоятелство и поведенческите прояви 

са наблюдаеми и измерими чрез съответни процедури, презназначени за изследване на 

детето в естествената среда, в която е неизбежно влиянието на редица фактори върху 

неговото представяне. 

Анализът на резултатите от емпирично изследване, проведено в две фази – пилотна с 

233 деца и основна с 963 деца е осъществен в методологията IRT, като е следван GRM 

алгоритъм, съобразен с особеностите на политомните данни. Получените емпирични 
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резултати дават възможност всеки отделен показател да бъде оценен и поставен точно във 

възрастовия период, в рамките на който е вероятно неговото проявление. 

 

ЕМОЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В РАННОТО ДЕТСТВО 

 

Атанасова-Трифонова М. Емоционалното развитие на детето в ранното 

детство. В сборник „Стандарти за развитие и учене в ранното детство от раждане до 

три години” (публикации 12, 13) 

Атанасова-Трифонова М. Социално и емоционално развитие в ранното 

детство. Развитие и учене в ранното детство. ( колективна монография 1) 

(публикации 5,6,18) 

 

1. В частта, посветена на стандартите за емоционално развитие, се прави опит да 

се интегрират някои от съществуващите насоки в изследване на този важен аспект в 

детското развитие. В съдържанието на областта се разглеждат три аспекта, които се 

отделят като подобласти- емоционален опит (израз на емоции и чувства), познание за 

емоции и емоционална регулация. 

В хода на емоционалното развитие на детето от раждането му до навършване на 

третата година се наблюдават качествени промени, бележещи скокообразния характер в 

организацията на емоционалния опит и демонстрацията му в обогатен репертоар от 

форми, базирани на усъвършенстващото се, по-комплексно емоционално познание, 

както и на овладяването на все по-ефективни стратегии на емоционална регулация. В 

изграждащата се социална свързаност на детето със социалното обкръжение се 

осъществява обмен на емоционален опит и се формират и неговите по-устойчиви 

чувства към хората, с които общува. 

Концептуалната рамка, в която се разглеждат процесите на емоционално 

развитие, се задава от няколко основни теоретични положения: 1. гъвкаво 

„сформиране” на многопластовия комплекс емоционални реакции, включващ както 

автоматични реакции, обусловени от участието на субкоровите мозъчни структури, 

така и тези на осъзнати и осмислени оценки на действителността и на афективните 

стимули, с активирането на разположените на по-високо ниво различни корови зони. 2. 

готовността към осъществяване на действие, движение или активност e неотделима 

част от емоционалния опит, като се повлиява в голяма степен от доминиращата 

ориентация на определен етап от развитието на детето към проучване на света на 
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обектите, както и към осъществяване на социалните взаимодействия. 

Операционализацията и съдържателното определяне на показателите е 

осъществено на основата на обзор теоретичен анализ на съществуващите схващания за 

особеностите на емоционалното развитие и проявите му през този възрастов период. 

Направен е опит да се систематизират и проследят количествените и да се изведат 

качествените им промени през осемте различни възрастови интервала. 

2. В експлораторно изследване на 963 деца от осем възрастови групи в интервала 

от раждане до 36 месеца, балансирани по пол ( по 120 деца във всяка) се установяват 

различните прояви и постижения на децата в емоционалното развитие. 

Отнасянето на голяма част от показателите към съответен възрастов интервал и 

определянето им като постижими, се основава на резултатите от експериментално 

изследване на деца, както и на данни, получени от техните родители. Друга част от 

показателите са определени като вероятни постижения в съответната възраст въз 

основа на анализа на експерименталните резултати от различни изследвания, проведени 

в лабораторни условия. 

3. Очертана е последователността от постижения, формиращи качествени 

степени в емоционалното развитие, като на основата на експерименталните резултати е 

направен съдържателен анализ, в който постиженията на всяка възраст се разглеждат 

като прекурсор, необходим и подготвящ последващите развитийни промени. 

За експерименталното изследване на емоционалния опит в първите месеци след 

раждането на детето и възникването на определени емоционални реакции са създадени 

различни условия, в които се регистрират поведенческите прояви и емоционалните 

реакции на децата към определени афективни стимули. Разнообразни емоционални 

реакции се наблюдават в различни условия- оживление и изненада при поява на нов 

предмет, усмивка и радостни вокализации - при общуване с майката, плач и 

недоволство при отнемане на играчка, при ограничаване на движенията на крайниците 

и др. 

Резултатите от редица емпирични изследвания не са еднозначни по отношение 

на специфичността на емоционалните реакции в първите месеци, но се обединяват 

около тезата за нарастващата им диференциация през първата година от живота на 

детето. 

Относно динамиката и трансформациите в познанието за емоциите, 

емпиричните данни от проведеното изследване съответстват на разпространените 

съвременни схващания за степените в развитието на емоционалното познание, като 
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първото ниво се свързва с проявата на чувствителност към емоционалните сигнали, 

което позволява те да се доловят и разкрият на фона на останалите неутрални стимули. 

На следващото ниво се постига по-ясно разграничаване на различните емоции по 

съвкупност от кросмодални признаци, което се основава на интегрирането им– напр. по 

лицевия израз, по интонацията и силата на звука на речевото съобщение и др. На 

следващото, по-високо ниво, децата започват да разпознават значението на емоциите- 

отначало като отделят позитивните и негативните, а впоследствие като ги 

диференцират съобразно тяхното специфично съдържание. 

Акцент в анализа е направен на разпознаването на позитивните и различаването 

им от негативните емоции като едно от ранните постижения на детето. Тази способност 

се развива много бързо в предвербалния му период и още в края на първите пет–шест 

месеца се проявява както при наблюдение на поведението му в естествена среда, така и 

в експериментални изследвания в лабораторни условия. Важен момент в развитието на 

способността на детето да разграничава емоционалните състояния и техните изрази и в 

овладяване на значението им е категоризацията след 7-я месец - умението на детето да 

генерализира отличителните инвариантни характеристики на емоционалния израз 

независимо различията на човешките лица. 

С първите епизоди на споделено внимание към края на деветия месец, детето 

започва по-целенасочено да наблюдава възрастния, неговите реакции и да се учи от 

опита му. В многообразието от комуникативни актове протича и обмяната на 

емоционална информация, както в диадата майка-дете, така и в рамките на триада с 

включване не само на обекти от близкото обкръжение, но и на други хора. В този 

процес се открива значимостта на майката като субект, от който детето се учи и черпи 

опит, в това число и за емоциите. Това обяснява установената закономерност, че детето 

започва да разпознава емоционалните изрази най-напред на лицето на своята майка и 

едва впоследствие– тези на непознат човек. 

Към края на първата година то проявява засилен интерес към емоционалните 

реакции на другите хора и детето разбира, че емоционалният израз на човешкото лице 

съдържа важна информация, спрямо която се ориентира и с която съобразява своето 

поведение. Детето овладява конвенционалността в контекста на социалните 

комуникации, в общуването и споделянето на емоционален опит. Изпращането на 

емоционално „съобщение” е сигнал за определено състояние и същевременно за 

очакванията за определено поведение от страна на другите хора. 

Важно място в анализа на процесите на развитие в периода 13- 18 месеца заема 
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ментализацията - това постижение на децата, което се изразява в тяхното разбиране за 

емоционалните състояния в контекста на особеностите на вътрешния психичен живот, 

неразривно свързано с отчитане на желанията и целите, от една страна, и с действията 

на човека, от друга. 

Усъвършенстването на познанието за човешките емоции е свързано с различни 

аспекти на детското познавателно, социално и езиково развитие, с цялостния социален 

опит на детето. Разпознаването на емоциите е способност от решаващо значение за 

осъществяване на социалния диалог и е основа за бърза и подходяща модификация на 

собственото поведение. В резултат на това се постига успешна комуникация на детето с 

връстниците и с другите хора. 

Към навършване на 18-я месец, детето разбира, че хората се различават в своите 

предпочитания към различни предмети от света и че могат да имат различна 

емоционална оценка на един и същ обект. Тази промяна в познанието за емоциите, в 

рамките на което те се свързват не само с някои обективни характеристики на 

ситуациите, а с човешките психични състояния в тези ситуации, се счита за едно от 

основните постижения в разбирането на детето за психичния свят на човека, 

подготвящо по-късно възникващите представи за вярванията и мислите на другите 

хора. 

Между втората и третата година детето усъвършенства познанието си както за 

различните емоционални състояния, така и за връзката им с определени желания на 

човека. Детето достига до по-сложни обяснителни схеми за причините, довели до 

определени емоции и овладява първите думи, с които се обозначава различните 

емоционални състояния. Постепенно разбира, че обективните ситуации, са важен 

фактор за появата на емоционалните състояния, но същевременно зависят и от начина, 

по който събитията се приемат и оценяват от различните хора. Поставени в едни и 

същи обстоятелства, хората реагират по различен начин. Детето постепенно установява 

тази важна закономерност – а именно, че различията между хората се отнасят не само 

до външните наблюдаеми характеристики и поведенчески прояви, но и до техния 

вътрешен психически живот, до психичните състояния, които опосредстват реакцията и 

поведението на хората в различните ситуации. 

Това постижение в емоционалното познание на детето е свързано с 

разграничаване между външен израз и реално емоционално преживяване, за да се 

достигне до по-късно възникващото метапознание, отразяващо собствените мисли, 

действия и опит, включително и емоционален. То се променя от разбирането на 
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обективните ситуации и причините, предизвикващи емоциите на хората, до 

формирането на менталното им обяснение - чрез системата от каузални връзки между 

емоциите на субекта и неговите желания, потребности и цели. 

В анализа на резултатите появата на рефлексивните емоции като вина, гордост, 

срам се разглежда в контекста на взаимосвързаността между емоционалния живот на 

детето и развиващото се себепознание, водещо до формирането на Аз-образ. 

Усъвършенстването на познанието на детето за вътрешните психични състояния, 

е предпоставка за социализацията му и за по-активното разширяване на социалните му 

взаимодействия. Те, заедно с нарасналите когнитивни способности на детето, а също и 

с промените на невро-физиологично ниво в зоните на префронталния кортекс, 

повлияват постигането на по-добра емоционална регулация. Основната функция на 

емоционалната регулация през първите години е контрол на възбудимостта, отразяващ 

способността за повишаване, намаляване или поддържане на нейните нива в 

съответствие с условията на контекста. Това е необходимо както за емоционалното 

равновесие на детето, така и за установяване и поддържане на социалните му 

взаимовръзки с хората от обкръжението. 

Стратегиите на емоционалната регулация се променят динамично през първата 

година на детето - от пасивно отместване на погледа и отбягване на дразнителя към 

слаби опити за самоуспокояване и заиграване със заместващи предмети. През втората и 

третата година детето се насочва към по-активно търсене на контакт и подкрепа от 

възрастния за справяне в ситуации на безпокойство, като проявява все по-предпазливо 

поведение там, където се очакват негативни последствия и се ангажира в действия, 

изместващи фокуса на вниманието му от съответните дразнители към проучване на 

други обекти. 

Редица външни и вътрешни фактори повлияват емоционалната регулация, като 

към вътрешните процеси се отнасят тези, които са свързани с темпераментовите 

особености, невро-физиологическото състояние и баланс на детето в актуалния момент, 

със степента на себепознание, мотивация и нивото на когнитивно развитие. Доколкото 

вътрешните процеси също претърпяват възрастови трансформации, те отразяват както 

стабилните, така и променящите се аспекти на темперамента, развитието на 

себепознанието и обогатяването и усъвършенстването на когнитивните структури. 

Външните процеси обхващат социалните и емоционални взаимовръзки, 

специфичния контекст и условия, в които се развива детето. Важна роля в овладяването 

от детето на адекватни регулативни механизми на поведение имат подкрепата и 
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емоционалният контакт на родителите и насърчаването му в посока на овладяване на 

социалните норми и правила на поведение. Подпомогнати от възрастните, малките деца 

трябва да развият положително отношение към себе си, към своите потребности и 

чувства, както и уважение към личността на другите хора. 

Индивидуалните различия в развитието на емоциите отразяват както 

темпераментовите особености и невро-физиологическото състояние на детето, така и 

качеството и съдържанието на взаимодействието му със света на възрастните, 

наситеността на емоционалния контакт с другите и грижите, които получава. По-

високата интензивност на някои негативни емоции като гняв, тъга, страх и др., може да 

се превърне в рисков фактор за социалната адаптация на детето, а когато е съчетана с 

отсъствие на подкрепа и насочваща активност от страна на родителите е предпоставка 

за възникване на екстернализирани поведенчески прояви. Качеството на 

взаимодействията между майката (грижещия се) и детето, наситеността им с позитивна 

емоционалност, с разнообразен опит във включването на детето в различни ситуации и 

събития води до по-разнообразен емоционален опит, което се отразява на социалната 

компетентност и върху способността му да се адаптира в социалната среда. 

 

Социално развитие.Себепознание и формиране на Аз-образ в ранното детство 

Атанасова-Трифонова М. Социално и емоционално развитие в ранното 

детство. Развитие и учене в ранното детство. ( колективна монография 1) 

Колчева, Н., М. Атанасова-Трифонова. Социално развитие. Себепознание и 

формиране на Аз-образ. В сборник „Стандарти за развитие и учене в ранното детство 

от раждане до три години” ( в съавторство 13) 

 

В тази част на монографията са определени и анализирани различните 

качествени степени, през които преминава развитието на себепознанието в периода на 

детството– от имплицитното и неосъзнато знание в опита на своето тяло и неговата 

пространствена определеност към изграждането на усет за себе си с диференциацията 

от останалия свят, следвано от постепенната идентификация на Аз-образа, осигуряваща 

постоянството му във времето, което подготвя и себеосъзнаването с проекцията му в 

плоскостта на социалните измерения. В първите месеци формирането на схемата за 

тялото се осъществява в съвкупността от кинестетичните усещания на собствените 

движения, от ограничените зрителни сигнали за собствените физически свойства, както 

и в съизмерването им с реалните обекти в пространството. 
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Детето отразява както пространството на реалните обекти, така и параметрите на 

своето собствено тяло, като започва да подобрява координацията на хаотичните и 

неконтролирани движения на ръцете и краката си, така че все по-точно и по-

целенасочено да достига до обектите, предизвикващи интерес у него. С повишената 

активност на детето в непосредствената комуникация лице в лице с майката (грижещия 

се) и със засилващата се синхронност и реципрочност на диадните им 

взаимоотношения в периода от 3-6 месец, постепенно в изграждането на Аз-образа се 

включва и проекцията му към социалния свят и тази информация съществено 

видоизменя неговото съдържание. 

В този план специално внимание е отделено на предпоставките за 

концептуализация на Аз-а, която се свързва с цялостното развитие на детето, с 

нарастващите възможности на неговите когнитивни функции и по-специално на 

символната. Имплицитното познание за собственото тяло, обективирано в системата на 

социалните взаимовръзки на детето със света, е основа, върху която постепенно се 

изгражда концептуалното познание за себе си, което отразява Аз-а на по-високо 

абстрактно ниво и което го поставя в плоскостта на неговите референтни социални 

взаимовръзки. 

Освен отражението на физическите особености на тялото, на половата 

принадлежност, на по-устойчивите отношения, които детето формира със света, в Аз-

образа съществено място заемат и характеристиките му като субект на различни 

действия. Тази представа го свързва по-устойчиво с многообразието от действия, които 

осъществява, с оценката на тяхната успешност, с разкриващите се негови качества, с 

определянето на границите на възможностите му. 

 

СКРИНИНГ ТЕСТ ЗА ТРИГОДИШНИ ДЕЦА 

 

Атанасова-Трифонова М. Скрининг изследванията в ранна детска възраст-

цели, задачи и практика на писхологичните изследвания В „Скрининг тест за 

тригодишни деца. Ръководство” , с. 7-13, ( 25, 26) 

Атанасова-Трифонова М. Субскàла „Емоционално развитие” В „Скрининг тест 

за тригодишни деца. Ръководство” с. 36-45 ( 25, 26) 
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Атанасова-Трифонова М., Д. Атанасов- Методология на създаването на 

скрининг теста. Етапи на конструиране и апробация В „Скрининг тест за тригодишни 

деца. Ръководство”  с. 53- 81  ( 25, 26) 

 

Съвместно с Д. Атанасов и в съответствие със съвременните теоретични и 

експериментални изследвания на детското развитие е разработена методология за 

създаване на скрининг теста. В нея са предвидени процедури за измерване на 

надеждността посредством тест- ретест и със създаване на две паралелни форми, от 

прилагането на които се извлича оценка на стратифицирана алфа,  а от съчетаното 

приложение на конфирматорен факторен анализ е постигната валидизация на 

съдържателната структура с установяване на степента на сходство на факторите върху 

набора от тестови задачи на двете форми. 

 В тази част на колективната монография, която е посветена на субскàлата 

„Емоционално развитие” се представя концептуалната структура и се обосновава 

изборът на айтеми, като е съобразен с теоретично установените и емпирично 

доказаните равнища в постиженията на децата на тази  възраст. 

Все повече съвременни психологически инструменти – както скрининг, така и 

диагностични, включват в своята структура и скàла за емоционалното познание на 

децата, което свидетелства за оценка на важността на този аспект от детското 

психическо развитие. То се приема като показател за успешната адаптация на децата в 

социалния свят и предиктор за щастието, конструктивността и пълноценното им 

развитие. 

В редица съвременни изследвания се постулира многомерност на структурата на 

емоционалното знание, в която се разграничават два аспекта – разпознаване на външен 

експресивен израз и разбиране на причините и последствията в различни афективни 

ситуации. 

В емоционалната субскàла на създадения скрининг тест са включени тези два 

основни аспекта на емоционалното познание, както и разбирането за различията в 

сетивния и физически опит на другите хора, което е важно постижение на децата в тази 

възраст- един от прекурсорите за развитието на теорията за менталния свят. 

В хода на развитие разпознаването на базисните човешки чувства се основава 

както на формирането на адекватни перцептивни стратегии, които обезпечават 

разграничаване на различните конфигурации на лицевия израз, така и на тяхното 

означаване на концептуално ниво и свързването им с определени емоционални 
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състояния, с характерни двигателни реакции, които в хода на овладяването на езика се 

означават с подходящата дума. 

Емоционалните състояния са повече или по-малко дискретни и отделени във 

времето, като последователността на възникването, разгръщането и завършекът им се 

разглеждат в причинно-следствени взаимовръзки с особеностите както на обективната 

ситуация, така и на субекта като агент в нея. Разбирането на тази закономерност във 

времевата последователност на човешките емоции, както и на причинността в 

пораждането им, преминава през различни нива, бележещи качествени степени на 

емоционалното познание на децата. 

Отражението в детското мислене на особеностите на ситуационната рамка на 

емоционалните състояния се определя както от познавателното развитие на детето, така 

и от натрупания индивидуален емоционален опит, протичащ в определен 

социокултурен контекст. Фокусът върху ситуациите, с които детето свързва 

определени емоции, се определя от наблюденията му върху външната им обусловеност 

и връзка с определени събития. 

На базата на осъществения експлораторен факторен анализ на двете паралелни 

форми на скрининг теста са изведени три фактора, които съответстват на заложената 

идея за различни умения в разпознаването на емоционален израз, в разбирането на 

причинно-следствени връзки, свързани с появата на емоционалните състояния, 

разбирането на престорени състояния, както и на различния перцептивен опит на 

различните хора. 

 

Възрастови различия между юноши и младежи в оценката на базисните 

емоции- щастие и страх 

 

В статията са представени резултатите от емпирично изследване на юноши и 

младежи (N= 134). В него се разкриват профилите на две от базисните емоции- щастие 

и страх в многомерното пространство от признаци, по които се оценяват, и които 

реконструират тяхното значение. Предмет на анализ са възрастовите различия между 

юноши и младежи в създадените въз основа на техните оценки семантични профили на 

двете емоции върху скàлите, влизащи в основните дименсии - Активност, 

Доминантност, Ориентация във времето. По отношение на понятието „щастие” 

различията в профила, получен от оценките на студентите и на юношите са свързани с 

дименсията Доминантност/ контрол, с по-високи средни стойности, дадени от групата 
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на студентите. Въз основа на скàлите, формиращи тази дименсия, се прави извод за по-

широката времева перспектива и дългосрочни жизнени цели, спрямо които младежите 

оценяват щастието, което вероятно отразява прехода от акцент върху хедонистичното 

към удовлетвореността от реализация на поставените цели, задаващи екзистенциален 

жизнен смисъл. Основното различие между двете възрастови групи при оценката на 

понятието „страх” е по отношение на дименсиите Ориентация във времето и 

Активност. Резултатите от изследване на семантична близост с набор от 28 двойки 

думи допълва анализа и интерпретацията, като думите с най-голяма семантична 

близост до страха за юношите са насекомо, бягство, бъдеще, а за студентите- неуспех, 

опасност, самота. Тези резултати насочват към интерпретация, свързана с промяна 

във възрастта и към появата на социалните страхове, свързани както с утвърждаване в 

социалните взаимодействия, така и с възможните препятствия по пътя на жизнената 

реализация. 

(публикация 17) 

 

Емоционално развитие- атипично развитие и патология 

 

Теоретически анализ е направен на различни аспекти на атипичното 

емоционално развитие при деца в аутистичния спектър, а в експериментално 

изследване е сравнено семантичното пространство за думи за емоции на възрастни в 

норма и на болни от шизофрения. При отсъствие на значими различия в 

разположението на емоциите в многомерното пространство на двете сравнявани групи, 

по-детайлният анализ на оценките позволи да се установи характерен патерн на оценка 

на сходство на думите-стимули и тенденция за избор на полюсни оценки от 

пациентите. 

В статията „Attentional mode and construction of emotion meaning in Asperger 

syndrome” е представен теоретичен анализ на някои от съществуващите схващания за 

различните нарушения на комуникативните способности и социалното познание на 

децата с Аспергер синдром, като се акцентира върху нарушенията, свързани с 

емоционалното отражение на света и ролята му в ограничаване на мотивационната и 

инструментална стойност на афективната стимулация на ранните етапи в развитието. 

Акумулирането на емоционалния опит в хода на уникалния житейски път и 

автобиографична история, е предпоставка за формирането на емоционално отношение 

на човека към различните обекти от действителността, към хората от социалното 
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обкръжение. Обзорът на съществуващите схващания показва, че подходът на 

изследване за нарушенията в психичното функциониране на лицата в аутистичния 

спектър предпоставят отделеност на различните аспекти, като ги разглеждат 

самостоятелно и изолирано един от друг- като напр. нарушенията на социалните 

умения и комуникативните способности (на Baron-Cohen 1996), особеностите на 

стиловите характеристики на обработка на информацията (хипотезата за слаба 

централна кохерентност на Fr. Happe, 1994 ) и нарушенията на екзекутивните функции. 

В по-новите методологически схеми, напр. от типа „big bang” се преодоляват 

ограниченията на традиционните схващания и се издигат идеи, които, от една страна 

разглеждат взаимосвързаността на различните нарушения, а от друга, акцентират върху 

траекторията им на развитие, като се залага на времевата им определеност. 

Асинхроността в развитийната им промяна води до това, че нарушенията в една област 

се превръщат в предпоставка за нарушенията в друга област. 

В този план на анализ се издигат идеи за свързаността между аналитичния стил 

на обработка на информацията и нарушенията в социализацията на емоциите на 

ранните етапи в развитието на децата с Асперегер синдром, в артикулацията на 

емоционалния опит, в създаването на емоционалното значение на различните ситуации. 

Потвърждение за свързаността им се намира в анализа на терапевтичната 

практика, направен от Lambie & Marcel 2002, който разкрива връзката между стила на 

обработка на информацията „аналитичност-синтетичност” и степента на 

емоционалното отношение на човек към афективните събития, оценена в континуума 

на дименсията „включеност/фокусираност – отдалеченост” от афективната стимулация. 

Допускането е, че доминиращият аналитичен стил на обработка на 

информацията, характерен за лицата с Аспергер синдром, системно прилаган към 

социалното обкръжение и към собствения емоционален опит, води до нарушения в 

изграждането на емоционалната оценка и означаването на афективните ситуации. То се 

характеризира с дистанциираност и поради това с много по-слаба интензивност на 

емоционалното отношение. 

Нарушенията в ученето на ранните етапи в развитието повлиява субкоровите, а 

впоследствие и коровите процеси на емоционално отражение. Като възможни методи за 

експериментална проверка на издигнатата хипотеза са предложени някои имплицитни 

методи- на илюзорна корелация, АБ метод (моментен пропуск във вниманието), 

емоционален Струп тест и др. 

(публикации 9, 19) 
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РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАКТИКИ  В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ 0-5 

ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 

 

В статиите се обобщават резултатите от две представителни изследвания с 

родители на деца от раждането до петгодишна възраст( N=2141) и с деца на 

тригодишна възраст( N= 5322). 

Анализът на данните от национално-представително изследване, осъществено от 

НЦОЗА и УНИЦЕФ позволи да се разкрият взаимовръзки между основни фактори като 

социоикономическото положение на родителите, образованието на майката, от една 

страна, и родителските практики за грижа за децата, от друга. Те се разглеждат в плана 

на съвременните схващания за формираната теория на майката за психичния свят на 

детето (mind mindedness), за разбирането на потребностите му, на неговите невербални 

емоционални сигнали, за активността й в стимулиране на детското развитие, в 

насърчаване на автономията и самостоятелността. 

Прави се подробен психологичен анализ на модела за родителството, 

компонентите в неговата структура и факторите, които влияят върху формирането и 

промяната му в хода на осъществяването на родителските грижи. Отчита се, че 

неговото изграждане е резултат на приемственост на опит през генерациите, като 

същевременно е силно повлиян от ценностите и нагласите на родителите, от техните 

жизнени цели и убеждения и задава рамката, в която се реализират действията им, 

подпомагащи детското развитие. В изграждането на този модел, който е динамичен, се 

преплита влиянието на различни фактори като социокултурната и етническата среда, 

възрастта, образованието, на семейния статус, житейския опит на родителя/те, 

особеностите на близкото обкръжение и др. В реалните прояви на родителските грижи 

се отразява и равнището на познанието както на типичните особености на възрастта, 

така и на индивидуалните свойства на детето, на неговите потребности и на начините, 

по които могат да бъдат удовлетворени. 

Здравословното състояние на децата е от първостепенна важност, като в 

полаганите грижи в тази насока и по специално- по отношение на честотата на 

профилактичните прегледи, на имунизациите и консултирането с медицинско лице, не 

са установени значими различия между родителите в зависимост от различния 

социоикиномически статус и образование. Същевременно както по отношение на 

безопасните практики, хигиенните навици, прилагането на традиционни методи, които 
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могат да имат негативен ефект върху здравето на детето, има значими различия, 

свързани с образованието на родителите и местоживеенето на семейството. 

Установени са редица негативни практики, които са най-силно разпространени 

най-вече сред родителите с ниско социоикономическо положение и ниско образование. 

Те се отнасят до недостатъчната активност за стимулиране на познавателните 

способности и потенциала на детето, до ограничения вербален контакт с него и до 

качеството на емоционалното общуване- сензитивността на майката към състоянието 

на детето, разбирането и отклика й на неговите потребности. 

Установена е статистически значима връзка между образованието на майката и 

действията за поощрение и насочване на самостоятелността на детето, която е една от 

водещите особености в процеса на развитие на себепознанието и изграждането на Аз-

образа през втората и третата година. Майки с по-ниско образование (до осми клас) 

окуражават в по-малка степен своите деца в опитите им за самостоятелност и по-често 

ги оставят да се справят сами, без да ги подпомагат, нито ги насочват в проба на по-

адекватни действия. Образованието на майката е един от най-важните фактори, които 

се отразяват върху инициативата и върху съдържанието на активностите и заниманията 

за стимулиране потенциала на детето, за овладяването на езика и за насочването му към 

изучаване на околната среда. 

Получените резултати свидетелстват за недостатъчен вербален контакт на 

родителите с детето, което може да е резултат от непознаване и недооценяване от тях 

на възможностите за учене и за разбиране на речта в тази ранна възраст. Осигуряването 

на възможност детето да слуша естествена реч, при това в непосредствения контакт с 

най-значимите за него фигури като майката и бащата, е изключително важно за 

откриване на характерните за майчиния език статистики, доколкото дори и в първите 

месеци детето долавя и обработва информацията, извлича определени закономерности 

и правила на свързване на езиковите единици. Вербалното взаимодействие е вплетено в 

контекста на цялостното познавателно, емоционално и социално развитие на детето, 

допринася за формиране и развитие на привързаност с родителя. 

Друг аспект от анализа на данните за родителските практики насочва към 

съдържанието на заниманията на родителите с малките деца. Играта е най-

естественото действие, което допринася за развитието на детето, но тя също не се 

използва пълноценно. Заниманията по време на бодърстване, когато времето се запълва 

с игри, осигуряват възможността детето да се чувства жизнерадостно и активно, а 
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включването на действия с играчки, съдейства за развитие координацията в движенията 

на очите и ръцете, респ. допринася за неговото познавателно и езиково развитие. 

Същевременно, в играта с майката, при нейната емоционална отзивчивост и 

позитивна реакция към детето, се постига все по-голяма синхронност в общуването им. 

Привързаността на детето се създава като емоционална връзка и ангажирано 

взаимодействие между него и майката, в което има предпоставки за сигурност и 

доверие. Отношението на респект към детската личност и индивидуалност е и в това- 

неговите сигнали до родителя да не останат незабелязани, а да бъдат правилно 

разбрани и да водят до адекватни действия. Емоционалният отклик на майката на плача 

на детето се обуславя от редица фактори, но в него непосредствено се отразява нейното 

разбиране за причините, които го пораждат. В начина, по който родителите 

интерпретират сигналите на детето, както и плача му, нюансите, които долавят, 

проличава тяхната способност да разбират комплексността на психичния живот на 

детето, на различните негови потребности, да обръщат внимание на многообразните 

прояви, в които те се отразяват. Установени са значими различия между майките с 

различно образование по отношение на интерепретацията на причините за детския 

плач. 

Резултатите от емпиричните изследвания показват, от една страна особеностите 

на съвременните родителски практики, очертават някои негативни тенденции в грижата 

за детето, полагана в семейната среда и поставят остро проблема за негативния им 

ефект особено върху развитието на децата в уязвимите групи, тези, които са в 

неравностойно положение и чието развитие е грижа за цялото ни общество. 

Получените резултати и направените изводи допринасят за научното разкриване 

на някои важни аспекти на родителството, а в приложен план- с насоки към адекватни 

социални политики и програми за родителска подкрепа. Наред с повишените 

изисквания към отговорност на родителите спрямо отглеждането на своите деца, са 

нужни и мерки за ефективното обхващане на децата от уязвимите групи в детските 

заведения. 

(публикации 14, 15) 

 

НАГЛАСИ НА ЮНОШИТЕ КЪМ ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА 

Анализът на юношеството се допълва и с данните от емпиричното изследване на 

различията в нагласите към гражданските права на три възрастови групи(11- 13- и 15 

годишни) в рамките на този възрастов период. С прилагането на метода на семантичния 
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диференциал се получават оценките на осем понятия по десет скàли, които се групират 

в дименсиите „Оценка” и „Сила”. Резултатите показват по-високи стойности, дадени от 

групата на 15-годишните ученици на осемте понятия по дименсията „Оценка” и 

значими различия с групата на 11-годишните по дименсията „Сила”. 

Проекциите на промяната в нагласите към човешкото благополучие, 

справедливостта, както и чувствителността към ограничаване на личностния избор и 

автономията са възможни причини, които се изтъкват в опита за обяснение на 

получените резултатии.  Представени са резултати от кроскултурно изследване на 

нагласите на юноши от България и Турция. 

 

(публикации-7 ) 

 

РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА КОЛИЧЕСТВО И ЧИСЛАТА 

 

Теоретичното осмисляне на процесите, основополагащи познанието за числата е 

обект на няколко публикации. В публикациите са анализирани теоретическите 

постановки на конструктивизма, и по-специално идеите на Ж. Пиаже за изграждането 

на числата в светлината на някои от съвременните идеи в когнитивната наука за 

представянето в мисловен план на количествата- континуални и дискретни. В тази 

рамка са проведени две експериментални изследвания върху възрастовите различия в 

развитието на различни аспекти на числата на деца в периода 4 – 7 години. Използвани 

са различни задачи- сравнение на количества по двойки и решение на прости 

аритметични задачи. 

(публикации 21,22,10) 

 

 


