


Las fotografías utilizadas han sido obtenidas de pixabay.com bajo licencia gratuita

made of the information contained therein.

Contributors

TRIADE 2.0 Erasmus+ project. 2018-1-ES01-KA204-050348
1st edition: August 2021
Website: https://www.ivass.gva.es/Triade2.html



 

Съдържание: 

 

 
ГЛАВА 1 Въведение ................................

ГЛАВА 2Как да използвате платформата

ГЛАВА 3Методология за валидиране и заключения.

1. Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 
обучение „МНСА“ . ................................

2. Създаване на съдържание на „МНСА“, като се имат предвид резултатите от 
обучението . ................................

3. Развиване на качеството: преглед и преработ

4. Пилотно проучване: Оценка, изводи и препоръки

Как изпитаха участниците използването на упражненията „МНСА“?

Отразяването на упражненията на
СХИУ? ................................

КРАТКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕПОРЪКИ

ГЛАВА 4 Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата „МНСА“

ГЛАВА 5Прилагане, обобщение и прехвърляне 

ГЛАВА 6  Инструменти за валидиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ................................

АПЕНДИКС 1: КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ

АПЕНДИКС 2: ПУО – ПОСРЕДНИЧЕСКИ УЧЕБЕН ОПИТ

АПЕНДИКС 3: ПОСРЕДНИЧЕСКИ СРЕЩУ НЕПОСРЕДНИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ

 
 
 

 
 
 

 
 

 

................................................................................................

ГЛАВА 2Как да използвате платформата ................................................................

ГЛАВА 3Методология за валидиране и заключения. ................................................................

Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 
................................................................................................

2. Създаване на съдържание на „МНСА“, като се имат предвид резултатите от 
................................................................................................

на качеството: преглед и преработване на съдържанието на „МНСА“

Пилотно проучване: Оценка, изводи и препоръки ................................

ак изпитаха участниците използването на упражненията „МНСА“?

Отразяването на упражненията на “МНСА“ влияе ли на процеса на обучение на 
................................................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕПОРЪКИ . ................................................................

Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата „МНСА“

обобщение и прехвърляне -от обучение към реално представяне

Инструменти за валидиране. ................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

АПЕНДИКС 1: КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ ................................................................

ПОСРЕДНИЧЕСКИ УЧЕБЕН ОПИТ ................................

: ПОСРЕДНИЧЕСКИ СРЕЩУ НЕПОСРЕДНИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ

3 

............................................................. 4 

........................................................... 5 

...................................... 11 

Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 
........................................... 14 

2. Създаване на съдържание на „МНСА“, като се имат предвид резултатите от 
........................................................ 17 

съдържанието на „МНСА“ . 22 

..................................................... 25 

ак изпитаха участниците използването на упражненията „МНСА“? ......................... 52 

“МНСА“ влияе ли на процеса на обучение на 
................................. 53 

.......................................... 54 

Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата „МНСА“ . . 59 

от обучение към реално представяне ............. 74 

.......................................................... 120 

.............................. 129 

.............................. 129 

.............................. 151 

.............................. 165 

.............................. 173 

................................................. 176 

...................................................... 182 

: ПОСРЕДНИЧЕСКИ СРЕЩУ НЕПОСРЕДНИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ .............. 184 



 

ГЛАВА 1:Въведение 
 
Проектът TRIADE 2.0 e разработен по ключова дейност „Сътрудничество за иновации 
и обмен на добри практики“,  Образование за възрастни по програма Еразъм +. 
Стратегическото партньорство по проекта включва 9 организации от Белгия, България, 
Италия, Словения и Испания.
Проектът TRIADE 2.0 е насочен към подобряване на социалното включване и 
качеството на живот на един бързо нарастващ сегмент от населението: стари хора с 
интелектуални увреждания (по
СХИУ и професионалистите, които им
следните три комплекта учебни материали:
 

1) “Моята нова приобщаваща работа”: Обучителен инструментариум за 
преподаватели. 

2) “Моето ново стареещо Аз“: интерактивна обучителна платформа
a. 50 полезни упражне

упражненията.
b. Насоки относно платформата за обучители: Методология за 

валидиране на платформата, как 
как да се разработва достъпно съдържание.
 

3) План за осъществяване на 
къде, кога и как“ подробности за дейностите по осъществяване на обучението в 
рамките на проекта. 

 

Освен въведението, този документ се състои от 
  

 Глава 2: Как да се използва педагогически платформата 
характеристики на упражненията и препоръки за тяхното прилагане.

 Глава3: Методология за валидиране: следвани процеси и инструменти за оценка, 
разработени от проекта за проектиране и валидиране на 
получаване на педагогическите заключения.

 Глава4: Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата.

 Глава5: Внедряване, обобщаване и прехвърляне на придобитите компетенции в 
реалния живот на СХИУ

 Глава6. Инструменти за 
 

И накрая, допълнителна информация за всички раздели, включени в това ръководство, 
и всички интелектуални продукти на TRIADE 2.0, може да бъде намерена на уебсайта 

 

разработен по ключова дейност „Сътрудничество за иновации 
и обмен на добри практики“,  Образование за възрастни по програма Еразъм +. 
Стратегическото партньорство по проекта включва 9 организации от Белгия, България, 
Италия, Словения и Испания. 

RIADE 2.0 е насочен към подобряване на социалното включване и 
качеството на живот на един бързо нарастващ сегмент от населението: стари хора с 
интелектуални увреждания (по-долу СХИУ). С цел да се подобрят компетенциите на 
СХИУ и професионалистите, които им предоставят подкрепа, проектът е разработил 
следните три комплекта учебни материали: 

“Моята нова приобщаваща работа”: Обучителен инструментариум за 

“Моето ново стареещо Аз“: интерактивна обучителна платформа
50 полезни упражнения и набор от ресурси, за да извлечете максимума от 
упражненията. 
Насоки относно платформата за обучители: Методология за 
валидиране на платформата, как да се пренасят компетенциите и 
как да се разработва достъпно съдържание. 

План за осъществяване на обучение TRIADE 2.0, в който е обяснено „какво, 
къде, кога и как“ подробности за дейностите по осъществяване на обучението в 

, този документ се състои от следнитеглави: 

ак да се използва педагогически платформата 
характеристики на упражненията и препоръки за тяхното прилагане.

етодология за валидиране: следвани процеси и инструменти за оценка, 
разработени от проекта за проектиране и валидиране на упражненията;
получаване на педагогическите заключения. 

4: Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата.

5: Внедряване, обобщаване и прехвърляне на придобитите компетенции в 
СХИУ. 

нструменти за валидиране. 

И накрая, допълнителна информация за всички раздели, включени в това ръководство, 
и всички интелектуални продукти на TRIADE 2.0, може да бъде намерена на уебсайта 
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разработен по ключова дейност „Сътрудничество за иновации 
и обмен на добри практики“,  Образование за възрастни по програма Еразъм +. 
Стратегическото партньорство по проекта включва 9 организации от Белгия, България, 

RIADE 2.0 е насочен към подобряване на социалното включване и 
качеството на живот на един бързо нарастващ сегмент от населението: стари хора с 

долу СХИУ). С цел да се подобрят компетенциите на 
предоставят подкрепа, проектът е разработил 

“Моята нова приобщаваща работа”: Обучителен инструментариум за 

“Моето ново стареещо Аз“: интерактивна обучителна платформа, включваща:  
ния и набор от ресурси, за да извлечете максимума от 

Насоки относно платформата за обучители: Методология за 
да се пренасят компетенциите и 

обучение TRIADE 2.0, в който е обяснено „какво, 
къде, кога и как“ подробности за дейностите по осъществяване на обучението в 

ак да се използва педагогически платформата „МНСА“: 
характеристики на упражненията и препоръки за тяхното прилагане. 

етодология за валидиране: следвани процеси и инструменти за оценка, 
упражненията; и за 

4: Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата. 

5: Внедряване, обобщаване и прехвърляне на придобитите компетенции в 

И накрая, допълнителна информация за всички раздели, включени в това ръководство, 
и всички интелектуални продукти на TRIADE 2.0, може да бъде намерена на уебсайта 



 

на TRIADE 2.0 (https://www.ivass.gva.es/es/Triade2.html) и в раздела „ ресурси з
преподаватели "в платформата 
educators/) 
  
  
  
 
ГЛАВА 2:Как да използвате платформата
  
Платформата “Моето ново стареещо Аз“ 
помогне на преподавателите да подобрят социалното включване и качеството на живот 
на възрастните хора с интелектуални затруднения 
  
64-те упражнения са групирани в 14 дидактически 
раздели са групирани около трите фактора на качеството на живот: благосъстояние, 
социално участие и независимост.
тема, свързана със застаряването (злоупотреба, управление на бюджета, житейски цели, 
използване на социални медии, права

а) Теоретично въведение в темата и единицата;
б) резултатите от обучението (знания и умения), които се очаква да бъдат 

постигнати при завършване на упражненията;
в) Инструкциите за всяко упражнение;
г) Упражненията, дейностите и материалите (работни листове, шаблони, картони

т.н. ), които трябва да бъдат изтеглени от платформата (Word и PDF формат).
  
Те имат различни формати (игри, видеоклипове, викторини, пъзели, ролеви игри, 
групови дискусии и т.н.) и винаги са обогатени със снимки и пиктограми и имат 
различна дължина (от 5 минути до 1 час).
използване на цифрови екрани (черни дъски, компютри или таблети), но също така 
изтегляне на разнообразни педагогически материали и отпечатване.
  
Упражненията обикновено въвеждат история от реалния живот с един или няколко 
остаряващи или зависими герои (Изабел, Мария, Джордж
така, че да са запознати със
разберат задачите да бъде завършен.
(пенсиониране) показва историята на Изабел;
петдесетте, която мисли да се пенсионира.
историята, упражнението предлага редица дейности/задачи, свързани с историята и 
темата. Те са проектирани с крайната цел да насърчат развитието на процесите на 
отражение в СХИУ. 

 

 

на TRIADE 2.0 (https://www.ivass.gva.es/es/Triade2.html) и в раздела „ ресурси з
преподаватели "в платформата „МНСА“ (https://triade.webs.upv.es/t20/resources

Как да използвате платформата  

“Моето ново стареещо Аз“ - „МНСА“ предоставя 64 упражнения, за да 
помогне на преподавателите да подобрят социалното включване и качеството на живот 

възрастните хора с интелектуални затруднения (СХИУ). 

те упражнения са групирани в 14 дидактически раздели (теми).
са групирани около трите фактора на качеството на живот: благосъстояние, 

социално участие и независимост. Всяка дидактическа единица разглежда конкретна 
тема, свързана със застаряването (злоупотреба, управление на бюджета, житейски цели, 

социални медии, права и т.н. ) и се формира от: 
Теоретично въведение в темата и единицата;      
резултатите от обучението (знания и умения), които се очаква да бъдат 
постигнати при завършване на упражненията;      

Инструкциите за всяко упражнение;      
Упражненията, дейностите и материалите (работни листове, шаблони, картони

), които трябва да бъдат изтеглени от платформата (Word и PDF формат).

Те имат различни формати (игри, видеоклипове, викторини, пъзели, ролеви игри, 
дискусии и т.н.) и винаги са обогатени със снимки и пиктограми и имат 

различна дължина (от 5 минути до 1 час). Упражненията могат да бъдат изпълнени чрез 
използване на цифрови екрани (черни дъски, компютри или таблети), но също така 

ни педагогически материали и отпечатване. 

Упражненията обикновено въвеждат история от реалния живот с един или няколко 
остаряващи или зависими герои (Изабел, Мария, Джордж и др. ), Които са проектирани 

съсСХИУ и да им помогнат да идентифицират темата и да 
разберат задачите да бъде завършен. Например упражнението 1 от
(пенсиониране) показва историята на Изабел; възходите и паденията на жена в края на 
петдесетте, която мисли да се пенсионира. След като СХИУ се запознае с те
историята, упражнението предлага редица дейности/задачи, свързани с историята и 

са проектирани с крайната цел да насърчат развитието на процесите на 
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на TRIADE 2.0 (https://www.ivass.gva.es/es/Triade2.html) и в раздела „ ресурси за 
(https://triade.webs.upv.es/t20/resources-for-

предоставя 64 упражнения, за да 
помогне на преподавателите да подобрят социалното включване и качеството на живот 

(теми). Дидактическите 
са групирани около трите фактора на качеството на живот: благосъстояние, 

Всяка дидактическа единица разглежда конкретна 
тема, свързана със застаряването (злоупотреба, управление на бюджета, житейски цели, 

резултатите от обучението (знания и умения), които се очаква да бъдат 

Упражненията, дейностите и материалите (работни листове, шаблони, картони и 
), които трябва да бъдат изтеглени от платформата (Word и PDF формат).     

Те имат различни формати (игри, видеоклипове, викторини, пъзели, ролеви игри, 
дискусии и т.н.) и винаги са обогатени със снимки и пиктограми и имат 

Упражненията могат да бъдат изпълнени чрез 
използване на цифрови екрани (черни дъски, компютри или таблети), но също така 

Упражненията обикновено въвеждат история от реалния живот с един или няколко 
), Които са проектирани 

идентифицират темата и да 
Например упражнението 1 от раздел 8 

възходите и паденията на жена в края на 
се запознае с темата и 

историята, упражнението предлага редица дейности/задачи, свързани с историята и 
са проектирани с крайната цел да насърчат развитието на процесите на 



 

И накрая, това помагало е в съответствие и допълва останалите учебни м
TRIADE 2.0, чиито характеристики са обобщени в следващата таблица и могат 
свободно да бъдат изтеглени от уебсайта на проекта TRIADE 2.0: 
https://www.ivass.gva.es/Triade2.html
 
 
 
  

 

И накрая, това помагало е в съответствие и допълва останалите учебни м
TRIADE 2.0, чиито характеристики са обобщени в следващата таблица и могат 
свободно да бъдат изтеглени от уебсайта на проекта TRIADE 2.0: 
https://www.ivass.gva.es/Triade2.html. 
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И накрая, това помагало е в съответствие и допълва останалите учебни материали на 
TRIADE 2.0, чиито характеристики са обобщени в следващата таблица и могат 
свободно да бъдат изтеглени от уебсайта на проекта TRIADE 2.0: 



 

Как да използвате педагогически платформата
  
Платформата МНСА предоставя 64 упражнения, за да помогне на преподавателите да 
подобрят социалното включване и качеството на живот на 
интелектуални затруднения 
  
64-те упражнения са групира
раздели са групирани около трите фактора на качеството на живот: благосъстояние, 
социално участие и независимост.
тема, свързана със застаряването (злоупотре
използване на социални медии, права

а) Теоретично въведение в темата и единицата;
б) резултатите от обучението (знания и умения), които се очаква да бъдат 

постигнати при завършване на
в) Инструкциите за всяко упражнение;
г) Упражненията, дейностите и материалите (работни листове, шаблони, картони

т.н. ), които трябва да бъдат изтеглени от платформата (Word и PDF формат).
  
Те имат различни формати (игри, 
групови дискусии и т.н.) и винаги са обогатени със снимки и пиктограми и имат 
различна дължина (от 5 минути до 1 час).
използване на цифрови екрани (черни дъски, компю
изтегляне на разнообразни педагогически материали и отпечатване.
  
Упражненията обикновено въвеждат история от реалния живот с 
остаряващигерои (Изабел, Мария, Джордж
запознати със СХИУ и да им помогнат да идентифицират темата и да разберат задачите 
да бъде завършен. Например упражнението 1 от
историята на Изабел; възходите и паденията на жена в края на 
да се пенсионира. След като 
предлага редица дейности/задачи, свързани с историята и темата.
крайната цел да насърчат развитието на процесите на отражение в 
 

 

използвате педагогически платформата  

предоставя 64 упражнения, за да помогне на преподавателите да 
подобрят социалното включване и качеството на живот на възрастните хора с 
интелектуални затруднения (СХИУ). 

те упражнения са групирани в 14 дидактически раздели (теми).
са групирани около трите фактора на качеството на живот: благосъстояние, 

социално участие и независимост. Всяка дидактическа единица разглежда конкретна 
тема, свързана със застаряването (злоупотреба, управление на бюджета, житейски цели, 
използване на социални медии, права и т.н. ) и се формира от: 

Теоретично въведение в темата и единицата;      
резултатите от обучението (знания и умения), които се очаква да бъдат 
постигнати при завършване на упражненията;      

Инструкциите за всяко упражнение;      
Упражненията, дейностите и материалите (работни листове, шаблони, картони

), които трябва да бъдат изтеглени от платформата (Word и PDF формат).

Те имат различни формати (игри, видеоклипове, викторини, пъзели, ролеви игри, 
групови дискусии и т.н.) и винаги са обогатени със снимки и пиктограми и имат 
различна дължина (от 5 минути до 1 час). Упражненията могат да бъдат изпълнени чрез 
използване на цифрови екрани (черни дъски, компютри или таблети), но също така 
изтегляне на разнообразни педагогически материали и отпечатване. 

Упражненията обикновено въвеждат история от реалния живот с един или няколко 
Изабел, Мария, Джордж и др. ), които са проектирани така, че да са 

и да им помогнат да идентифицират темата и да разберат задачите 
Например упражнението 1 от раздел 8 (пенсиониране) показва 

възходите и паденията на жена в края на петдесетте, която мисли 
След като СХИУ се запознае с темата и историята, упражнението 

предлага редица дейности/задачи, свързани с историята и темата. Те
крайната цел да насърчат развитието на процесите на отражение в СХИУ

7 

предоставя 64 упражнения, за да помогне на преподавателите да 
възрастните хора с 

(теми). Дидактическите 
са групирани около трите фактора на качеството на живот: благосъстояние, 

Всяка дидактическа единица разглежда конкретна 
ба, управление на бюджета, житейски цели, 

резултатите от обучението (знания и умения), които се очаква да бъдат 

Упражненията, дейностите и материалите (работни листове, шаблони, картони и 
), които трябва да бъдат изтеглени от платформата (Word и PDF формат).     

видеоклипове, викторини, пъзели, ролеви игри, 
групови дискусии и т.н.) и винаги са обогатени със снимки и пиктограми и имат 

Упражненията могат да бъдат изпълнени чрез 
три или таблети), но също така 

един или няколко 
оито са проектирани така, че да са 

и да им помогнат да идентифицират темата и да разберат задачите 
8 (пенсиониране) показва 

петдесетте, която мисли 
се запознае с темата и историята, упражнението 

Те са проектирани с 
СХИУ. 



 

Фигура 1.1. Упражнение 8.1 .: Историята на 

 
Фигура 1.2. Упражнение 8.1 .: дейности 2 и 3.

Упражненията трябва да се изпълняват с помощта на преподавател, който трябва да 
присъства в учебната дейност, ръководейки целия процес и дейности, въпреки че тези 
СХИУ с по -висока автономност могат да ги използват сами.
За да започнете да изпълнявате упраж
СХИУ, като използвате въпросника за валидиране 1 (вижте следващия раздел), за да 
оцените техните нужди и предпочитания и да изберете подходящите упражнения за 
всеки човек или група. За да помогне при избора на 
„МНСА“ позволява на преподавателите да намерят конкретно упражнение, като търсят 
по четири ключови критерия:
  

1. Измерение на качеството на живот
2. Вид на обучение (индивидуално или по групи)

 

Фигура 1.1. Упражнение 8.1 .: Историята на Михаела.

 

Фигура 1.2. Упражнение 8.1 .: дейности 2 и 3.

 

да се изпълняват с помощта на преподавател, който трябва да 
присъства в учебната дейност, ръководейки целия процес и дейности, въпреки че тези 

висока автономност могат да ги използват сами. 
За да започнете да изпълнявате упражненията, се препоръчва да проведете интервю с 

, като използвате въпросника за валидиране 1 (вижте следващия раздел), за да 
техните нужди и предпочитания и да изберете подходящите упражнения за 

За да помогне при избора на това упражнение, платформата 
позволява на преподавателите да намерят конкретно упражнение, като търсят 

по четири ключови критерия: 

Измерение на качеството на живот 
Вид на обучение (индивидуално или по групи) 
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да се изпълняват с помощта на преподавател, който трябва да 
присъства в учебната дейност, ръководейки целия процес и дейности, въпреки че тези 

ненията, се препоръчва да проведете интервю с 
, като използвате въпросника за валидиране 1 (вижте следващия раздел), за да 

техните нужди и предпочитания и да изберете подходящите упражнения за 
това упражнение, платформата 

позволява на преподавателите да намерят конкретно упражнение, като търсят 



 

3. Приблизителна дължина
4. Формат на упражнения (Pdf, видео и др.)

 
Фигура 1.3. Търсене на упражнения по 4 критерия

 

Но професионалистите и преподавателите могат свободно да използват упражненията 
по най -добрия начин, който отговаря на нуждите на клиентите им.
да използват всички упражнения, включени в платформата, като дават уроците в 
същата последователност, в която са номерирани на платформата.
използват едно упражнение 
индивидуално или по групи, да го изпол
или педагогическите методологии на други клиенти.
  
В допълнение, преподавателите, участващи в методологията за валидиране, заявяват 
удобството някои упражнения да бъдат адаптирани към конкретния капацитет на 
учениците и средата. Съответно упражненията могат да бъдат изтеглени във формат 
Word, за да се улесни тази адаптация.
  
Въпреки че упражненията имат различна степен на трудност, може да се каже, че 
средната целева група на учащите е:
  

Стареещи възрастни с лек
известна степен на самостоятелност в дейността на 
всекидневния живот.

  

 

Приблизителна дължина 
упражнения (Pdf, видео и др.) 

Фигура 1.3. Търсене на упражнения по 4 критерия

Но професионалистите и преподавателите могат свободно да използват упражненията 
добрия начин, който отговаря на нуждите на клиентите им. Те могат да решат 

всички упражнения, включени в платформата, като дават уроците в 
същата последователност, в която са номерирани на платформата.
използват едно упражнение - или набор от тях - независимо, за да
индивидуално или по групи, да го използват като част от индивидуалната поддръжка 
или педагогическите методологии на други клиенти. 

В допълнение, преподавателите, участващи в методологията за валидиране, заявяват 
удобството някои упражнения да бъдат адаптирани към конкретния капацитет на 

Съответно упражненията могат да бъдат изтеглени във формат 
Word, за да се улесни тази адаптация. 

Въпреки че упражненията имат различна степен на трудност, може да се каже, че 
средната целева група на учащите е: 

възрастни с леки интелектуални затруднения, с 
известна степен на самостоятелност в дейността на 
всекидневния живот. 
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Фигура 1.3. Търсене на упражнения по 4 критерия

 

Но професионалистите и преподавателите могат свободно да използват упражненията 
Те могат да решат 

всички упражнения, включени в платформата, като дават уроците в 
същата последователност, в която са номерирани на платформата. Или могат да 

независимо, за да го изпълнят 
зват като част от индивидуалната поддръжка 

В допълнение, преподавателите, участващи в методологията за валидиране, заявяват 
удобството някои упражнения да бъдат адаптирани към конкретния капацитет на 

Съответно упражненията могат да бъдат изтеглени във формат 

Въпреки че упражненията имат различна степен на трудност, може да се каже, че 

и интелектуални затруднения, с 
известна степен на самостоятелност в дейността на 



 

Според модела на Качество на живот
подкрепа, за да живеят пълноценно в общността.
изчерпателен и изразителен език е удобно за разбиране на упражненията, участие в 
дейностите или отговаряне на въпросите.
  
И накрая, платформата не включва никакъв специфичен инструмент за оценка на 
придобиването на учебни резултати от 
учебния процес, биха могли да използват или адаптират показателите и инструментите, 
разработени от проекта, за да валидират методологията и упражненията, които са 
обяснени в следващия раздел на този документ.
 
 
 
 
  

 

Качество на живот те са СХИУ, които се нуждаят от периодична 
подкрепа, за да живеят пълноценно в общността. В допълнение, известно ниво 
изчерпателен и изразителен език е удобно за разбиране на упражненията, участие в 
дейностите или отговаряне на въпросите. 

И накрая, платформата не включва никакъв специфичен инструмент за оценка на 
придобиването на учебни резултати от СХИУ, но преподавателите, за да оценят 
учебния процес, биха могли да използват или адаптират показателите и инструментите, 
разработени от проекта, за да валидират методологията и упражненията, които са 
обяснени в следващия раздел на този документ. 
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, които се нуждаят от периодична 
В допълнение, известно ниво на 

изчерпателен и изразителен език е удобно за разбиране на упражненията, участие в 

И накрая, платформата не включва никакъв специфичен инструмент за оценка на 
ателите, за да оценят 

учебния процес, биха могли да използват или адаптират показателите и инструментите, 
разработени от проекта, за да валидират методологията и упражненията, които са 



 

ГЛАВА 3Методология за валидиране и заключения.
   

3.1. Въведение 
  
Този документ разглежда методологията за валидиране на упражненията за цифрова 
платформа „МНСА“. Основната цел на дигиталната платформа 
подпомага процеса на социално обучение и обуче
обучението са: 
  

 СХИУ да има повече възможности след обучението за достъп до обществени 
блага и услуги (напр. Градски транспорт, клубове за пенсионери, вечерни класове, 
обществени асоциации и услуги
 СХИУ да имат повече 
хора, които не са персонал, членове на семейството или други хора с лични 
документи. 

  
За постигането на тези цели интерактивната платформа за обучение 
упражнения и дейности, преследващи 2 вида учебни резултати:

 Подобряване на знанията относно концепциите за стареене: т.е. здравословно 
стареене, активно стареене, роли на 
живот и свободно време.
 Подобряване на уме
ЖИВОТ (придавайки максимално значение на измерението за социално 
включване), упражненията ще бъдат насочени към подобряване на 
междуличностните умения на 

  
За да се оптимизират резултатите от обучен
СХИУ, TRIADE 2.0 разработи концептуална рамка за проектиране и устойчиво 
развитие на упражненията 
партньорите да: 

 постигнете консенсус относно условията, контекста, факто
съдържанието и концепцията за обучение на цифровата платформа 
„МНСА“.       

 улесни Brainstorm между партньорите, за да се определи съдържанието на 
единичните специфични упражнения.

 опишете различните фактори за 
„МНСА“ и съответните резултати от обучението.

 следвайте насоките, използвани като камъни за създаване на упражнения 
„МНСА“.       

 преразгледа и измени 

 

3Методология за валидиране и заключения. 

Този документ разглежда методологията за валидиране на упражненията за цифрова 
Основната цел на дигиталната платформа 

подпомага процеса на социално обучение и обучение на СХИУ

да има повече възможности след обучението за достъп до обществени 
блага и услуги (напр. Градски транспорт, клубове за пенсионери, вечерни класове, 
обществени асоциации и услуги и др. ). 

да имат повече възможности за подобряване на социалната си мрежа с 
хора, които не са персонал, членове на семейството или други хора с лични 

За постигането на тези цели интерактивната платформа за обучение 
упражнения и дейности, преследващи 2 вида учебни резултати: 

Подобряване на знанията относно концепциите за стареене: т.е. здравословно 
стареене, активно стареене, роли на СХИУ, здравословна диета, самостоятелен 
живот и свободно време. 

на уменията: Използвайки 8 измерениЯ на 
(придавайки максимално значение на измерението за социално 

включване), упражненията ще бъдат насочени към подобряване на 
междуличностните умения на СХИУ. 

За да се оптимизират резултатите от обучението на учебната платформа 
, TRIADE 2.0 разработи концептуална рамка за проектиране и устойчиво 

развитие на упражненията „МНСА“ (виж приложение 1). Тази рамка помогна на 

постигнете консенсус относно условията, контекста, факто
съдържанието и концепцията за обучение на цифровата платформа 

улесни Brainstorm между партньорите, за да се определи съдържанието на 
единичните специфични упражнения.       

опишете различните фактори за КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
и съответните резултати от обучението.       

следвайте насоките, използвани като камъни за създаване на упражнения 

преразгледа и измени „МНСА“ упражнения.       
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Този документ разглежда методологията за валидиране на упражненията за цифрова 
Основната цел на дигиталната платформа „МНСА“ е да 

СХИУ. Резултатите от 

да има повече възможности след обучението за достъп до обществени 
блага и услуги (напр. Градски транспорт, клубове за пенсионери, вечерни класове, 

възможности за подобряване на социалната си мрежа с 
хора, които не са персонал, членове на семейството или други хора с лични 

За постигането на тези цели интерактивната платформа за обучение „МНСА“ включва 

Подобряване на знанията относно концепциите за стареене: т.е. здравословно 
, здравословна диета, самостоятелен 

на КАЧЕСТВО НА 
(придавайки максимално значение на измерението за социално 

включване), упражненията ще бъдат насочени към подобряване на 

ието на учебната платформа „МНСА“ за 
, TRIADE 2.0 разработи концептуална рамка за проектиране и устойчиво 

Тази рамка помогна на 

постигнете консенсус относно условията, контекста, факторите на 
съдържанието и концепцията за обучение на цифровата платформа 

улесни Brainstorm между партньорите, за да се определи съдържанието на 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, разделите 

следвайте насоките, използвани като камъни за създаване на упражнения 



 

 за оценка и оценка на упражненията 

  
Както може да се види на фигура 3.1., Рамката, която позволи разработването на 
съдържание на цифрова платформа 
раздела. Пилотното проучване, в което оценяваме използването на упражненията 
„МНСА“, е описано в раздел 7.
проучване и ще бъдат формулирани някои препоръки
 
 
  

 

за оценка и оценка на упражненията „МНСА“.       

Както може да се види на фигура 3.1., Рамката, която позволи разработването на 
съдържание на цифрова платформа „МНСА“, ще бъде описана в следващите 8 

Пилотното проучване, в което оценяваме използването на упражненията 
, е описано в раздел 7. В раздел 8 ще бъдат обобщени резултатите от това 

проучване и ще бъдат формулирани някои препоръки. 
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Както може да се види на фигура 3.1., Рамката, която позволи разработването на 
, ще бъде описана в следващите 8 

Пилотното проучване, в което оценяваме използването на упражненията 
В раздел 8 ще бъдат обобщени резултатите от това 



 

Фигура 3.1. Стъпки на методологията за валидиране
 

 

 

Стъпки на методологията за валидиране 
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3. 2. Методология за валидиране на 
траен подход . 
  

1. Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 
обучение „МНСА“ . 

 

 

 
 
 
 
 
 

След многобройни дискусии относно целта и задачите на цифровата платформа на 
„МНСА“ и съответно съдържанието на методологията за валидиране, беше решено да 
се измести фокусът на платформата 
към „подпомагане на процеса на социално обучение, за да се подреди за подобряване 
на общия Качество на живот
условията, при които е взето това решение.
  
Първо, след приключване на работната книга TRIADE 2.0 за обучители (IO1) всички 
партньори се съгласиха, че съдържанието на програмата за обучение на 
трябва да бъде в съответствие със съдържанието на работната книга.
вместо да се обучава СХИУ
платформа, за да се постигне повишаване на дигиталните компетенции (използване на 
маса или компютър) и междуличностните и трансферни умения, фокусът на обучението 
беше пренасочен за подобряване на цялостното 
насочване само към тези учебни резултати, които най 
специфичните нужди на СХИУ
с референтната рамка на работната тетрадка, но беше изпълним в рамките на времеват
рамка на пилотното проучване, което беше определено на 5 месеца.
  
Освен това партньорите осъзнаха, че упражненията 
проектирани като „универсални за всички“, но трябва да позволят 
персонализиране. Въпреки убежденията на партньори
и пластичността на СХИУ, обучението на нови знания и умения в контролирана среда 
(т.е. платформа „МНСА“) не гарантира прилагане на наученото.
възрастта и тежестта на интелектуалното увреждане, прехвърлянето в си
реалния живот е доста сложно начинание, което надхвърля изпълнението на научени 
умения и съдържание, но изисква наличието на определени условия.

01 – Анализ на съдържанието и 
концепцията 

02 – Детерминиране на 
съдържанието на МНСА 

 

2. Методология за валидиране на „МНСА“: Ориентиран към резултатите и 

Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 

След многобройни дискусии относно целта и задачите на цифровата платформа на 
и съответно съдържанието на методологията за валидиране, беше решено да 

се измести фокусът на платформата „МНСА“ от „насърчаване на трансфера на умения“ 
към „подпомагане на процеса на социално обучение, за да се подреди за подобряване 

Качество на живот на СХИУ '. По -долу ще бъдат обяснени контекстът и 
условията, при които е взето това решение. 

д приключване на работната книга TRIADE 2.0 за обучители (IO1) всички 
партньори се съгласиха, че съдържанието на програмата за обучение на 
трябва да бъде в съответствие със съдържанието на работната книга.

СХИУ в завършване на общо 64 упражнения на цифровата 
платформа, за да се постигне повишаване на дигиталните компетенции (използване на 
маса или компютър) и междуличностните и трансферни умения, фокусът на обучението 
беше пренасочен за подобряване на цялостното КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
насочване само към тези учебни резултати, които най -добре отговарят на 

СХИУ за поддръжка. Този избор не само беше по 
с референтната рамка на работната тетрадка, но беше изпълним в рамките на времеват
рамка на пилотното проучване, което беше определено на 5 месеца. 

Освен това партньорите осъзнаха, че упражненията „МНСА“ не могат да бъдат 
проектирани като „универсални за всички“, но трябва да позволят 

Въпреки убежденията на партньорите за промяната, модификацията 
, обучението на нови знания и умения в контролирана среда 
) не гарантира прилагане на наученото.

възрастта и тежестта на интелектуалното увреждане, прехвърлянето в си
реалния живот е доста сложно начинание, което надхвърля изпълнението на научени 
умения и съдържание, но изисква наличието на определени условия. Тези условия са на 

Анализ на съдържанието и 
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: Ориентиран към резултатите и 

Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 

След многобройни дискусии относно целта и задачите на цифровата платформа на 
и съответно съдържанието на методологията за валидиране, беше решено да 

от „насърчаване на трансфера на умения“ 
към „подпомагане на процеса на социално обучение, за да се подреди за подобряване 

долу ще бъдат обяснени контекстът и 

д приключване на работната книга TRIADE 2.0 за обучители (IO1) всички 
партньори се съгласиха, че съдържанието на програмата за обучение на „МНСА“ 
трябва да бъде в съответствие със съдържанието на работната книга. На второ място, 

завършване на общо 64 упражнения на цифровата 
платформа, за да се постигне повишаване на дигиталните компетенции (използване на 
маса или компютър) и междуличностните и трансферни умения, фокусът на обучението 

АЧЕСТВО НА ЖИВОТ чрез 
добре отговарят на 

Този избор не само беше по -съгласуван 
с референтната рамка на работната тетрадка, но беше изпълним в рамките на времевата 

не могат да бъдат 
проектирани като „универсални за всички“, но трябва да позволят 

те за промяната, модификацията 
, обучението на нови знания и умения в контролирана среда 
) не гарантира прилагане на наученото. Независимо от 

възрастта и тежестта на интелектуалното увреждане, прехвърлянето в ситуации от 
реалния живот е доста сложно начинание, което надхвърля изпълнението на научени 

Тези условия са на 



 

ниво клиент (напр. Самоефективност, вътрешна мотивация и
(дали средата „очаква“ изпълнение, „приканва“, „стимулира“
  
Въз основа на тези разсъждения партньорите се договориха да разработят:
  

1. Дигитална платформа за обучение 
от обучители, за да преподава на 
и да им помогне да подобрят уменията си, за да повишат цялостното 
качество на живот.

2. Да се разработят поне 50 упражнения, които отговарят на нуждите от 
поддръжка, които са специфични за доб
СХИУ - както е оп
64 упражнения.

3. Теоретична рамка с практически стратегии за успешно прехвърляне и 
изпълнение на тренировъчните упражнения на 
този документ);
разработят достъпно съдържание (вижте раздел 4 от този документ)

  

 

ниво клиент (напр. Самоефективност, вътрешна мотивация и т.н. ) и на ниво среда 
али средата „очаква“ изпълнение, „приканва“, „стимулира“ и т.н. ). 

Въз основа на тези разсъждения партньорите се договориха да разработят:

Дигитална платформа за обучение „МНСА“, която ще се използва главно 
от обучители, за да преподава на СХИУ специфични знания за стареенето 
и да им помогне да подобрят уменията си, за да повишат цялостното 
качество на живот. 

разработят поне 50 упражнения, които отговарят на нуждите от 
жка, които са специфични за доброКАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

както е описано в научната литература. Накрая бяха разработени 
64 упражнения. 
Теоретична рамка с практически стратегии за успешно прехвърляне и 
изпълнение на тренировъчните упражнения на „МНСА“
този документ); и рамка, която да помогне на преподават
разработят достъпно съдържание (вижте раздел 4 от този документ)
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) и на ниво среда 
 

Въз основа на тези разсъждения партньорите се договориха да разработят: 

, която ще се използва главно 
чни знания за стареенето 

и да им помогне да подобрят уменията си, за да повишат цялостното 

разработят поне 50 упражнения, които отговарят на нуждите от 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ на 

Накрая бяха разработени 

Теоретична рамка с практически стратегии за успешно прехвърляне и 
„МНСА“ (виж раздел 5 от 

и рамка, която да помогне на преподавателите да 
разработят достъпно съдържание (вижте раздел 4 от този документ) 



 

 

 
 

Втората стъпка беше да се определи конкретното съдържание на учебната платформа 
„МНСА“. Партньорите на TRIADE 2.0 се съгласиха да използват концептуалната рамка 
за КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
показано в таблица 3.1 . 
  
Таблица 3. 1 . Концептуална рамка за качеството на живот

 
Фактори Области
Независимост 
 

Личностно развитие

Самоопределeние 
(самодетерминиране)

Социално участие 
 

Междуличностни отношения

Социално включване
Права 

Благополучие 
 

Емоционално благополучие
Физическо благополучие
Материално благополучие

 
 
 

Изхождайки от трите фактора на 
участие“ и „Благосъстояние“ и научната литература относно нуждите от подкрепа на 
СХИУ (интегрирана в модули 2 и 3 на IO1: Работна тетрадка TRIADE 2.0 за обучители 
и преподаватели), впоследствие партньорите определят резултатите от 
обучението. Пример за такива резултати от обучението за фактора „Социално участие“ 
са: 
  

 СХИУ знае как да
развлекателни дейности в общността след пенсиониране.
 СХИУ избира работни дейности/дейности за свободното време, които 
съответстват на неговите/нейните очаквания и желания за включване в живота на 
общността след пенсиониране.

02 – Детерминиране на съдържанието на МНСА платформата

 

тората стъпка беше да се определи конкретното съдържание на учебната платформа 
Партньорите на TRIADE 2.0 се съгласиха да използват концептуалната рамка 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, както е описано в работната книга за обучители (IO1) и 

Концептуална рамка за качеството на живот . 

Области Индикатори 
Личностно развитие Образователен статус и лични 

компетенции  
Самоопределeние 
(самодетерминиране) 

Избори, личен контрол, решения

Междуличностни отношения Социална приятелска мрежа,      семейни 
отношения  

Социално включване Интеграция, социална роля
Човешки и юридически

Емоционално благополучие Удовлетвореност, липса на стрес
Физическо благополучие Здравен и хранителен статус
Материално благополучие Финансов статус, заетост, 

собственост 
 

от трите фактора на Качество на живот „Независимост“, „Социално 
участие“ и „Благосъстояние“ и научната литература относно нуждите от подкрепа на 

(интегрирана в модули 2 и 3 на IO1: Работна тетрадка TRIADE 2.0 за обучители 
и преподаватели), впоследствие партньорите определят резултатите от 

Пример за такива резултати от обучението за фактора „Социално участие“ 

знае как да продължи или (да преоткрие) работни дейности и/или 
развлекателни дейности в общността след пенсиониране. 

избира работни дейности/дейности за свободното време, които 
съответстват на неговите/нейните очаквания и желания за включване в живота на 

ед пенсиониране. 

Детерминиране на съдържанието на МНСА платформата
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тората стъпка беше да се определи конкретното съдържание на учебната платформа 
Партньорите на TRIADE 2.0 се съгласиха да използват концептуалната рамка 

в работната книга за обучители (IO1) и 

Образователен статус и лични  

Избори, личен контрол, решения 

Социална приятелска мрежа,      семейни 

Интеграция, социална роля 
Човешки и юридически 
Удовлетвореност, липса на стрес 
Здравен и хранителен статус 
Финансов статус, заетост,  

„Независимост“, „Социално 
участие“ и „Благосъстояние“ и научната литература относно нуждите от подкрепа на 

(интегрирана в модули 2 и 3 на IO1: Работна тетрадка TRIADE 2.0 за обучители 
и преподаватели), впоследствие партньорите определят резултатите от 

Пример за такива резултати от обучението за фактора „Социално участие“ 

или (да преоткрие) работни дейности и/или 

избира работни дейности/дейности за свободното време, които 
съответстват на неговите/нейните очаквания и желания за включване в живота на 

Детерминиране на съдържанието на МНСА платформата 



 

 

2. Създаване на съдържание на 
обучението . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Въз основа на резултатите от обучението, партньорите на TRIADE след това 
определиха разделите за фактор 
предложените раздели бяха преработени от IVASS, координатор на TRIADE 2.0.
  
Таблица 3.2. Качество на живот

 
КАЧЕСТВО НА 
ЖИВОТ-ФАКТОР 

РАЗДЕЛ

 
 
ФАКТОР 1. 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Раздел 1: Подготовка за адаптиране / промяна на дома. 
Преместване на друго място.
Раздел 2: Използване на оборудване и помощни 
технологии
Раздел 3: Управление на личните средства: по
доходи, нови приоритети.
Раздел 4: Оптимизиране на здравето: физическа 
активност и здравословен начин на живот.
Раздел 5: Осведоменост за настъпващите промените при 
стареенето.
Раздел 6: Безопаснос

 
ФАКТОР 2.  
СОЦИАЛНО 
УЧАСТИЕ 

Раздел 7 
с близките и с приятели.
Раздел 8 
пенсионирането или развлекателни дейности в 
общността.
Раздел 9 
другите и принос към обществото.

03 – Дефиниране на разделите

04 – Разработване на прототип

 

2. Създаване на съдържание на „МНСА“, като се имат предвид резултатите от 

Въз основа на резултатите от обучението, партньорите на TRIADE след това 
те за фактор „МНСА“, общо 14. Тези резултати от обучението и 

бяха преработени от IVASS, координатор на TRIADE 2.0.

Качество на живот фактори и раздели 

РАЗДЕЛ CONTENT 

Раздел 1: Подготовка за адаптиране / промяна на дома. 
Преместване на друго място. 
Раздел 2: Използване на оборудване и помощни 
технологии 
Раздел 3: Управление на личните средства: по-ниски 
доходи, нови приоритети. 
Раздел 4: Оптимизиране на здравето: физическа 
активност и здравословен начин на живот. 
Раздел 5: Осведоменост за настъпващите промените при 
стареенето. 
Раздел 6: Безопасност: Предотвратяване на насилие.
Раздел 7 – Социални контакти: Поддържане на контакти 
с близките и с приятели. 
Раздел 8 - Активно стареене: работа след 
пенсионирането или развлекателни дейности в 
общността. 
Раздел 9 - Социална ангажираност: Подпомагане на 
другите и принос към обществото. 

03 – Дефиниране на разделите 

Дефиниране на разделите 

Разработване на прототип 
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, като се имат предвид резултатите от 

Въз основа на резултатите от обучението, партньорите на TRIADE след това 
Тези резултати от обучението и 

бяха преработени от IVASS, координатор на TRIADE 2.0. 

Раздел 1: Подготовка за адаптиране / промяна на дома. 

Раздел 2: Използване на оборудване и помощни 

ниски 

Раздел 4: Оптимизиране на здравето: физическа 

Раздел 5: Осведоменост за настъпващите промените при 

т: Предотвратяване на насилие. 
Социални контакти: Поддържане на контакти 

Активно стареене: работа след 
пенсионирането или развлекателни дейности в 

Социална ангажираност: Подпомагане на 



 

Раздел 10: Социални медии.

 
ФАКТОР 3. 
НЕЗАВИСИМОСТ 

Раздел 11: Запознаване с моите права.
Раздел 12: Кои са важните за мен хора? 
Раздел 13: Избор на подходящи житейски цели и 
дейности, важни за мен.
Раздел 14: Избор на палиативни грижи.

 
 

За всяка единица е създаден шаблон, включващ следните аспекти:
  

1. Въвеждане на съдържанието на единицата, като се подчертае как 
упражненията влияят на 
2. По -нататъшно конкретизиране на очакваните знания и умения на 
(резултати от обучението).

 
 
 
 

 

 
 
 

Тъй като всеки партньор е отговорен за създаването на тренировъчни упражнения за 
„МНСА“ в рамките на определен фактор за 
„Благосъстояние“, фламандски партньори 
„Независимост“), третата стъпка беше да се представят някои
стандарти за проектиране на 
на упражненията. 
  
HOGENT търси в международната литература педагогическа рамка, която да позволи 
създаването на трайни упражнения за хора с интелектуални затруднения.
литературата предоставя няколко педагогически рамк
установено , че само Универсалният дизайн за учене (UDL)
целевата група. Този модел предоставя визия за прекратяване на идеята „универсален 
за всички“ и следователно разширява възможностите за учене за в
различия в ученето (Meyer, Rose & Gordon, 2017).
да използва принципите на UDL е, че той признава
  
Фигура 3.2. Универсален дизайн за учене

04 – Разработване на 

 

Раздел 10: Социални медии. 
Раздел 11: Запознаване с моите права. 
Раздел 12: Кои са важните за мен хора?  
Раздел 13: Избор на подходящи житейски цели и 
дейности, важни за мен. 
Раздел 14: Избор на палиативни грижи. 

За всяка единица е създаден шаблон, включващ следните аспекти: 

Въвеждане на съдържанието на единицата, като се подчертае как 
упражненията влияят на КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ на СХИУ. 

нататъшно конкретизиране на очакваните знания и умения на 
(резултати от обучението). 

Тъй като всеки партньор е отговорен за създаването на тренировъчни упражнения за 
в рамките на определен фактор за Качество на живот

„Благосъстояние“, фламандски партньори - „Социално участие“, Нарху 
„Независимост“), третата стъпка беше да се представят някои

за проектиране на „МНСА“ упражнения, както и за създаване на прототипи 

HOGENT търси в международната литература педагогическа рамка, която да позволи 
създаването на трайни упражнения за хора с интелектуални затруднения.
литературата предоставя няколко педагогически рамки за общото население,

Универсалният дизайн за учене (UDL) отговаря на условията за 
Този модел предоставя визия за прекратяване на идеята „универсален 

за всички“ и следователно разширява възможностите за учене за в
различия в ученето (Meyer, Rose & Gordon, 2017). Основната мотивация за TRIADE 2.0 
да използва принципите на UDL е, че той признава разнообразието на 

Универсален дизайн за учене 

Разработване на минимални стандарти и прототипи
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Раздел 13: Избор на подходящи житейски цели и 

Въвеждане на съдържанието на единицата, като се подчертае как 

нататъшно конкретизиране на очакваните знания и умения на СХИУ 

Тъй като всеки партньор е отговорен за създаването на тренировъчни упражнения за 
Качество на живот (напр. IVASS - 

„Социално участие“, Нарху - 
„Независимост“), третата стъпка беше да се представят някои минимални 

то и за създаване на прототипи 

HOGENT търси в международната литература педагогическа рамка, която да позволи 
създаването на трайни упражнения за хора с интелектуални затруднения. Докато 

и за общото население, беше 
отговаря на условията за 

Този модел предоставя визия за прекратяване на идеята „универсален 
за всички“ и следователно разширява възможностите за учене за всички хора с 

Основната мотивация за TRIADE 2.0 
разнообразието на СХИУ. 

и прототипи 



 

Снимката е извлечена от
learning/udl-framework 
  
Meyer, A., Rose, DH, и Gordon, D. (2017).
практика. Cast Professional Publishing.
  
Имайки предвид принципите на UDL, бяха създадени следните набори от минимални 
стандарти, предназначени за системно разработване на упражнения за качество, ко
насърчават достъпността и ефективността на платформата за цифрово обучение 
„МНСА“. 
  
Минимални стандарти за разработване на упражненията 
  

1. Всички упражнения трябва да бъдат свързани с всеобхватна цел, извлечена от 
работната книга на TRIADE 2.0.
увеличаване или поддържане на 
ID. 

Например основната цел на звеното „Социална свързаност“ е да изгради или 
поддържа отношения с членове на семейството и приятели.
в работната книга, 
поддържане или поддържане на контакт със семейството и 
приятелите. Повечето от тях имат много малка мрежа и са по 
други хора да губят контакти с напредването на възраст

2. Всяка единица трябва да се стреми към упражнения, които водят до промяна в 
поведението. Това означава, че някои упражнения може да са на ниво познание 
„знае“, докато други упражнения изискват прозрение или размисъл от 

 

Снимката е извлечена от https://www.inclusive.tki.org.nz/guides/universal

Gordon, D. (2017). Универсален дизайн за учене: теория и 
Cast Professional Publishing. 

Имайки предвид принципите на UDL, бяха създадени следните набори от минимални 
стандарти, предназначени за системно разработване на упражнения за качество, ко
насърчават достъпността и ефективността на платформата за цифрово обучение 

Минимални стандарти за разработване на упражненията „МНСА“

Всички упражнения трябва да бъдат свързани с всеобхватна цел, извлечена от 
работната книга на TRIADE 2.0. Целите на TRIADE 2.0 се фокусират върху 
увеличаване или поддържане на Качество на живот на възрастните възрастни с 

Например основната цел на звеното „Социална свързаност“ е да изгради или 
поддържа отношения с членове на семейството и приятели. 
в работната книга, СХИУ са особено уязвими, когато става въпрос за 
поддържане или поддържане на контакт със семейството и 

Повечето от тях имат много малка мрежа и са по 
други хора да губят контакти с напредването на възрастта. 

Всяка единица трябва да се стреми към упражнения, които водят до промяна в 
Това означава, че някои упражнения може да са на ниво познание 

„знае“, докато други упражнения изискват прозрение или размисъл от 
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https://www.inclusive.tki.org.nz/guides/universal-design-for-

Универсален дизайн за учене: теория и 

Имайки предвид принципите на UDL, бяха създадени следните набори от минимални 
стандарти, предназначени за системно разработване на упражнения за качество, които 
насърчават достъпността и ефективността на платформата за цифрово обучение 

„МНСА“ 

Всички упражнения трябва да бъдат свързани с всеобхватна цел, извлечена от 
Целите на TRIADE 2.0 се фокусират върху 

на възрастните възрастни с 

Например основната цел на звеното „Социална свързаност“ е да изгради или 
 Както е показано 

са особено уязвими, когато става въпрос за 
поддържане или поддържане на контакт със семейството и 

Повечето от тях имат много малка мрежа и са по -склонни от 
 

Всяка единица трябва да се стреми към упражнения, които водят до промяна в 
Това означава, че някои упражнения може да са на ниво познание 

„знае“, докато други упражнения изискват прозрение или размисъл от 



 

участниците. И накрая, поне едно у
извърши прехвърлянето от наученото към ситуации от реалния живот (правене 
и/или интегриране в ежедневни ситуации)

3. Разбийте общата цел на по 
4. Решете дали упражнението може да се прави индивидуално и/или 
5. Разработете упражнения за 

прости инструкции. 
6. Въведете упражнението чрез история, ролева игра или филм.

имате предвид по -
съществена история, но трябва да дава възможност за размисъл или дискусия по 
тази конкретна тема.
положителен пример.
толкова по -голям е шансът те да се иде
осъзнаят, че остаряват.

Когато използвате филми, уверете се, че всички държави партньори също 
могат да го използват.
кратък, за да бъде субтитриран.

Помислете как може да се 
по -малки сесии, ако е необходимо?
прости за някои клиенти, какво би могло да бъде по 
занимаващо се със същата тема?

 
Допълнителни съвети при създаван
  
Когато пишете подаръци за 
  

да съдържа само съществена информация;
са къси;       
ли право напред;
разпределени по цялата страница, а не затрупана;
Маркирайте важни думи/ понятия, 
шрифтове, промяна на цвета;
да добавят снимки, ако те добавят яснота 
полезни. Човекът, който прави снимката, знае какво представлява, но 
ученикът не е задължително да я разбира.

  
За да се гарантира, че преподавателите използват принципите на UDL, всяко 
упражнение започва с бележка.
  
Забележка 

 

И накрая, поне едно упражнение трябва да помогне на 
извърши прехвърлянето от наученото към ситуации от реалния живот (правене 
и/или интегриране в ежедневни ситуации) 
Разбийте общата цел на по -малки подцели. 
Решете дали упражнението може да се прави индивидуално и/или 
Разработете упражнения за СХИУ, които могат да общуват устно и да разбират 

Въведете упражнението чрез история, ролева игра или филм.
-старата група хора с ID. Не е задължително да е

на история, но трябва да дава възможност за размисъл или дискусия по 
тази конкретна тема. Опитайте се да изберете възможно най 
положителен пример. Колкото по -привлекателен е примерът за участниците, 

голям е шансът те да се идентифицират положително с него и да 
осъзнаят, че остаряват. 

Когато използвате филми, уверете се, че всички държави партньори също 
могат да го използват. Например филмът е без текст и/или е достатъчно 
кратък, за да бъде субтитриран. 

Помислете как може да се адаптира упражнението. Може ли да се разбие на 
малки сесии, ако е необходимо? Някои упражнения може да са твърде 

прости за някои клиенти, какво би могло да бъде по -атрактивно упражнение, 
занимаващо се със същата тема? 

Допълнителни съвети при създаването на упражненията: 

Когато пишете подаръци за СХИУ, уверете се, че те: 

да съдържа само съществена информация;       

ли право напред;       
разпределени по цялата страница, а не затрупана;       
Маркирайте важни думи/ понятия, например удебелен курсив, промяна на 

шрифтове, промяна на цвета;       
да добавят снимки, ако те добавят яснота - за някои студенти снимки не са 

Човекът, който прави снимката, знае какво представлява, но 
ученикът не е задължително да я разбира.       

За да се гарантира, че преподавателите използват принципите на UDL, всяко 
упражнение започва с бележка. Например: 
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пражнение трябва да помогне на СХИУ да 
извърши прехвърлянето от наученото към ситуации от реалния живот (правене 

Решете дали упражнението може да се прави индивидуално и/или в група. 
, които могат да общуват устно и да разбират 

Въведете упражнението чрез история, ролева игра или филм. Уверете се, че 
Не е задължително да е много 

на история, но трябва да дава възможност за размисъл или дискусия по 
Опитайте се да изберете възможно най -привлекателен и 

привлекателен е примерът за участниците, 
нтифицират положително с него и да 

Когато използвате филми, уверете се, че всички държави партньори също 
Например филмът е без текст и/или е достатъчно 

Може ли да се разбие на 
Някои упражнения може да са твърде 

атрактивно упражнение, 

например удебелен курсив, промяна на 

за някои студенти снимки не са 
Човекът, който прави снимката, знае какво представлява, но 

За да се гарантира, че преподавателите използват принципите на UDL, всяко 



 

Упражненията и дейностите на 
да общуват устно и да разбират прости инструк
групови сесии, но при необходимост могат да бъдат пригодени за използване с 
отделни лица. Може да се наложи упражненията да бъдат адаптирани за хора с по 
сложни учебни нужди, като се използват повече визуални или живи реквизит
ролеви игри. 

  
За да се адаптирате, помислете и върху следните въпроси:

  
 Каква е текущата им рамка/опит?
 Какво разбират за това, което се случва в живота им в момента?
разбират за бъдещето?
 Колко още може да им се помогне да разберат?
могли и трябва да бъдат добавени към настоящата им рамка на знания?

  
„МНСА“ прототипи на упражнения
  
За да вдъхнови партньорите и да им помогне при създаването на подходящи 
упражнения на РАЗДЕЛ, HOGENT Белгия разработи прототипи за 
РАЗДЕЛ 8 (вижте цифровата платформа 
 

Като се вземат предвид минималните стандарти и прототипи, партньорите на 
TRIADE2.0 продължиха да разработват упражненията 
  
Всичките 14 РАЗДЕЛИ съдържат няколко упражнения (минимум 3 и максимум 6), 
разделени на по -малки упражнения (минимум 1 и максимум 7).
упражнения/дейности са обяснени в кратко ръководство.
допълнителни шаблони, работни листове, снимки, ... нео
упражненията/дейностите. 
  
Упражненията са проектирани да се изпълняват в определения ред, но могат да бъдат 
изпълнявани по всякакъв начин, който сметнете за добре.

 

Упражненията и дейностите на РАЗДЕЛ са разработени за СХИУ, които са способни 
да общуват устно и да разбират прости инструкции. Някои са създадени като 
групови сесии, но при необходимост могат да бъдат пригодени за използване с 

Може да се наложи упражненията да бъдат адаптирани за хора с по 
сложни учебни нужди, като се използват повече визуални или живи реквизит

За да се адаптирате, помислете и върху следните въпроси: 

Каква е текущата им рамка/опит? 
Какво разбират за това, което се случва в живота им в момента?

разбират за бъдещето? 
Колко още може да им се помогне да разберат? Какви „парчета знания“ биха 

могли и трябва да бъдат добавени към настоящата им рамка на знания?

прототипи на упражнения 

За да вдъхнови партньорите и да им помогне при създаването на подходящи 
, HOGENT Белгия разработи прототипи за 

8 (вижте цифровата платформа „МНСА“). 

 
Като се вземат предвид минималните стандарти и прототипи, партньорите на 
TRIADE2.0 продължиха да разработват упражненията „МНСА“ (n = 64).

съдържат няколко упражнения (минимум 3 и максимум 6), 
малки упражнения (минимум 1 и максимум 7).

упражнения/дейности са обяснени в кратко ръководство. Приложението събира някои 
допълнителни шаблони, работни листове, снимки, ... необходими за завършване на 

Упражненията са проектирани да се изпълняват в определения ред, но могат да бъдат 
изпълнявани по всякакъв начин, който сметнете за добре. Всяко упражнение е 
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, които са способни 
Някои са създадени като 

групови сесии, но при необходимост могат да бъдат пригодени за използване с 
Може да се наложи упражненията да бъдат адаптирани за хора с по -

сложни учебни нужди, като се използват повече визуални или живи реквизити и 

Какво разбират за това, което се случва в живота им в момента? Какво 

„парчета знания“ биха 
могли и трябва да бъдат добавени към настоящата им рамка на знания? 

За да вдъхнови партньорите и да им помогне при създаването на подходящи 
, HOGENT Белгия разработи прототипи за РАЗДЕЛ 7 и 

Като се вземат предвид минималните стандарти и прототипи, партньорите на 
(n = 64). 

съдържат няколко упражнения (минимум 3 и максимум 6), 
малки упражнения (минимум 1 и максимум 7). Всички 

Приложението събира някои 
бходими за завършване на 

Упражненията са проектирани да се изпълняват в определения ред, но могат да бъдат 
Всяко упражнение е 



 

05 – Преглед на упражненията

проектирано да продължи приблизително един час,
обстоятелствата и групата.
упражнение и да попитате участниците какво могат да запомнят за предишното, и да 
завършите всяко упражнение с дискусия, тъй като това помага да 
наученото. 
  
 
 

3. Развиване на качеството: преглед
„МНСА“ . 

  

 

  

06 – Ревизиране на 
упражненията 

 

Преглед на упражненията 

проектирано да продължи приблизително един час, но това ще варира в зависимост от 
обстоятелствата и групата. Полезно е да направите резюме в началото на всяко 
упражнение и да попитате участниците какво могат да запомнят за предишното, и да 
завършите всяко упражнение с дискусия, тъй като това помага да 

на качеството: преглед и преработване на съдържанието на 
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но това ще варира в зависимост от 
Полезно е да направите резюме в началото на всяко 

упражнение и да попитате участниците какво могат да запомнят за предишното, и да 
завършите всяко упражнение с дискусия, тъй като това помага да надградите 

съдържанието на 



 

 
 
 

 
 

Целта на стъпка 5 беше допълнително оптимизиране на качеството на упражненията 
„МНСА“. За тази цел HOGENT разработи кратък инструмент
на качеството на упражненията 
показателя съдържа 7 индикатора:
  

1. Информация, която ще бъде публикувана на цифровата платформа на 
„МНСА“ (т.е. описание на съдържанието на единицата, резултатите от 
обучението и инструкции за обучаващите).

2. Спазване на минималните стандарти и/или прототипи
3. Ангажираност (т.е. задейства 

интерактивни, персонализирани, подходящи)
4. Функционалност (т.е. само важна информация, текстът е на разстояние, 

кратък, прав напред)
5. Естетика (т.е. оформление, графика, визуална привлека
6. Информация (т.е. качество и количество информация)
7. Общо качество на упражнението

  
Партньорите на TRIADE 2.0 бяха помолени да о
поСкалата за оценка на упражненията
предоставят коментари и да добавят предложения за това как да се оптимизира 
допълнително упражнението (вж. Приложение
партньорите оценяват само упражненията, разработени от другите партньори
  

 

05 – Преглед на упражненията 

Целта на стъпка 5 беше допълнително оптимизиране на качеството на упражненията 
За тази цел HOGENT разработи кратък инструмент (приложение 1)

на качеството на упражненията „МНСА“. Скалата за оценка на упражненията 
7 индикатора: 

Информация, която ще бъде публикувана на цифровата платформа на 
(т.е. описание на съдържанието на единицата, резултатите от 

обучението и инструкции за обучаващите). 
Спазване на минималните стандарти и/или прототипи . 
Ангажираност (т.е. задейства СХИУ, защото упражненията са интересни, 
интерактивни, персонализирани, подходящи) . 
Функционалност (т.е. само важна информация, текстът е на разстояние, 
кратък, прав напред) 
Естетика (т.е. оформление, графика, визуална привлекателност)
Информация (т.е. качество и количество информация) . 
Общо качество на упражнението . 

Партньорите на TRIADE 2.0 бяха помолени да оценят всяко отделно упражнение 
Скалата за оценка на упражненията. За всеки индикатор те биха могли да 

т коментари и да добавят предложения за това как да се оптимизира 
допълнително упражнението (вж. Приложение 1 ). За да останат обективни, 
партньорите оценяват само упражненията, разработени от другите партньори
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Целта на стъпка 5 беше допълнително оптимизиране на качеството на упражненията 
(приложение 1) за оценка 

ата за оценка на упражненията по 29 

Информация, която ще бъде публикувана на цифровата платформа на 
(т.е. описание на съдържанието на единицата, резултатите от 

, защото упражненията са интересни, 

Функционалност (т.е. само важна информация, текстът е на разстояние, 

телност) . 

ценят всяко отделно упражнение 
За всеки индикатор те биха могли да 

т коментари и да добавят предложения за това как да се оптимизира 
За да останат обективни, 

партньорите оценяват само упражненията, разработени от другите партньори.  



 

 
 
 

Попълнените Скали за оценка на упражненията 
направи обобщение на качествената и количествената информация за 
ЖИВОТ фактор. След това това резюме беше изпратено на партньорите, които 
първоначално разработиха упраж
TRIADE го признаят за подходящ, качествените коментари бяха използвани за по 
нататъшно адаптиране или допълнително оптимизиране на упражненията.
  
Като цяло партньорите бяха положителни и вкараха упражненията
по всички точки. Бяха направени някои забележки относно съдържанието на шаблона 
на единицата. Например, някои от описанията на 
обучението бяха неясни или се нуждаеха от допълнително 
усъвършенстване. Инструкциите за обучителите са непълни или липсват.
  
Други забележки са насочени към самите упражнения, като например:
  

 Необходимост от адаптиране на визуалните помощни средства (снимки или 
снимки) към местната ситуация в страната (напр.
услуги в Испания се различава от това в други страни);

 въздържат от използването на технологии, които не са на пазара в Източна 
напр-Европа.       

 Винаги добавяйте отразяващи въпроси към упражненията.

 По-малко внимание вър
положителните аспекти на стареенето (напр Упражнения за конкретни 
твърдения на стареене може да се откаже от идеята, че стареенето е лошо 
нещо. Може би бихте могли да добавите едно изречение се посочва, че 
дискусията би могла също така да се подчертае, че някои възрастните хора са 
все още могат да карат колело или да ходят на туризъм, все още могат да 
научат неща. Така че фокусът не е само върху дефицитите.)

 Добавете допълнителен изречение към инструкциите за обучит
показва, че упражняването се нуждае от определено ниво на разбиране от 
страна на лицето, с идентификационен номер.
разбиране на сложността
разбира стойността на парите или да мо
въпроси).       

 Или добавете допълнително изречение, когато упражненията могат да 
предизвикат отрицателни отговори от 
е трудно/не е препоръчително за лица с опит за насилие).

 

за оценка на упражненията бяха изпратени на HOGENT, който 
направи обобщение на качествената и количествената информация за 

След това това резюме беше изпратено на партньорите, които 
първоначално разработиха упражненията (виж приложението). Ако партньорите на 
TRIADE го признаят за подходящ, качествените коментари бяха използвани за по 
нататъшно адаптиране или допълнително оптимизиране на упражненията.

Като цяло партньорите бяха положителни и вкараха упражненията относително високо 
Бяха направени някои забележки относно съдържанието на шаблона 

Например, някои от описанията на разделите и резултатите от 
обучението бяха неясни или се нуждаеха от допълнително 

Инструкциите за обучителите са непълни или липсват.

Други забележки са насочени към самите упражнения, като например:

Необходимост от адаптиране на визуалните помощни средства (снимки или 
снимки) към местната ситуация в страната (напр. Логото на социалните 
услуги в Испания се различава от това в други страни);       

въздържат от използването на технологии, които не са на пазара в Източна 
 

Винаги добавяйте отразяващи въпроси към упражненията.      

малко внимание върху дефицити и по-голямо внимание на 
положителните аспекти на стареенето (напр Упражнения за конкретни 
твърдения на стареене може да се откаже от идеята, че стареенето е лошо 
нещо. Може би бихте могли да добавите едно изречение се посочва, че 

могла също така да се подчертае, че някои възрастните хора са 
все още могат да карат колело или да ходят на туризъм, все още могат да 
научат неща. Така че фокусът не е само върху дефицитите.)

Добавете допълнителен изречение към инструкциите за обучит
показва, че упражняването се нуждае от определено ниво на разбиране от 
страна на лицето, с идентификационен номер. Някои дейности изискват 
разбиране на сложността (например това упражнение изисква лицето да 
разбира стойността на парите или да може да се справя с финансови 

Или добавете допълнително изречение, когато упражненията могат да 
предизвикат отрицателни отговори от СХИУ (напр. Това устройство може да 
е трудно/не е препоръчително за лица с опит за насилие).      

06 – Ревизиране на упражненията 
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бяха изпратени на HOGENT, който 
направи обобщение на качествената и количествената информация за КАЧЕСТВО НА 

След това това резюме беше изпратено на партньорите, които 
Ако партньорите на 

TRIADE го признаят за подходящ, качествените коментари бяха използвани за по -
нататъшно адаптиране или допълнително оптимизиране на упражненията. 

относително високо 
Бяха направени някои забележки относно съдържанието на шаблона 

те и резултатите от 
обучението бяха неясни или се нуждаеха от допълнително 

Инструкциите за обучителите са непълни или липсват. 

Други забележки са насочени към самите упражнения, като например: 

Необходимост от адаптиране на визуалните помощни средства (снимки или 
Логото на социалните 

 

въздържат от използването на технологии, които не са на пазара в Източна 

       

голямо внимание на 
положителните аспекти на стареенето (напр Упражнения за конкретни 
твърдения на стареене може да се откаже от идеята, че стареенето е лошо 
нещо. Може би бихте могли да добавите едно изречение се посочва, че 

могла също така да се подчертае, че някои възрастните хора са 
все още могат да карат колело или да ходят на туризъм, все още могат да 
научат неща. Така че фокусът не е само върху дефицитите.)       

Добавете допълнителен изречение към инструкциите за обучители, което 
показва, че упражняването се нуждае от определено ниво на разбиране от 

Някои дейности изискват 
(например това упражнение изисква лицето да 

же да се справя с финансови 

Или добавете допълнително изречение, когато упражненията могат да 
(напр. Това устройство може да 

       



 

 За насърчаване на социалното включване и самоопределяне, добавете 
размишляващи въпроси относно това кой или коя услуга може да помогне 
или да поддържа СХИУ
отиване на лекар, използване на интернет, ...).

 Упражненията от един 
упражнения от друг 
предложение за тяхното интегриране в един фактор за 

 Добавете няколко снимки или пиктограми, за да подкрепите казусн
истории.       

 
 
 

4. Пилотно проучване: Оценка, изводи и препоръки

 

 

  

08 – Заключения и препоръки

07 –Пилотиране – оценяване на 
упражнения 

 

ане на социалното включване и самоопределяне, добавете 
размишляващи въпроси относно това кой или коя услуга може да помогне 

СХИУ, ако е необходимо (напр. Помощ с администрацията; 
отиване на лекар, използване на интернет, ...).       

нията от един Качество на живот фактор се припокриват с 
упражнения от друг Качество на живот фактор. 
предложение за тяхното интегриране в един фактор за Качество на живот

Добавете няколко снимки или пиктограми, за да подкрепите казусн

Пилотно проучване: Оценка, изводи и препоръки  

 

Заключения и препоръки 

оценяване на 

25 

ане на социалното включване и самоопределяне, добавете 
размишляващи въпроси относно това кой или коя услуга може да помогне 

, ако е необходимо (напр. Помощ с администрацията; 

фактор се припокриват с 
 Беше направено 

Качество на живот.       

Добавете няколко снимки или пиктограми, за да подкрепите казусните 



 

 

 

 
 

Стъпка 7 от методологията за валидиране е да се проведе пилотно проучване.
пилотно проучване ние се опитваме да разберем дали е постигната целта на 
платформата за цифрово обучение 
стареенето на СХИУ и да им помогнем да подобрят уменията си с цел повишаване на 
общото качество на живот. 
  
Ние поставяме следните изследователски въпроси:
  

1. Кои са упражненията 
обучението? 
2. Как изпитват участниците използването на упра
3. Как обучението влияе върху учебния процес на 

  
На следващите страници ще опишем методологията, резултатите и заключенията от 
пилотното проучване. 
  
 
 

4.1. Методология  
  

Инструменти 

  
HOGENT разработи четири инструмента за оценка:
  

1. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
2. Предварителна и последваща оценка
СХИУ (приложение 3
3. Процес на изпълнение
СХИУ. (Приложение 4)
4. Удовлетворението
упражненията/дейностите на 

 КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ-
  
Въпросникът за качеството на живот
(КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ-СХИУ

07 

 

Стъпка 7 от методологията за валидиране е да се проведе пилотно проучване.
пилотно проучване ние се опитваме да разберем дали е постигната целта на 
платформата за цифрово обучение „МНСА“, т.е. да се научат специфични знания за 

а им помогнем да подобрят уменията си с цел повишаване на 

Ние поставяме следните изследователски въпроси: 

Кои са упражненията „МНСА“, избрани от участниците по време на 

Как изпитват участниците използването на упражненията 
Как обучението влияе върху учебния процес на СХИУ? 

На следващите страници ще опишем методологията, резултатите и заключенията от 

HOGENT разработи четири инструмента за оценка: 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ-СХИУ -интервю със СХИУ 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ (не е задължително) ( приложение 2
2. Предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на 

(приложение 3 ) 
изпълнение на упражненията/дейностите на 

(Приложение 4) 
Удовлетворението на потребителите от обучителите

упражненията/дейностите на „МНСА“ като цяло . ( Приложение
-СХИУ (приложение 2 ) 

Въпросникът за качеството на живот-възрастни възрастни с интелектуални 
СХИУ) е разработен в рамките на проекта TRIADE 2.0 (виж 

 –Пилотиране – оценяване на упражнения 
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Стъпка 7 от методологията за валидиране е да се проведе пилотно проучване. С това 
пилотно проучване ние се опитваме да разберем дали е постигната целта на 

, т.е. да се научат специфични знания за 
а им помогнем да подобрят уменията си с цел повишаване на 

, избрани от участниците по време на 

жненията „МНСА“? 
 

На следващите страници ще опишем методологията, резултатите и заключенията от 

със СХИУ относно 
приложение 2 ) 

на знанията и уменията на 

на упражненията/дейностите на „МНСА“ за 

обучителите от 
Приложение 5 ) 

възрастни възрастни с интелектуални затруднения 
) е разработен в рамките на проекта TRIADE 2.0 (виж 



 

приложението), за да се оцени текущата 
СХИУ може да се възползва от упражненията 
елемента, разделени в 9 домена, съдържащи 2 елемента.
степенна скала на Ликерт, оценяваща 
състояние (въз основа на житейски събития и обстоятелства) и субективното състояние 
(въз основа на самооценка).
обучителя и СХИУ. Крайният резултат от двата елемента се изчислява за всеки домейн, 
показан в диаграма на паяк. 
  
Трябва да се отбележи, че 
инструмент. Елементите и отворените въпроси са получени от научна литература, 
която изследва Качество на живот
(Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, & Schalock, 2009; Van Loon, Van Hove , 
Schalock, & Claes, 2008), валидиран инструмент, който оценява свързаните с 
на живот лични резултати на хората с ID като цяло.
  
Забележка! Тъй като цялото интервю за 
отнеме до 2 часа, въпросникът 
за пилотното проучване TRIADE 2.0.
попълнен преди избора на упражненията на цифровата платформа 
като интервюто може да помогне на обучителите да получат нови знания за 
желанията и желанията на техните застаряващи клиенти.
помогне на обучителя да определи възможните пропуски в знанията и/или липсващи 
умения на своите клиенти. 
знанията и желанията за Качество на жи
обучението. 

  
  
Предварително оценяване на знанията и уменията на 
  
Бяха събрани данни за знанията и уменията (т.е. учебните резултати, свързани с 
упражненията на РАЗДЕЛ) на участниците в два м
  
Целта беше да се оцени до каква степен упражненията, публикувани в платформата за 
електронно обучение „МНСА“
СХИУ. По -конкретно, дали тези упражнения подобриха знания
по аспекти, които са конкретно свързани с областите на качеството на живот.
клиент поискахме да обучим следното:
  
На следващите няколко страници ще намерите по 
обучението (знания и умения, ко
единичните упражнения, които ще бъдат използвани в обучението, първо оценете 

 

приложението), за да се оцени текущата Качество на живот на СХИУ 
може да се възползва от упражненията „МНСА“. Въпросникът включва 18 

зделени в 9 домена, съдържащи 2 елемента. Всеки елемент се оценява по 3
степенна скала на Ликерт, оценяваща Качество на живот при две условия: обективното 
състояние (въз основа на житейски събития и обстоятелства) и субективното състояние 

мооценка). Резултатите се определят чрез отворено интервю между 
Крайният резултат от двата елемента се изчислява за всеки домейн, 

 

Трябва да се отбележи, че КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ на СХИУ
Елементите и отворените въпроси са получени от научна литература, 

Качество на живот на СХИУ и по „Скалата на личните резултати“ (POS) 
(Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, & Schalock, 2009; Van Loon, Van Hove , 

алидиран инструмент, който оценява свързаните с 
лични резултати на хората с ID като цяло. 

Тъй като цялото интервю за Качество на живот-СХИУ
отнеме до 2 часа, въпросникът КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ-СХИУ не беше задължителен 
за пилотното проучване TRIADE 2.0. В идеалния случай въпросникът трябва да бъде 
попълнен преди избора на упражненията на цифровата платформа 
като интервюто може да помогне на обучителите да получат нови знания за 

и желанията на техните застаряващи клиенти. Той също така ще 
помогне на обучителя да определи възможните пропуски в знанията и/или липсващи 

 Съчетаването на упражненията „МНСА“
Качество на живот се препоръчва за успешен резултат от 

Предварително оценяване на знанията и уменията на СХИУ (приложение

Бяха събрани данни за знанията и уменията (т.е. учебните резултати, свързани с 
) на участниците в два момента: преди и след обучението.

Целта беше да се оцени до каква степен упражненията, публикувани в платформата за 
„МНСА“, подкрепят процеса на социално обучение и обучение на 

конкретно, дали тези упражнения подобриха знанията и уменията на 
по аспекти, които са конкретно свързани с областите на качеството на живот.
клиент поискахме да обучим следното: 

На следващите няколко страници ще намерите по РАЗДЕЛ преглед на резултатите от 
обучението (знания и умения, които трябва да бъдат достигнати чрез упражненията).
единичните упражнения, които ще бъдат използвани в обучението, първо оценете 
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 и да се открие как 
Въпросникът включва 18 

Всеки елемент се оценява по 3-
при две условия: обективното 

състояние (въз основа на житейски събития и обстоятелства) и субективното състояние 
Резултатите се определят чрез отворено интервю между 

Крайният резултат от двата елемента се изчислява за всеки домейн, 

СХИУ не е валидиран 
Елементите и отворените въпроси са получени от научна литература, 

и по „Скалата на личните резултати“ (POS) 
(Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, & Schalock, 2009; Van Loon, Van Hove , 

алидиран инструмент, който оценява свързаните с Качество 

СХИУ може лесно да 
не беше задължителен 

В идеалния случай въпросникът трябва да бъде 
попълнен преди избора на упражненията на цифровата платформа „МНСА“, тъй 
като интервюто може да помогне на обучителите да получат нови знания за 

Той също така ще 
помогне на обучителя да определи възможните пропуски в знанията и/или липсващи 

„МНСА“ с пропуските в 
се препоръчва за успешен резултат от 

(приложение 3 )  

Бяха събрани данни за знанията и уменията (т.е. учебните резултати, свързани с 
омента: преди и след обучението. 

Целта беше да се оцени до каква степен упражненията, публикувани в платформата за 
, подкрепят процеса на социално обучение и обучение на 

та и уменията на СХИУ 
по аспекти, които са конкретно свързани с областите на качеството на живот. За всеки 

преглед на резултатите от 
ито трябва да бъдат достигнати чрез упражненията). За 

единичните упражнения, които ще бъдат използвани в обучението, първо оценете 



 

текущото ниво на знания и умения на вашия клиент.
отново. Нивото на контрол се оценява по петстепе
„напълно“ 
  
 
 

Изпълнение на упражнения 
  
За да се утвърди изпълнението на упражненията 
с 10 затворени анкети. Всеки артикул беше снабден с редовна или интервална 
скала. Елементите разглеждат теми като „необходимостта от адаптиране на 
упражненията в съответствие с нуждите от поддръжка на клиента, времето, необходимо 
за завършване на упражненията, нивото на удоволствие или трудност, дали клиентът 
ще може да прехвърли наученото, ако упражненията биха могли да повлияят на 
качеството на живот и социалното включване на клиента, ако упражненията са били 
привлекателни и разпознаваеми за клиента и т. н. Обучителите бяха помолени да 
оценят 10 -те елемента за всяко завършено у
 
 

Въпросник за удовлетвореност на потребителите от 
упражнения (приложение 5
  
Въпросникът за удовлетвореност на потребителите се формира от 10 елемента, 
измерващи глобалната удовлетвореност на обучителите от използваемос
упражненията „МНСА“. Обучителите оценяват всеки от елементите по 5
скала от типа на Ликерт, като категориите на отговор варират от 0 = категорично 
несъгласен до 4 = напълно съгласен.
минимум стереотипните набори от отговори.
  
 

4.2. Процедура 

  
Участващите обучители получиха инструкции, описващи 4 
валидиране и как да ги използват.
различни упражнения или дейности.
необходимо за завършване на 
часа), или степента, до която 
да решат да правят по 
индивидуално или групово. 
  

 

текущото ниво на знания и умения на вашия клиент. След обучението ги оценете 
Нивото на контрол се оценява по петстепенна скала на Ликерт от „изобщо“ до 

Изпълнение на упражнения „МНСА“ (приложение 4 ) . 

За да се утвърди изпълнението на упражненията „МНСА“, беше разработен въпросник 
Всеки артикул беше снабден с редовна или интервална 

Елементите разглеждат теми като „необходимостта от адаптиране на 
упражненията в съответствие с нуждите от поддръжка на клиента, времето, необходимо 
за завършване на упражненията, нивото на удоволствие или трудност, дали клиентът 

наученото, ако упражненията биха могли да повлияят на 
качеството на живот и социалното включване на клиента, ако упражненията са били 
привлекателни и разпознаваеми за клиента и т. н. Обучителите бяха помолени да 

те елемента за всяко завършено упражнение (или дейност).

Въпросник за удовлетвореност на потребителите от 
5 ) . 

Въпросникът за удовлетвореност на потребителите се формира от 10 елемента, 
измерващи глобалната удовлетвореност на обучителите от използваемос

Обучителите оценяват всеки от елементите по 5
скала от типа на Ликерт, като категориите на отговор варират от 0 = категорично 
несъгласен до 4 = напълно съгласен. Пет точки се оценяват обратно, за да се сведат до 

стереотипните набори от отговори. 

Участващите обучители получиха инструкции, описващи 4 -те въпросници за 
валидиране и как да ги използват. Обучителите бяха помолени да изпробват минимум 3 
различни упражнения или дейности. Въпреки това, в зависимост от времето, 
необходимо за завършване на упражненията/дейности (бяха предложени максимум 2 
часа), или степента, до която СХИУ успя да изпълни упражненията, обучителите могат 
да решат да правят по -малко упражнения. Упражненията могат да се правят 
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След обучението ги оценете 
нна скала на Ликерт от „изобщо“ до 

, беше разработен въпросник 
Всеки артикул беше снабден с редовна или интервална 

Елементите разглеждат теми като „необходимостта от адаптиране на 
упражненията в съответствие с нуждите от поддръжка на клиента, времето, необходимо 
за завършване на упражненията, нивото на удоволствие или трудност, дали клиентът 

наученото, ако упражненията биха могли да повлияят на 
качеството на живот и социалното включване на клиента, ако упражненията са били 
привлекателни и разпознаваеми за клиента и т. н. Обучителите бяха помолени да 

пражнение (или дейност). 

Въпросник за удовлетвореност на потребителите от „МНСА“ 

Въпросникът за удовлетвореност на потребителите се формира от 10 елемента, 
измерващи глобалната удовлетвореност на обучителите от използваемостта на 

Обучителите оценяват всеки от елементите по 5-степенна 
скала от типа на Ликерт, като категориите на отговор варират от 0 = категорично 

Пет точки се оценяват обратно, за да се сведат до 

те въпросници за 
Обучителите бяха помолени да изпробват минимум 3 

Въпреки това, в зависимост от времето, 
упражненията/дейности (бяха предложени максимум 2 

успя да изпълни упражненията, обучителите могат 
Упражненията могат да се правят 



 

  

4.3. Анализи 

  
За анализ на данните се използват описателни статистически данни, т.е. представени са 
средства и проценти. Докладват се и резултатите от двувариантния или 
многовариантния анализ. Асоциациите се контролират за следните шест категорични 
демографски променливи: „в
„обучител на възрастта“ „Години опит“ (1 = 1 година, 2 = 2
4 = 11 години и повече) и „професия на треньор“.
описана само ако е поне 95% сигурно, че к
случайността. 
  

 
 

4.4. РЕЗУЛТАТИ  
Демография на участниците

  

СХИУ          

  
Пилотното проучване обхваща общо 91 
мъже и 47 жени. Средната възраст на участниците е 59 
младият е на 28, а най -
участниците за държава. 
 

Таблица 3.3. Брой участници за държава

  

  

 

14 -те испански респонденти
където те провеждат семинари (например градинарство, мебели, керамика ...) от 
понеделник до петък. Всички клиенти все още живеят със 
  
Около 50 % от българските участници
тип за хора с интелектуални затруднения.

 

ализ на данните се използват описателни статистически данни, т.е. представени са 
Докладват се и резултатите от двувариантния или 
Асоциациите се контролират за следните шест категорични 

демографски променливи: „възраст СХИУ“, „пол СХИУ“, „държава на участник“, 
„обучител на възрастта“ „Години опит“ (1 = 1 година, 2 = 2-5 години, 3 = 6 
4 = 11 години и повече) и „професия на треньор“. Връзката между променливите е 
описана само ако е поне 95% сигурно, че корелацията не може да бъде приписана на 

 
Демография на участниците 

Пилотното проучване обхваща общо 91 СХИУ. Групата от участници се състоеше от 44 
Средната възраст на участниците е 59 години (SD = 9, 78), като най 

-възрастният на 78 години. Таблица 3.3.

Брой участници за държава . 

Честота Процент 

Испания 14 15,4 

България 21 23,1 

Белгия 41 45,1 

Словения 15 16,5 

Обща 
сума 

91 100,0 

испански респонденти бяха разпитани в професионалните центрове на IVASS, 
където те провеждат семинари (например градинарство, мебели, керамика ...) от 

Всички клиенти все още живеят със семействата си.

българските участници живеят в защитени къщи/ центрове от семеен 
тип за хора с интелектуални затруднения. В резултат на подкрепата, получена в този 
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ализ на данните се използват описателни статистически данни, т.е. представени са 
Докладват се и резултатите от двувариантния или 
Асоциациите се контролират за следните шест категорични 

“, „държава на участник“, 
5 години, 3 = 6 -10 години, 

Връзката между променливите е 
орелацията не може да бъде приписана на 

Групата от участници се състоеше от 44 
години (SD = 9, 78), като най -

3.3. показва броя на 

бяха разпитани в професионалните центрове на IVASS, 
където те провеждат семинари (например градинарство, мебели, керамика ...) от 

семействата си. 

живеят в защитени къщи/ центрове от семеен 
В резултат на подкрепата, получена в този 



 

вид социални услуги, те имат известно ниво на независимост.
да живеете в стаята самостоятелно или със съквартирант или да пазарувате и да 
работите в специализираните защитени работилници.
българските участници са живели у дома заедно с членовете на семейството си, най 
вече с техните родители или братя/сестри.
работно време. Нивото на функциониране е различно, но те имат основна независимост 
и умения да изпълняват задачи като домакинство, управление на собственото си време, 
както и някои професионални умения, които им позволяват да имат малък доход.
Около 50% от белгийските участници са живели в дом от семеен тип или в дом за 
възрастни, всички получават 24
родителите си, докато останалите участници са
получавайки спешна помощ.
  
В Словения повечето от участниците бяха служители на 
обучение и заетост на хора с увреждания.
живее сам, майка му му помага с месечни плащания, но той успява да достигне високо 
ниво на независимост и е бил нает в миналото.
в семейните си домове с родители или други членове на семейството, които ги 
подкрепят и се грижат за тях.
който е обществена социална институция.
от помощ поради уврежданията си.
  

Обучители          

  
По време на упражненията СХИУ
показват големи разлики във възрастта и професионалния опит.
обучителите е 37 години (SD = 10,9), като най 
59. Средно обучаващите са имали от 7 до 8 години опит (SD = 7,01)
лични документи. От общата група обучители, 
една година или по -малко, докато 50% съобщават за повече от 5 години опит.
добавим бакалавърските студенти
(53,7%) имат професионална подготовка, която може да бъде разположена
образователно-квалификационното ниво 6, напр. Педагог, социален работник, 
ерготерапевт,…. Осемнадесет процента от обучителите са работили като
или психолог по „специално образо
обучители са работили или като болногледачи/асистент (ниво 4 или 5 (7,5%), или като 
директори или координатори на определено звено (21%).
  
  
  

Таблица 3. 4 . Обучители 

 

вид социални услуги, те имат известно ниво на независимост. Например, 
да живеете в стаята самостоятелно или със съквартирант или да пазарувате и да 
работите в специализираните защитени работилници. Останалият процент от 
българските участници са живели у дома заедно с членовете на семейството си, най 

ите родители или братя/сестри. Само 2 участници бяха наети, на непълно 
Нивото на функциониране е различно, но те имат основна независимост 

и умения да изпълняват задачи като домакинство, управление на собственото си време, 
есионални умения, които им позволяват да имат малък доход.

Около 50% от белгийските участници са живели в дом от семеен тип или в дом за 
възрастни, всички получават 24-часови грижи. Само един участник е живял с 
родителите си, докато останалите участници са живели сами или с приятел или съпруг, 
получавайки спешна помощ. 

повечето от участниците бяха служители на Želva, която е организация за 
обучение и заетост на хора с увреждания. Само един от участниците (на 47 години) 

мага с месечни плащания, но той успява да достигне високо 
ниво на независимост и е бил нает в миналото. Останалите участници живеят предимно 
в семейните си домове с родители или други членове на семейството, които ги 
подкрепят и се грижат за тях. Четирима участници живеят в защитен и трудов център, 
който е обществена социална институция. Те предимно не са независими и се нуждаят 
от помощ поради уврежданията си. 

СХИУ бяха подкрепени от обучители, общо 69. Резул
показват големи разлики във възрастта и професионалния опит. Средната възраст на 
обучителите е 37 години (SD = 10,9), като най -младият е на 20, а най 
59. Средно обучаващите са имали от 7 до 8 години опит (SD = 7,01) в работата с хор

От общата група обучители, ¼ съобщават, че са работили с ID за 
малко, докато 50% съобщават за повече от 5 години опит.

добавим бакалавърските студенти-преподаватели към процентите, повечето обучители 
т професионална подготовка, която може да бъде разположена

квалификационното ниво 6, напр. Педагог, социален работник, 
Осемнадесет процента от обучителите са работили като

по „специално образование“ (ниво 7 на ЕКР). Останалата група 
обучители са работили или като болногледачи/асистент (ниво 4 или 5 (7,5%), или като 
директори или координатори на определено звено (21%). 

Честота 
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Например, възможността 
да живеете в стаята самостоятелно или със съквартирант или да пазарувате и да 

Останалият процент от 
българските участници са живели у дома заедно с членовете на семейството си, най -

Само 2 участници бяха наети, на непълно 
Нивото на функциониране е различно, но те имат основна независимост 

и умения да изпълняват задачи като домакинство, управление на собственото си време, 
есионални умения, които им позволяват да имат малък доход. 

Около 50% от белгийските участници са живели в дом от семеен тип или в дом за 
Само един участник е живял с 

живели сами или с приятел или съпруг, 

която е организация за 
Само един от участниците (на 47 години) 

мага с месечни плащания, но той успява да достигне високо 
Останалите участници живеят предимно 

в семейните си домове с родители или други членове на семейството, които ги 
участници живеят в защитен и трудов център, 

Те предимно не са независими и се нуждаят 

бяха подкрепени от обучители, общо 69. Резултатите 
Средната възраст на 

младият е на 20, а най -възрастният на 
в работата с хора с 

съобщават, че са работили с ID за 
малко, докато 50% съобщават за повече от 5 години опит. Ако 

преподаватели към процентите, повечето обучители 
т професионална подготовка, която може да бъде разположена в рамките на 

квалификационното ниво 6, напр. Педагог, социален работник, 
Осемнадесет процента от обучителите са работили като треньор 

Останалата група 
обучители са работили или като болногледачи/асистент (ниво 4 или 5 (7,5%), или като 

Валиден 



 

  

Болногледач - помощник 

Обучаващ се педагог - студент

(Ученик) Педагог - социален работник 
диетолог - подкрепен консултант по заетостта

Треньор по специално образование 

директор - координатор 

Обща сума 

  

Процес  на ПРИЛАГАНЕ  
  
В този раздел ще бъдат разгледани резултатите от 10
изпълнението на упражненията 
  
Първо ще отговорим на въпроса какъв тип упражнения са избрали участниците за 
обучение. Както бе споменато по 
цифровата платформа „МНСА“
пилотното проучване. Освен нашата препоръка да се използват упражнения, които 
отговарят на нуждите за поддръжка на клиента, те бяха свободни да избират измежду 
64 упражнения. Това означаваше, че участниците (т.е. клиентът заедно с обучителя) 
могат да избират упражнения от едни и 
живот или в рамките на едни и същи или различни 
3 .5. За преглед на съдържанието на 
  
Таблица 3.5. Преглед на съдържанието

КАЧЕСТВО 
НА ЖИВОТ-
ФАКТОР 

РАЗДЕЛ 

 
 
Благополучие 

Раздел 1 

Раздел 2 
Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 
Раздел 6 

 
Социално 
участие 

Раздел 7 

Раздел 8 

 

5 

студент 14 

социален работник - ерготерапевт - 
подкрепен консултант по заетостта 

22 

Треньор по специално образование - психолог 12 

14 

67 

 

В този раздел ще бъдат разгледани резултатите от 10-те затворени проучвания за 
изпълнението на упражненията „МНСА“. 

Първо ще отговорим на въпроса какъв тип упражнения са избрали участниците за 
Както бе споменато по -рано, участниците бяха помолени да изберат 

„МНСА“ - минимум 3 упражнения за обучение по време на 
ен нашата препоръка да се използват упражнения, които 

отговарят на нуждите за поддръжка на клиента, те бяха свободни да избират измежду 
Това означаваше, че участниците (т.е. клиентът заедно с обучителя) 

могат да избират упражнения от едни и същи или различни фактори на 
или в рамките на едни и същи или различни раздели„МНСА“

За преглед на съдържанието на разделите). 

Преглед на съдържанието 

 РАЗДЕЛ 

Подготовка за адаптация към местоживеенето. 
Преместване на ново място. 
Адаптиране на оборудването и помощни технологии
Управление на бюджета: по-малко приходи
приоритети 
Оптимизиране на здравето: физическа активност и 
здравословен начин на живот 
Осъзнаване на промените свързани със стареенето
Безопасност: превенция на злоупотреби
Социална свързаност: поддържане на връзка със 
семейството и приятелите 
Активно стареене-Работа след пенсиониране
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процент 

7,5 

20,9 

32,8 

17,9 

20,9 

100 

те затворени проучвания за 

Първо ще отговорим на въпроса какъв тип упражнения са избрали участниците за 
рано, участниците бяха помолени да изберат - на 
минимум 3 упражнения за обучение по време на 

ен нашата препоръка да се използват упражнения, които 
отговарят на нуждите за поддръжка на клиента, те бяха свободни да избират измежду 

Това означаваше, че участниците (т.е. клиентът заедно с обучителя) 
същи или различни фактори на Качество на 

раздели„МНСА“ (вижте таблица 

Подготовка за адаптация към местоживеенето. 

Адаптиране на оборудването и помощни технологии 
малко приходи, нови 

физическа активност и 

Осъзнаване на промените свързани със стареенето 
превенция на злоупотреби 

ържане на връзка със 

Работа след пенсиониране – или 



 

Раздел 9 

Раздел 10 

 
Независимост 

Раздел 11 
Раздел 12 
Раздел 13 

Раздел 14 

 

Второ, ние изследваме качеството на упражненията.
Колко общи са упражненията?
упражненията? Приятни ли са упражненията или доста трудни за изпълнение от 
СХИУ? Това бяха само някои о
партньорите на TRIADE в Стъпка 6.
  
И накрая, ние разглеждаме и потенциалния резултат от упражненията, т.е. дали 
упражненията имат потенциала да подпомогнат процеса на обучение на 
подобрят социалното включване и цялостния 
  
„МНСА“ упражнения, свързани с факторите 
„МНСА“раздели . 
  
Следващите няколко параграфа показват вида и броя на упражненията, избрани от 
страните партньори на TRIADE 2.0 по време на това пилотно
разглеждаме нивото на Качество на живот

  

  
  

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ -
  

Таблици 3.6, 3.7 и 3.8 са кръстосани таблици, показващи честотите и процентите на 
участниците за всяка страна и за брой избрани упражнени
трите фактора на Качество на живот
  
Като цяло, за търсене на 3 кръстосана таблица
участниците, избрани единични упражнения, които се намират в рамките на качеството 
на живот Фактор "благоденствие" (59%), следвана от качеството на живот 
"социално участие" (49 , 5%) и „Независимост“ (38,5%).
  

 

участие в различни дейности в общността
Социална ангажираност: помощ на другите и принос 
към обществото 

 Социални медии 
 Изучаване на собствените  права 
 Кой са важните за мен хора? 
 Избор на подходящите житейски цели и избор на 

дейности от значение за мен 
 Избор на грижа в края на живота ми и палиативна 

грижа 

Второ, ние изследваме качеството на упражненията. Даваме отговори на въпроси като: 
Колко общи са упражненията? Колко време е необходимо за завършване на 

Приятни ли са упражненията или доста трудни за изпълнение от 
Това бяха само някои от основните проблеми с качеството, обсъдени от 

партньорите на TRIADE в Стъпка 6. 

И накрая, ние разглеждаме и потенциалния резултат от упражненията, т.е. дали 
упражненията имат потенциала да подпомогнат процеса на обучение на 

включване и цялостния Качество на живот. 

упражнения, свързани с факторите КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Следващите няколко параграфа показват вида и броя на упражненията, избрани от 
страните партньори на TRIADE 2.0 по време на това пилотно

Качество на живот факторите и „МНСА“раздели

- фактори 

са кръстосани таблици, показващи честотите и процентите на 
участниците за всяка страна и за брой избрани упражнения в рамките на съответно 

Качество на живот. 

кръстосана таблица те , резултатите показват, че повечето от 
участниците, избрани единични упражнения, които се намират в рамките на качеството 

"благоденствие" (59%), следвана от качеството на живот 
"социално участие" (49 , 5%) и „Независимост“ (38,5%). 
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участие в различни дейности в общността 
Социална ангажираност: помощ на другите и принос 

Избор на подходящите житейски цели и избор на 

Избор на грижа в края на живота ми и палиативна 

Даваме отговори на въпроси като: 
Колко време е необходимо за завършване на 

Приятни ли са упражненията или доста трудни за изпълнение от 
т основните проблеми с качеството, обсъдени от 

И накрая, ние разглеждаме и потенциалния резултат от упражненията, т.е. дали 
упражненията имат потенциала да подпомогнат процеса на обучение на СХИУ, да 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ и 

Следващите няколко параграфа показват вида и броя на упражненията, избрани от 
страните партньори на TRIADE 2.0 по време на това пилотно проучване. Ние 

„МНСА“раздели. 

са кръстосани таблици, показващи честотите и процентите на 
я в рамките на съответно 

, резултатите показват, че повечето от 
участниците, избрани единични упражнения, които се намират в рамките на качеството 

"благоденствие" (59%), следвана от качеството на живот Фактор 



 

Таблица 3.6. % избрани упражнения в рамките на страната*
ЖИВОТ Фактор Благополучие

  

страна Испания Броя 

% в рамките 
на страната

България Броя 

% в рамките 
на страната

Белгия Броя 

% в рамките 
на страната

Словения Броя 

% в рамките 
на страната

Обща сума Броя 

% в рамките 
на страната

  
  
От общото количество участници, които са избрали единични упражнения от 
на живот фактор „Благосъстояние“ (n = 54), повечето от тях (n = 38) са направили 
упражнения в една от шестте 
упражнения от две раздели 
звена „Благополучие“ (Таблица
  
От 45 -те участници, които избират единични упражнения в рамките на 
живот фактор „Социално участие“, 42 от тях изпълняват упражнения в една от 
четирите звена „социално участие“, 2 участници избират упражнения от две 
участник прави упражнения от три 
  
Таблица 3. 7 . % избрани упражнения в рамките на страната*Фактор на 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ Социално участие

  

страна Испания Броя 

 

% избрани упражнения в рамките на страната*
Фактор Благополучие 

Брой раздели в рамките на Качество 
на животФактор Благосъстояние

, 00 1,00 2,00 3,00

2 9 3 0 

% в рамките 
на страната 

14,3% 64,3% 21,4% 0,0%

5 10 5 1 

% в рамките 
на страната 

23,8% 47,6% 23,8% 4,8%

19 14 7 0 

% в рамките 
на страната 

47,5% 35,0% 17,5% 0,0%

10 5 0 0 

% в рамките 
на страната 

66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

36 38 15 1 

% в рамките 
на страната 

40,0% 42,2% 16,7% 1,1%

От общото количество участници, които са избрали единични упражнения от 
фактор „Благосъстояние“ (n = 54), повечето от тях (n = 38) са направили 

упражнения в една от шестте раздели „Благополучие“, 15 участници са избрани 
 „Благополучие“ и 1 участник направи упражнения от три 

звена „Благополучие“ (Таблица 3.6 ). 

те участници, които избират единични упражнения в рамките на 
фактор „Социално участие“, 42 от тях изпълняват упражнения в една от 

четирите звена „социално участие“, 2 участници избират упражнения от две 
участник прави упражнения от три раздели (Таблица 3.7. ). 

% избрани упражнения в рамките на страната*Фактор на 
Социално участие 

Брой раздели в рамките на 
социалното участие 

, 00 1,00 2,00 3,00 

13 1 0 0 
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% избрани упражнения в рамките на страната*КАЧЕСТВО НА 

Качество 
Благосъстояние Обща 

сума 3,00 

14 

0,0% 100,0% 

21 

4,8% 100,0% 

40 

0,0% 100,0% 

15 

0,0% 100,0% 

90 

1,1% 100,0% 

От общото количество участници, които са избрали единични упражнения от Качество 
фактор „Благосъстояние“ (n = 54), повечето от тях (n = 38) са направили 

„Благополучие“, 15 участници са избрани 
„Благополучие“ и 1 участник направи упражнения от три 

те участници, които избират единични упражнения в рамките на Качество на 
фактор „Социално участие“, 42 от тях изпълняват упражнения в една от 

четирите звена „социално участие“, 2 участници избират упражнения от две раздели и 1 

% избрани упражнения в рамките на страната*Фактор на 

в рамките на 

Обща 
сума  

14 



 

% в рамките 
на страната

България Броя 

% в рамките 
на страната

Белгия Броя 

% в рамките 
на страната

Словения Броя 

% в рамките 
на страната

Обща сума Броя 

% в рамките 
на страната

  
И накрая, участниците, които избраха упражнения в рамките на 
фактор „Независимост“ (n = 35), всички те направиха упражнения в една от четирите 
факторни раздели (Таблица 3.8).
  
  
Таблица 3.8. % избрани упражнения в рамките на 
фактора за качество на живот

  

страна Испания

България

Белгия 

Словения

 

% в рамките 
на страната 

92,9% 7,1% 0,0% 0,0%

12 8 0 1 

% в рамките 
на страната 

57,1% 38,1% 0,0% 4,8%

13 26 2 0 

% в рамките 
на страната 

31,7% 63,4% 4,9% 0,0%

8 7 0 0 

% в рамките 
на страната 

53,3% 46,7% 0,0% 0,0%

46 42 2 1 

% в рамките 
на страната 

50,5% 46,2% 2,2% 1,1%

И накрая, участниците, които избраха упражнения в рамките на Качество на живот
фактор „Независимост“ (n = 35), всички те направиха упражнения в една от четирите 

(Таблица 3.8). 

% избрани упражнения в рамките на страната*Независимост на 
фактора за качество на живот 

Качество на живот 
фактор 
Независимост Обща 

сума, 00 1,00 

Испания Броя 3 11 14

% в рамките 
на страната 

21,4% 78,6% 100,0%

България Броя 12 9 21

% в рамките 
на страната 

57,1% 42,9% 100,0%

Броя 29 12 41

% в рамките 
на страната 

70,7% 29,3% 100,0%

Словения Броя 12 3 15

% в рамките 
на страната 

80,0% 20,0% 100,0%

34 

0,0% 100,0% 

21 

4,8% 100,0% 

41 

0,0% 100,0% 

15 

0,0% 100,0% 

91 

1,1% 100,0% 

Качество на живот 
фактор „Независимост“ (n = 35), всички те направиха упражнения в една от четирите 

страната*Независимост на 

Обща 
сума 

14 

100,0% 

21 

100,0% 

41 

100,0% 

15 

100,0% 



 

Обща сума 

  
  
Изчисленията на кръстосани таблици показват връзка между държавата на участника и 
избраните от тях упражнения.
и българските участници са избрали единични упражнения, които са свързани главно с 
Качество на живот фактора благосъстояние и независимост, докато белгийските и 
словенските участници предпочитат единичните упражнения в рамките на 
живот фактора социално участие.
  

„МНСА“ раздели . 

  

Таблица 3.9. показва броя на единичните упражнения, избрани от участниците (т.е. 
СХИУ и/или техния обучител) „за окръг“.
  
Таблица 3.9. Брой избрани упражнения за единица и държава

  Испания

Раздел 
1 

0 

Раздел 
2 

1 

Раздел 
3 

0 

Раздел 
4 

10 

Раздел 
5 

4 

Раздел 
6 

0 

Раздел 
7 

1 

Раздел 
8 

0 

Раздел 
9 

0 

Раздел 0 

 

Броя 56 35 91

% в рамките 
на страната 

61,5% 38,5% 100,0%

Изчисленията на кръстосани таблици показват връзка между държавата на участника и 
избраните от тях упражнения. Както е показано в таблица 3.8. , повечето от испанските 
и българските участници са избрали единични упражнения, които са свързани главно с 

фактора благосъстояние и независимост, докато белгийските и 
словенските участници предпочитат единичните упражнения в рамките на 

фактора социално участие. 

показва броя на единичните упражнения, избрани от участниците (т.е. 
и/или техния обучител) „за окръг“. 

Брой избрани упражнения за единица и държава 

Испания България Белгия Словения 
ОБЩА 
СУМА

4 6 0 10 

3 3 0 7 

4 6 2 12 

7 7 3 27 

2 5 0 11 

3 2 0 5 

3 8 7 19 

2 5 0 7 

2 16 0 18 

3 2 0 5 
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91 

100,0% 

Изчисленията на кръстосани таблици показват връзка между държавата на участника и 
, повечето от испанските 

и българските участници са избрали единични упражнения, които са свързани главно с 
фактора благосъстояние и независимост, докато белгийските и 

словенските участници предпочитат единичните упражнения в рамките на Качество на 

показва броя на единичните упражнения, избрани от участниците (т.е. 

ОБЩА 
СУМА 



 

10 

Раздел 
11 

10 

Раздел 
12 

0 

Раздел 
13 

1 

Раздел 
14 

0 

ОБЩА 
СУМА 

27 

  
  
По-популярните раздели бяха 4, 7 и 9. Двадесет и седем участници избраха упражнения 
и дейности от Раздел 4. Тези упражнения и дейности се фокусират върху 
„оптимизиране на здравето“, например физически дейности и здравословен начин на 
живот. Раздел 7 включва упражнения и дейности, свързани със социалната свързаност и 
е избран от 19 участници. 
фокусирани съответно върху „социалната ангажираност“.
  
Единичните упражнения, които изглеждаха най 
6, 10, 13 и 14. С изключение на
всички упражнения за единица бяха избрани от 5 участници.
упражнения за безопасност и предотвратяване на злоупотреби.
(безопасност) при използване на социални медии и интернет.
упражненията, които помагат на 
дейности, които са важни за тях, докато Раздел 14 включва упражнения и дейности по 
грижи за края на живота и палиативни грижи.
  
Изборът на единични упражнения не изглежда да е свързан с демографскит
характеристики на обучителя, като тяхната възраст, пол, професионален опит или 
години опит. Ние обаче открихме значителна връзка на пола на 
Очевидно мъжете са по -
7 ( X 2 (1, N = 91) = 6,2, p <0,05),
упражнения от раздел 9 ( X 2

 

 

  

 

1 5 0 16 

3 4 3 10 

3 1 0 5 

2 2 0 4 

42 72 15 156 

бяха 4, 7 и 9. Двадесет и седем участници избраха упражнения 
4. Тези упражнения и дейности се фокусират върху 

„оптимизиране на здравето“, например физически дейности и здравословен начин на 
Раздел 7 включва упражнения и дейности, свързани със социалната свързаност и 

 Раздел 9, избран от 18 участници, адресира упражнения, 
фокусирани съответно върху „социалната ангажираност“. 

Единичните упражнения, които изглеждаха най -малко популярни, бяха тези от 
6, 10, 13 и 14. С изключение на раздел 14, който беше избран само от 4 участни
всички упражнения за единица бяха избрани от 5 участници. Раздел 6 включва 
упражнения за безопасност и предотвратяване на злоупотреби. Устройство 10 е за 
(безопасност) при използване на социални медии и интернет. Раздел 13 разглежда 

помагат на СХИУ при избора на подходящи житейски цели и 
дейности, които са важни за тях, докато Раздел 14 включва упражнения и дейности по 
грижи за края на живота и палиативни грижи. 

Изборът на единични упражнения не изглежда да е свързан с демографскит
характеристики на обучителя, като тяхната възраст, пол, професионален опит или 

Ние обаче открихме значителна връзка на пола на СХИУ
-склонни от жените да избират упражнения от

<0,05), докато жените са по -склонни от мъжете да избират 
2 (1, N = 91) = 9,1, р <0,01) .     
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бяха 4, 7 и 9. Двадесет и седем участници избраха упражнения 
4. Тези упражнения и дейности се фокусират върху 

„оптимизиране на здравето“, например физически дейности и здравословен начин на 
Раздел 7 включва упражнения и дейности, свързани със социалната свързаност и 

от 18 участници, адресира упражнения, 

малко популярни, бяха тези от раздели 
14, който беше избран само от 4 участници, 

Раздел 6 включва 
Устройство 10 е за 

Раздел 13 разглежда 
при избора на подходящи житейски цели и 

дейности, които са важни за тях, докато Раздел 14 включва упражнения и дейности по 

Изборът на единични упражнения не изглежда да е свързан с демографските 
характеристики на обучителя, като тяхната възраст, пол, професионален опит или 

СХИУ с Раздел 7 и 9. 
склонни от жените да избират упражнения от раздел 

склонни от мъжете да избират 



 

Качество на упражненията 

  
  
Персонализиране на упражненията към нуждите на поддръжката на 

клиента (n = 156)      
  

За повечето от участниците упражненията се нуждаеха от малки или никакви 
адаптации, които да съответстват на техните познавателни и/или комуникативни 
компетенции. Около 36% (n = 55) от упражненията са използвани точно както са 
представени на платформата 
адаптация (напр .: промяна на снимка или име на човек; незначителни промени в 
историите, промени в реда на дейностите, разбиване на някои от 
упражненията/дейности на парчета знания,
например националното бюро по труда, ...).
материалните опори, които не са достъпни или значими в дадена страна; разбиването 
на повечето материали на по 
упражненията (n = 25). За някои участници (4%, n = 6) упражненията се нуждаеха от по 
-обширни адаптации, напр. Някои части от упражнението трябваше да бъдат 
премахнати, а за едно упражнение (блок 2) трябваше да се промени цялото 
упражнение. Анализът на кръстосани таблици разкри, че средните и обширните 
адаптации са свързани с упражнения от 
участниците са избрали най
обучителите, разкрива, че необходимостта от с
от нуждите от подкрепа на участника и не са непременно свързани с конкретно 
упражнение на отдел. 
  
  

Времето, необходимо за завършване на упражненията (п = 152)
  

Средното време за СХИУ за завършване на единичните упражнения е 66 минути (
39,73) с минимално време от 10 минути на единица и максимално време от 185 минути 
на единица. Големите разлики във времето, необходими за изпълнение на 
упражненията, зависят от следните три въпроса

1. Характерът на упражненията или дейностите (напр. Въвеждане на нови 
понятия като пенсиониране, доброволен труд, грижи в края на живота, ...).
2. Дали участникът се нуждае от повече време, за да разбере и/или да 
изпълни упражнението/дейността.
3. Количеството уп

  

Наслада от упражненията (n = 151)
  

 

Персонализиране на упражненията към нуждите на поддръжката на 
       

За повечето от участниците упражненията се нуждаеха от малки или никакви 
адаптации, които да съответстват на техните познавателни и/или комуникативни 

Около 36% (n = 55) от упражненията са използвани точно както са 
представени на платформата „МНСА“, докато 42% (n = 64) се нуждаят само от малка 
адаптация (напр .: промяна на снимка или име на човек; незначителни промени в 
историите, промени в реда на дейностите, разбиване на някои от 
упражненията/дейности на парчета знания, промяна на имената на о
например националното бюро по труда, ...). Средни адаптации (например: смяна на 
материалните опори, които не са достъпни или значими в дадена страна; разбиването 
на повечето материали на по -малки раздели и т.н. ) бяха необходими за около 

За някои участници (4%, n = 6) упражненията се нуждаеха от по 
обширни адаптации, напр. Някои части от упражнението трябваше да бъдат 

премахнати, а за едно упражнение (блок 2) трябваше да се промени цялото 
на кръстосани таблици разкри, че средните и обширните 

адаптации са свързани с упражнения от раздели 4, 7 и 9, т.е. упражненията, които 
участниците са избрали най-много. Качествената информация, предоставена от 
обучителите, разкрива, че необходимостта от средни до по -обширни адаптации зависят 
от нуждите от подкрепа на участника и не са непременно свързани с конкретно 

ремето, необходимо за завършване на упражненията (п = 152)

за завършване на единичните упражнения е 66 минути (
39,73) с минимално време от 10 минути на единица и максимално време от 185 минути 

Големите разлики във времето, необходими за изпълнение на 
упражненията, зависят от следните три въпроса: 

Характерът на упражненията или дейностите (напр. Въвеждане на нови 
понятия като пенсиониране, доброволен труд, грижи в края на живота, ...).

Дали участникът се нуждае от повече време, за да разбере и/или да 
изпълни упражнението/дейността. 

Количеството упражнения и/или дейности, избрани в рамките на единица.

упражненията (n = 151)       
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Персонализиране на упражненията към нуждите на поддръжката на 

За повечето от участниците упражненията се нуждаеха от малки или никакви 
адаптации, които да съответстват на техните познавателни и/или комуникативни 

Около 36% (n = 55) от упражненията са използвани точно както са 
, докато 42% (n = 64) се нуждаят само от малка 

адаптация (напр .: промяна на снимка или име на човек; незначителни промени в 
историите, промени в реда на дейностите, разбиване на някои от 

имената на организация, като 
Средни адаптации (например: смяна на 

материалните опори, които не са достъпни или значими в дадена страна; разбиването 
бяха необходими за около 17% от 

За някои участници (4%, n = 6) упражненията се нуждаеха от по 
обширни адаптации, напр. Някои части от упражнението трябваше да бъдат 

премахнати, а за едно упражнение (блок 2) трябваше да се промени цялото 
на кръстосани таблици разкри, че средните и обширните 

4, 7 и 9, т.е. упражненията, които 
Качествената информация, предоставена от 

обширни адаптации зависят 
от нуждите от подкрепа на участника и не са непременно свързани с конкретно 

ремето, необходимо за завършване на упражненията (п = 152)       

за завършване на единичните упражнения е 66 минути ( SD = 
39,73) с минимално време от 10 минути на единица и максимално време от 185 минути 

Големите разлики във времето, необходими за изпълнение на 

Характерът на упражненията или дейностите (напр. Въвеждане на нови 
понятия като пенсиониране, доброволен труд, грижи в края на живота, ...). 

Дали участникът се нуждае от повече време, за да разбере и/или да 

ражнения и/или дейности, избрани в рамките на единица. 



 

Както е показано на фигура
упражненията, които те и/или техният треньор бяха избрали за обучение (70%).
пак това също означава, че 30% от упражненията бяха малко или никак не са приятни 
за СХИУ. Въпреки персонализирането на упражненията, 
като „не твърде трудни“ за изпълнение (Фигура
индикации, които да предполагат, че отрицателен резултат може да бъде свързан с едно 
или повече специфични упражнения за единица.
  
Фигура 3.3. Брой упражнения
 

 
 
Фигура 3.4. Брой упражнения, възприемани като 

 
 

Когато разпитвахме участниците за това, което прави едно упражнение твърде трудно, 
установихме, че СХИУ 
упражнение/дейност. Също така проблемът на 
причина за по -нисък резултат, както е показано в следните цитати:
  

 „Той не разбира смисъла да подготвя меню, но знае какво тряб
да се яде в повече или по 

 

 „Човекът не разбира понятието„ вярно/невярно “.
се дали е добре или не.

 

Както е показано на фигура 3.3 . , СХИУ с удоволствие изпълняваха повечето от 
упражненията, които те и/или техният треньор бяха избрали за обучение (70%).
пак това също означава, че 30% от упражненията бяха малко или никак не са приятни 

Въпреки персонализирането на упражненията, само 50% от тях бяха оценени 
като „не твърде трудни“ за изпълнение (Фигура 3.4 . ). Кръстосаните таблици не дават 
индикации, които да предполагат, че отрицателен резултат може да бъде свързан с едно 
или повече специфични упражнения за единица. 

упражнения, на който СХИУ са се забавлявали. 

 

Брой упражнения, възприемани като трудни 

 

Когато разпитвахме участниците за това, което прави едно упражнение твърде трудно, 
 понякога има трудности с определени аспекти на 

Също така проблемът на СХИУ да разбере нови концепции беше 
нисък резултат, както е показано в следните цитати: 

„Той не разбира смисъла да подготвя меню, но знае какво тряб
да се яде в повече или по -малко количество“. 

„Човекът не разбира понятието„ вярно/невярно “. Преоблякохме 
се дали е добре или не. 
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с удоволствие изпълняваха повечето от 
упражненията, които те и/или техният треньор бяха избрали за обучение (70%). И все 
пак това също означава, че 30% от упражненията бяха малко или никак не са приятни 

само 50% от тях бяха оценени 
Кръстосаните таблици не дават 

индикации, които да предполагат, че отрицателен резултат може да бъде свързан с едно 

 

Когато разпитвахме участниците за това, което прави едно упражнение твърде трудно, 
понякога има трудности с определени аспекти на 

да разбере нови концепции беше 

„Той не разбира смисъла да подготвя меню, но знае какво трябва 

Преоблякохме 



 

 

 „Не беше възможно да се дискутира как възрастта влияе върху 
здравето му.“ 

 

 „Беше му трудно да разбере хранителната 
постави цялата храна.
характеристики, той е по 

 

 „Трудно му е да разбере концепцията за здравословно стареене 
(вярно/невярно)“ 

 "Той не разбира съотношението, с което храната трябва да се 
яде повече или по -малко."

 

 „Вярвахме, че ще бъде важно да се работи върху 
самоопределението и социалното включване, затова решихме да 
разгледаме звено 13: избор на подходящи житейски цели и 
дейности, важни за мен“, но осъзнахме, че човекът няма да 
разбере нищо от упражненията. За този човек избрахме 
дейностите, които биха могли да бъдат подходящи за целите, 
които искаме да работим; не винаги избирахме
дейностите са подходящи. Зависи от човека и неговите 
ограничения ” 

 

Тестът Chi Square предполага, че има достатъчно доказателства, които да предполагат 
връзка между възрастта на 
твърде трудни за изпълнение (
години, е по -вероятно да намерят упражненията за твърде трудни за изпълнение в 
сравнение с СХИУ, които са на 60 или повече години (42% срещу 20%).

  
 

Резултат от упражненията за 

За по-нататъшно валидиране на упражненията за 
шест твърдения, които могат да бъдат оценени по 5 
Фигура 3 .5 ). 
  
Първите две твърдения (показани на фигурата по 
стойността на използването на истории от реалния живот, за да в
концепция или да помогнат на 
от обучителите съобщават, че за упражненията, които са избрали, клиентът е успял да 
се идентифицира с историите.

 

„Не беше възможно да се дискутира как възрастта влияе върху 

„Беше му трудно да разбере хранителната пирамида, къде да 
постави цялата храна. Но когато говориш с него за общи 
характеристики, той е по -добре разбран. " 

„Трудно му е да разбере концепцията за здравословно стареене 

 

"Той не разбира съотношението, с което храната трябва да се 
малко." 

„Вярвахме, че ще бъде важно да се работи върху 
самоопределението и социалното включване, затова решихме да 
разгледаме звено 13: избор на подходящи житейски цели и 
дейности, важни за мен“, но осъзнахме, че човекът няма да 

нищо от упражненията. За този човек избрахме 
дейностите, които биха могли да бъдат подходящи за целите, 
които искаме да работим; не винаги избирахме целта и 
дейностите са подходящи. Зависи от човека и неговите 

Тестът Chi Square предполага, че има достатъчно доказателства, които да предполагат 
връзка между възрастта на СХИУ и степента, до която те намират упражненията за 
твърде трудни за изпълнение ( Χ 2 (2) = 7,79; p <0,05). СХИУ, които са на възраст под 60 

вероятно да намерят упражненията за твърде трудни за изпълнение в 
, които са на 60 или повече години (42% срещу 20%).

Резултат от упражненията за СХИУ 

нататъшно валидиране на упражненията за раздел„МНСА“ бяха формулирани 
шест твърдения, които могат да бъдат оценени по 5 -степенна скала на Ликерт (виж 

Първите две твърдения (показани на фигурата по -долу) имаха за цел да оценят 
стойността на използването на истории от реалния живот, за да въведат нова трудна 
концепция или да помогнат на СХИУ да разбере съдържанието на упражненията.
от обучителите съобщават, че за упражненията, които са избрали, клиентът е успял да 
се идентифицира с историите. В 67% от случаите историите стимулират клиент
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„Не беше възможно да се дискутира как възрастта влияе върху 

пирамида, къде да 
Но когато говориш с него за общи 

„Трудно му е да разбере концепцията за здравословно стареене 

"Той не разбира съотношението, с което храната трябва да се 

„Вярвахме, че ще бъде важно да се работи върху 
самоопределението и социалното включване, затова решихме да 
разгледаме звено 13: избор на подходящи житейски цели и 
дейности, важни за мен“, но осъзнахме, че човекът няма да 

нищо от упражненията. За този човек избрахме 
дейностите, които биха могли да бъдат подходящи за целите, 

целта и 
дейностите са подходящи. Зависи от човека и неговите 

Тестът Chi Square предполага, че има достатъчно доказателства, които да предполагат 
и степента, до която те намират упражненията за 

, които са на възраст под 60 
вероятно да намерят упражненията за твърде трудни за изпълнение в 

, които са на 60 или повече години (42% срещу 20%). 

бяха формулирани 
степенна скала на Ликерт (виж 

долу) имаха за цел да оценят 
ъведат нова трудна 

да разбере съдържанието на упражненията. 53% 
от обучителите съобщават, че за упражненията, които са избрали, клиентът е успял да 

В 67% от случаите историите стимулират клиентите си 



 

да обмислят собствената си ситуация.
оптимистични. По отношение на твърдението, че историите са разпознаваеми за 
32% от обучителите са оценили упражненията, които са направили с клиента си, като 
неутрални, а 15% са ги оценили отрицателно (не са съгласни, че напълно не са 
съгласни). Обратно, само 9% от обучителите не са съгласни, че напълно не са съгласни 
с идеята, че историите предизвикват саморефлексия от 
че голяма група участници (26%) са оценили упражненията, които са избрали (за или 
със своите клиенти) като неутрални.
  
Третото изявление разглежда привлекателността на упражненията за 
СХИУ. Приблизително 72% от обучителите се съгласиха напълно, че упражненията, 
които направиха с клиентите си, са привлекателни, докато само 4% не са 
съгласни. Отново 24% от обучителите бяха по 
привлекателността на упражненията, които те избраха за обучение на своя клиент.
  
Четвъртото изявление изследва степента, в която
упражненията могат да доведат до по 
13% от обучителите не са съгласни, че са напълно несъгласни с това твърдение, 26% са 
останали неутрални, а 62% са се съгласили да бъдат напълно съг
  
Петото твърдение изследва дали упражненията оказват влияние върху 
живот на СХИУ. Това изявление предизвика доста положителни отговори.
от обучителите се съгласиха напълно да се съгласят, че упражненията, които са 
използвали по време на обучението, помагат за поддържане или дори повишаване на 
качеството на живот на техните клиенти.
достигнаха тази цел и 18% имаха неутрално мнение за това.
  
Шестото и последно изявление пита дали при необходи
да прехвърли знанията в in vivo ситуации.
напълно да се съгласят с твърдението.
прехвърли наученото, докато за 24% отговорът е неутрален.
  
Тестът на Крускал-Уолис показа, че броят на годините, в които обучаващите работят с 
хора с ИД, може да бъде свързан с тяхното мнение за „преносимостта“ (H (3) = 
16,5; p <.001) и „социалното включване“ (H ( 3) = 13,5;
разкрива, че обучаващите с 1 година опит не са съгласни значително повече от 
обучаващите с 2 до 5 години опит, че упражненията насърчават социалното включване 
(Z = -2,69; р <0,01) и че СХИУ
vivo ситуации (z = -3,22; p <.001).
  
Фигура 3 .5 Декларации за потенциалните резултати от упражненията за 

 

да обмислят собствената си ситуация. Въпреки това някои обучители бяха по 
По отношение на твърдението, че историите са разпознаваеми за 

32% от обучителите са оценили упражненията, които са направили с клиента си, като 
рални, а 15% са ги оценили отрицателно (не са съгласни, че напълно не са 

Обратно, само 9% от обучителите не са съгласни, че напълно не са съгласни 
с идеята, че историите предизвикват саморефлексия от СХИУ. Това също предполага, 

частници (26%) са оценили упражненията, които са избрали (за или 
със своите клиенти) като неутрални. 

Третото изявление разглежда привлекателността на упражненията за 
Приблизително 72% от обучителите се съгласиха напълно, че упражненията, 

авиха с клиентите си, са привлекателни, докато само 4% не са 
Отново 24% от обучителите бяха по -амбивалентни относно 

привлекателността на упражненията, които те избраха за обучение на своя клиент.

Четвъртото изявление изследва степента, в която обучителят се съгласява, че 
упражненията могат да доведат до по -социално включване на техния клиент.
13% от обучителите не са съгласни, че са напълно несъгласни с това твърдение, 26% са 
останали неутрални, а 62% са се съгласили да бъдат напълно съгласни.

Петото твърдение изследва дали упражненията оказват влияние върху 
Това изявление предизвика доста положителни отговори.

от обучителите се съгласиха напълно да се съгласят, че упражненията, които са 
о време на обучението, помагат за поддържане или дори повишаване на 

качеството на живот на техните клиенти. Само за 5% обучители упражненията не 
достигнаха тази цел и 18% имаха неутрално мнение за това. 

Шестото и последно изявление пита дали при необходимата подкрепа 
да прехвърли знанията в in vivo ситуации. Повечето обучители (68%) се съгласиха 
напълно да се съгласят с твърдението. За 7% от обучителите клиентът не би могъл да 
прехвърли наученото, докато за 24% отговорът е неутрален. 

Уолис показа, че броят на годините, в които обучаващите работят с 
хора с ИД, може да бъде свързан с тяхното мнение за „преносимостта“ (H (3) = 

<.001) и „социалното включване“ (H ( 3) = 13,5; р <0,01). U-тестът на Ман
а, че обучаващите с 1 година опит не са съгласни значително повече от 

обучаващите с 2 до 5 години опит, че упражненията насърчават социалното включване 
СХИУ ще бъде способни да прехвърлят научените знания в in

3,22; p <.001). 

Декларации за потенциалните резултати от упражненията за 
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Въпреки това някои обучители бяха по -малко 
По отношение на твърдението, че историите са разпознаваеми за СХИУ, 

32% от обучителите са оценили упражненията, които са направили с клиента си, като 
рални, а 15% са ги оценили отрицателно (не са съгласни, че напълно не са 

Обратно, само 9% от обучителите не са съгласни, че напълно не са съгласни 
Това също предполага, 

частници (26%) са оценили упражненията, които са избрали (за или 

Третото изявление разглежда привлекателността на упражненията за 
Приблизително 72% от обучителите се съгласиха напълно, че упражненията, 

авиха с клиентите си, са привлекателни, докато само 4% не са 
амбивалентни относно 

привлекателността на упражненията, които те избраха за обучение на своя клиент. 

обучителят се съгласява, че 
социално включване на техния клиент. Около 

13% от обучителите не са съгласни, че са напълно несъгласни с това твърдение, 26% са 
ласни. 

Петото твърдение изследва дали упражненията оказват влияние върху Качество на 
Това изявление предизвика доста положителни отговори. Около 77% 

от обучителите се съгласиха напълно да се съгласят, че упражненията, които са 
о време на обучението, помагат за поддържане или дори повишаване на 

Само за 5% обучители упражненията не 

мата подкрепа СХИУ би могъл 
Повечето обучители (68%) се съгласиха 

За 7% от обучителите клиентът не би могъл да 

Уолис показа, че броят на годините, в които обучаващите работят с 
хора с ИД, може да бъде свързан с тяхното мнение за „преносимостта“ (H (3) = 

тестът на Ман-Уитни 
а, че обучаващите с 1 година опит не са съгласни значително повече от 

обучаващите с 2 до 5 години опит, че упражненията насърчават социалното включване 
ще бъде способни да прехвърлят научените знания в in-

Декларации за потенциалните резултати от упражненията за СХИУ  



 

  

До каква степен сте съгласни, че въвеждането
сложни концепции с помощта на история / 
казус улесняват възприемането. 
До каква степен сте съгласни, че историите, 
използвани вупражнения / дейности са 
разпознаваеми заСХИУ. 
 
До каква степен сте съгласни, че 
упражненията / дейностите изискваха помощ.
До каква степен сте съгласни, че 
упражненията / дейностите насърчават 
социалната интеграцияСХИУ? 
 
До каква степен сте съгласни, че 
упражненията / дейностите помагат за 
поддържане или повишаванекачество на 
живот на СХИУ. 

Напълно несъгласен 

 

 

До каква степен сте съгласни, че въвеждането 
сложни концепции с помощта на история / 

 
До каква степен сте съгласни, че историите, 
използвани вупражнения / дейности са 

 
упражненията / дейностите изискваха помощ. 

 
дейностите насърчават 

 
упражненията / дейностите помагат за 
поддържане или повишаванекачество на 

несъгласен съгласен Напълно съгласен
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Напълно съгласен 



 

Научи ли СХИУ нови знания и умения?

  
В този раздел ще представим резултатите от
резултатите от обучението за 
придобил нови знания и умения, като изпълнява упражненията 
статистически данни от анализите на сдвоени проби ще бъдат показани за 
живот фактор. Използва се и тестът на Wilcoxon с подписан ранг, само за тези 
размер на извадката> 5. Тестът с подписан ранг на Wilcoxon е непараметр
статистически хипотезичен тест, използван за сравняване на две свързани проби, 
съвпадащи проби или повтарящи се измервания на единична извадка, за да се прецени 
дали средният ранг на тяхната популация се различава (т.е. това е тест за двойка 
разлика). 
  
  
Качество на животФактор
умения 
  
Таблица 3.10. показва описателната статистика на преди и след тестове на знанията и 
уменията на СХИУ за шестте 
животФактор. Средните резултати показват, че след обучението участниците отчитат 
средно увеличение на знанията и уменията за 
  
Например, когато разглеждаме средните резултати от 
от 1.2448 от преди теста до след теста.
че има някои очертания, което показва изключително ниски или високи резултати.
  
Таблица 3.10. Фактор Благополучие
след теста . 

  

Раздел 1_ предварителен тест

Раздел1_последващ-тест 

Раздел 2_ предварителен тест

Раздел 2_ последващ-тест 

Раздел 3_ предварителен тест

Раздел 3_ последващ-тест 

Раздел 4_ предварителен тест

Раздел 4_ последващ-тест 

Раздел 5_ предварителен тест

Раздел 5_ последващ-тест 

Раздел 6_ предварителен тест

 

нови знания и умения? 

В този раздел ще представим резултатите от предварителната и след оценка на 
резултатите от обучението за СХИУ. Отговаряме на въпроса до каква степен 
придобил нови знания и умения, като изпълнява упражненията „МНСА“
статистически данни от анализите на сдвоени проби ще бъдат показани за 

Използва се и тестът на Wilcoxon с подписан ранг, само за тези 
размер на извадката> 5. Тестът с подписан ранг на Wilcoxon е непараметр
статистически хипотезичен тест, използван за сравняване на две свързани проби, 
съвпадащи проби или повтарящи се измервания на единична извадка, за да се прецени 
дали средният ранг на тяхната популация се различава (т.е. това е тест за двойка 

Фактор благосъстояние: СХИУ Пред- и следтестови знания и 

показва описателната статистика на преди и след тестове на знанията и 
за шестте раздели, свързани с благосъстоянието на 

Средните резултати показват, че след обучението участниците отчитат 
средно увеличение на знанията и уменията за СХИУ. 

Например, когато разглеждаме средните резултати от раздел 4, забелязваме увеличение 
от 1.2448 от преди теста до след теста. Стандартното отклонение от 1,10 също показва, 
че има някои очертания, което показва изключително ниски или високи резултати.

Фактор Благополучие- Описателна статистика, Раздел 1

Означава н Std. Отклонение

1_ предварителен тест 1,5714 10 , 59476 

2,3571 10 , 39983 

2_ предварителен тест 1,0625 6 , 54629 

1,7292 6 , 80007 

3_ предварителен тест 1,6267 10 , 39151 

2,2733 10 , 62574 

4_ предварителен тест 1,2656 24 , 59927 

2,5104 24 1,10392

5_ предварителен тест 1,6190 9 , 53927 

2,2698 9 , 54606 

6_ предварителен тест 1,3125 4 1,14337
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предварителната и след оценка на 
Отговаряме на въпроса до каква степен СХИУ е 

„МНСА“. Описателните 
статистически данни от анализите на сдвоени проби ще бъдат показани за Качество на 

Използва се и тестът на Wilcoxon с подписан ранг, само за тези раздели с 
размер на извадката> 5. Тестът с подписан ранг на Wilcoxon е непараметричен 
статистически хипотезичен тест, използван за сравняване на две свързани проби, 
съвпадащи проби или повтарящи се измервания на единична извадка, за да се прецени 
дали средният ранг на тяхната популация се различава (т.е. това е тест за двойка 

и следтестови знания и 

показва описателната статистика на преди и след тестове на знанията и 
, свързани с благосъстоянието на Качество на 

Средните резултати показват, че след обучението участниците отчитат 

4, забелязваме увеличение 
дартното отклонение от 1,10 също показва, 

че има някои очертания, което показва изключително ниски или високи резултати. 

Описателна статистика, Раздел 1- 6 преди и 

Отклонение 

 

 

 

 

 

 

 

1,10392 

 

 

1,14337 



 

Раздел 6_ последващ-тест 

  
Уилкоксън подписани ранг тестове (виж таблица
упражнения/дейности на звеното предизвикаха статистически значима промяна 
( р <0,05) в знанията и уменията на 
  
Таблица 3.1 1 . Статистически данни за тест Уилкоксън Подписан ранг Тест

  

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 1 

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 2 

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 3 

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 4 

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 5 

*p> .05 - ** p <0.001 
  
 
 

Качество на животФактор
обучението и умения . 
  
Таблица 3.12. показва описателната статистика на предварително и след тестване на 
знанията и уменията на СХИУ
фактора Качество на живот
участниците отчитат средно увеличение на знанията и уменията за всички 
  
Таблица 3.12. Социално участие
след теста . 

  

Раздел 7_ предварителен тест 

Раздел 7_ последващ-тест 

Раздел 8_ предварителен тест 

Раздел 8_ последващ-тест 

Раздел 9_ предварителен тест 

Раздел 9_ последващ-тест 

 

2,3750 4 , 47871 

Уилкоксън подписани ранг тестове (виж таблица 3.11. ) Показаха, че всички други 
упражнения/дейности на звеното предизвикаха статистически значима промяна 

в знанията и уменията на СХИУ след обучение. 

Статистически данни за тест Уилкоксън Подписан ранг Тест

Z Асимп. Sig.

Предварително изпитване на раздел 1-След -2,807 .005* 

Предварително изпитване на раздел 2-След -2,060 .039* 

Предварително изпитване на раздел 3-След -2,805 .005* 

Предварително изпитване на раздел 4-След -4,296 .000* 

Предварително изпитване на раздел 5-След -2,530 .011* 

Фактор Социално участие: СХИУ знания преди и след 

показва описателната статистика на предварително и след тестване на 
СХИУ за четирите звена, свързани с социалното участие на 

Качество на живот. Средните резултати показват, че след обучение 
участниците отчитат средно увеличение на знанията и уменията за всички 

Социално участие- Дескриптивна статистика, Раздел 7

Означава н 

1,8730 18 

3,0556 18 

1,1222 6 

1,9667 6 

2,2833 15 

2,8000 15 
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) Показаха, че всички други 
упражнения/дейности на звеното предизвикаха статистически значима промяна 

Статистически данни за тест Уилкоксън Подписан ранг Тест . 

Sig. (Двустранно) 

знания преди и след 

показва описателната статистика на предварително и след тестване на 
за четирите звена, свързани с социалното участие на 
Средните резултати показват, че след обучение 

участниците отчитат средно увеличение на знанията и уменията за всички раздели. 

тистика, Раздел 7- 10 преди и 

Std. Отклонение 

, 55844 

1,17511 

, 70480 

, 98680 

, 89825 

, 70204 



 

Раздел 10_ предварителен тест 

Раздел 10_ последващ-тест 

  
Тестовете с подписан ранг на Wilcoxon показаха, че за 
знанията и уменията са значителни (вж. Таблица
  
  
Таблица 3.1 3 . Статистически данни за тест Уилкоксън Подписан ранг Тест

  

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 7 

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 8 

Предварително изпитване на
изпитване на раздел 9 

*p> .05 - ** p <.01, *** p <0.001
  
 
 

Качество на животФактор
и умения . 
  
Таблица 3.14. показва описателната статистика на предварително и след тестване на 
знанията и уменията на СХИУ
Качество на живот фактора.
участниците отчитат средно увеличение на знанията и уменията за всички 
  
Таблица 3.14. Независимост
теста . 

  

Раздел 11_ предварителен тест

Раздел 11_ последващ-тест 

Раздел 12_ предварителен тест

Раздел 12_ последващ-тест 

Раздел 13_ предварителен тест

Раздел 13_ последващ-тест 

Раздел 14_ предварителен тест

Раздел 14_ последващ-тест 

  

 

 1,1389 4 

1,9167 4 

Тестовете с подписан ранг на Wilcoxon показаха, че за раздели 7, 8 и 9
знанията и уменията са значителни (вж. Таблица 3.13. ). 

Статистически данни за тест Уилкоксън Подписан ранг Тест

Z Асимп. Sig.

Предварително изпитване на раздел 7-След -3,731 .000 *** 

Предварително изпитване на раздел 8-След -2,023 .043* 

Предварително изпитване на раздел 9-След -3,349 .001 ** 

** p <.01, *** p <0.001 

ФакторНезависимост: СХИУ знания преди и след обучението 

показва описателната статистика на предварително и след тестване на 
СХИУ за четирите раздели, свързани с независимостта на 

фактора. Средните резултати показват, че след обучение 
участниците отчитат средно увеличение на знанията и уменията за всички 

Независимост- Описателна статистика, Раздел 7- 

Означава н Std.

11_ предварителен тест , 7500 2 , 35355

 1,5000 2 , 70711

12_ предварителен тест 1,9375 8 , 51128

 2,4375 8 , 66031

13_ предварителен тест 1,1333 5 , 50553

 1,9000 5 , 43461

14_ предварителен тест , 7143 3 , 62270

 2,0476 3 , 50170

44 

, 61111 

, 38889 

7, 8 и 9 промените в 

Статистически данни за тест Уилкоксън Подписан ранг Тест . 

Sig. (Двустранно) 

 

знания преди и след обучението 

показва описателната статистика на предварително и след тестване на 
, свързани с независимостта на 

Средните резултати показват, че след обучение 
участниците отчитат средно увеличение на знанията и уменията за всички раздели. 

 10 преди и след 

Std. Отклонение 

, 35355 

, 70711 

, 51128 

, 66031 

, 50553 

, 43461 

, 62270 

, 50170 



 

  
Тестовете, подписани от Уилкоксън, показаха, че обучението на упражнения в 12
раздел предизвика лека значителна промяна в знанията и 
(Блок 12: Z = -2,207, p = .027).
  
 
 

Удовлетвореност на потребителите 

  
Следващите няколко параграфа се фокусират върху цялостното удовлетворение на 
обучителите относно използваемостта на упра
основа на дейностите, които са извършили с клиента си, участниците бяха помолени да 
оценят 10 твърдения по 5 -степенна скала на Ликерт (0 = категорично несъгласен 
напълно съгласен). Тъй като отговорът им може да с
упражненията, които са направили по време на пилотното проучване, ние дадохме 
указание как да тълкуваме 5
  

1. Изберете категорично съгласен,
правилно за около 80% до 100% от 

2. Изберете съгласен,
60% до 80% от упражненията.

3. Изберете „не съм съгласен, нито несъгласен“,
твърдението е правилно за около 40% до 60% от упражненията.

4. Изберете несъгласен,
20% до 40% от упражненията.

5. Изберете категорично несъгласен,
правилно за около 0% до 20% от упражненията.

  
Имайте предвид, че твърденията 2,4, 5, 8 и 9 са формулирани отр
фигура 3.6. ). 
  
Общият среден резултат (т.е. обобщен резултат от скалата за удовлетвореност на 
потребителите) е 3,15 (sd = 0,49) показва, че средно участниците са имали доста 
положително мнение за използваемостта на упражненията 
всички упражнения които са използвали по време на пилотното проучване.
  
От общата група участници (n = 64) повечето от участниците се съгласиха напълно да 
се съгласят, че 60 до 100% от упражненията
професионалисти могат лесно да се научат да ги използват
всъщност не са съгласни или не са съгласни с тези твърдения (n = 14 и n = 4 съответно), 
но смятат, че това е валидно само за около 40 до 60 процента от 

 

Тестовете, подписани от Уилкоксън, показаха, че обучението на упражнения в 12
предизвика лека значителна промяна в знанията и уменията на участниците 

= .027). 

Удовлетвореност на потребителите от упражненията и дейностите на

Следващите няколко параграфа се фокусират върху цялостното удовлетворение на 
обучителите относно използваемостта на упражненията и дейностите на 
основа на дейностите, които са извършили с клиента си, участниците бяха помолени да 

степенна скала на Ликерт (0 = категорично несъгласен 
Тъй като отговорът им може да се различава в зависимост от 

упражненията, които са направили по време на пилотното проучване, ние дадохме 
указание как да тълкуваме 5-те категории отговори: 

категорично съгласен, когато смятате, че твърдението е 
правилно за около 80% до 100% от упражненията. 

съгласен, когато смятате, че твърдението е правилно за около 
60% до 80% от упражненията. 

„не съм съгласен, нито несъгласен“, когато смятате, че 
твърдението е правилно за около 40% до 60% от упражненията.

несъгласен, когато смятате, че твърдението е правилно за около 
20% до 40% от упражненията. 

категорично несъгласен, когато смятате, че твърдението е 
правилно за около 0% до 20% от упражненията. 

Имайте предвид, че твърденията 2,4, 5, 8 и 9 са формулирани отр

Общият среден резултат (т.е. обобщен резултат от скалата за удовлетвореност на 
потребителите) е 3,15 (sd = 0,49) показва, че средно участниците са имали доста 
положително мнение за използваемостта на упражненията „МНСА“
всички упражнения които са използвали по време на пилотното проучване.

От общата група участници (n = 64) повечето от участниците се съгласиха напълно да 
се съгласят, че 60 до 100% от упражненията са лесни за използване (n = 54) и че
професионалисти могат лесно да се научат да ги използват (n = 62 ).
всъщност не са съгласни или не са съгласни с тези твърдения (n = 14 и n = 4 съответно), 
но смятат, че това е валидно само за около 40 до 60 процента от 
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Тестовете, подписани от Уилкоксън, показаха, че обучението на упражнения в 12 
уменията на участниците 

от упражненията и дейностите на„МНСА“ . 

Следващите няколко параграфа се фокусират върху цялостното удовлетворение на 
жненията и дейностите на „МНСА“. Въз 

основа на дейностите, които са извършили с клиента си, участниците бяха помолени да 
степенна скала на Ликерт (0 = категорично несъгласен - 4 = 

е различава в зависимост от 
упражненията, които са направили по време на пилотното проучване, ние дадохме 

когато смятате, че твърдението е 

когато смятате, че твърдението е правилно за около 

когато смятате, че 
твърдението е правилно за около 40% до 60% от упражненията. 

когато смятате, че твърдението е правилно за около 

когато смятате, че твърдението е 

Имайте предвид, че твърденията 2,4, 5, 8 и 9 са формулирани отрицателно (виж 

Общият среден резултат (т.е. обобщен резултат от скалата за удовлетвореност на 
потребителите) е 3,15 (sd = 0,49) показва, че средно участниците са имали доста 

„МНСА“ за поне 60% от 
всички упражнения които са използвали по време на пилотното проучване. 

От общата група участници (n = 64) повечето от участниците се съгласиха напълно да 
(n = 54) и че други 

(n = 62 ). Някои участници 
всъщност не са съгласни или не са съгласни с тези твърдения (n = 14 и n = 4 съответно), 
но смятат, че това е валидно само за около 40 до 60 процента от 



 

упражненията. Двама участници съобщават, че само 20 до 40 процента от 
упражненията ще бъдат лесни за усвояване от други професионалисти.
  
Относно това дали ще използват често упражненията в бъдеще
се съгласиха напълно да се съгласят, че ще направят то
упражненията. Шест участници биха използвали около 40 до 60 процента от 
упражненията, един човек мисли за 20 до 40 процента, а 4 други участници съобщават 
за по -малко от 20 процента.
  
Фигура 3.6. Декларира удовлетвореността на
„МНСА“  
 

 

Резултатите показват, че 50% от общата група участници (n = 34) напълно не са 
съгласни с отрицателно формулираното твърдение
обучителите как да използват упражненията/дейностите не са 
процента от упражненията. 
погрешно за около 60 до 80 процента от упражненията.
опцията „не съм съгласен или несъгласен“, което показва, че за тях инструкци
ясни за 40 до 60 процента от упражненията.
за тях повечето от упражненията са неясни.
  
Подобни резултати бяха наблюдавани и при твърдението „Мисля, че всяко звено се 
стреми към упражнения/дейности, които имат
участници не се съгласиха с пълното несъгласие с това твърдение, което показва, че за 

I think the exercise/activities are easy to use

I think that each unit strived for exercises/activities 
that had a clear build up

I imagine that most educators can learn to use the 
exercise very quickly

I felt very confident when doing the exercises with 
the client

I think that I will use the exercises frequently

completely disagree disagree

 

участници съобщават, че само 20 до 40 процента от 
упражненията ще бъдат лесни за усвояване от други професионалисти.

използват често упражненията в бъдеще или не
се съгласиха напълно да се съгласят, че ще направят това за 60 до 100 процента от 

Шест участници биха използвали около 40 до 60 процента от 
упражненията, един човек мисли за 20 до 40 процента, а 4 други участници съобщават 

малко от 20 процента. 

Декларира удовлетвореността на потребителите от упражненията 

Резултатите показват, че 50% от общата група участници (n = 34) напълно не са 
съгласни с отрицателно формулираното твърдение „Мисля, че инструкциите за 
обучителите как да използват упражненията/дейностите не са ясни“

 Голям брой участници (n = 30) смятат, че това твърдение е 
погрешно за около 60 до 80 процента от упражненията. Двама участници избраха 
опцията „не съм съгласен или несъгласен“, което показва, че за тях инструкци
ясни за 40 до 60 процента от упражненията. Двамата останали участници съобщиха, че 
за тях повечето от упражненията са неясни. 

Подобни резултати бяха наблюдавани и при твърдението „Мисля, че всяко звено се 
стреми към упражнения/дейности, които имат ясно изразено изграждане.
участници не се съгласиха с пълното несъгласие с това твърдение, което показва, че за 

0 10 20 30 40 50 60 70

I think the exercise/activities are easy to use

I think that each unit strived for exercises/activities 
that had a clear build up

I imagine that most educators can learn to use the 
exercise very quickly

I felt very confident when doing the exercises with 

I think that I will use the exercises frequently

User Satisfaction

disagree not agree or disagree agree completely agree
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участници съобщават, че само 20 до 40 процента от 
упражненията ще бъдат лесни за усвояване от други професионалисти. 

или не , 57 участници 
ва за 60 до 100 процента от 

Шест участници биха използвали около 40 до 60 процента от 
упражненията, един човек мисли за 20 до 40 процента, а 4 други участници съобщават 

потребителите от упражненията 

 

Резултатите показват, че 50% от общата група участници (n = 34) напълно не са 
„Мисля, че инструкциите за 

ясни“ за 80 до 100 
Голям брой участници (n = 30) смятат, че това твърдение е 

Двама участници избраха 
опцията „не съм съгласен или несъгласен“, което показва, че за тях инструкциите са 

Двамата останали участници съобщиха, че 

Подобни резултати бяха наблюдавани и при твърдението „Мисля, че всяко звено се 
ясно изразено изграждане. Двама 

участници не се съгласиха с пълното несъгласие с това твърдение, което показва, че за 

80 90 100

completely agree



 

тях това не е вярно за 60 до 100 процента от всички упражнения.
съответно 36 и 25 участници се съгласиха напълно да се с
съответно за повече от 80 и 60 процента от упражненията.
съобщават, че натрупването е ясно за около 40 до 60 процента от упражненията.
  
Фигура 3.7. Заявления за удовлетвореност на потребителите от упражнения
„МНСА“ (с отрицателен текст)

 

Голям брой участници (n = 57) не се съгласиха с напълно несъгласни с двете 
твърдения „Мисля, че упражненията бяха неудобни“
много несъответствие между упражненията“
упражненията. Съответно 8 и 7 участници се чувстваха по този начин около 40 до 60 
процента от упражненията.
повечето от упражненията (повече от 60 процента) са „неудобни“ или 
„непоследователни“. За 1 от 
несъответствия. 
  
Сравни отговори могат да се наблюдават за твърдението
ненужно сложни“ . Само 4 участници са съгласни, че това е така за повече от 60% от 
упражненията. Повечето от тях (n = 55) обаче се чувстваха обратно и (напълно) не се 
съгласиха с твърдението за около 60 до 100 процента от упражненията.
участници избраха опцията „не съм съгласен или несъгласен“, което показва, че за тях 
40 до 60 процента от упражненият
  

 

тях това не е вярно за 60 до 100 процента от всички упражнения.
съответно 36 и 25 участници се съгласиха напълно да се съгласят с твърдението и това 
съответно за повече от 80 и 60 процента от упражненията. Петима респонденти 
съобщават, че натрупването е ясно за около 40 до 60 процента от упражненията.

Заявления за удовлетвореност на потребителите от упражнения
(с отрицателен текст) . 

Голям брой участници (n = 57) не се съгласиха с напълно несъгласни с двете 
„Мисля, че упражненията бяха неудобни“ и „Мисля, че имаше твърде 

много несъответствие между упражненията“ за около 60 до 100 процента от
Съответно 8 и 7 участници се чувстваха по този начин около 40 до 60 

процента от упражненията. Само няколко участници (n = 3) съобщават, че за тях 
упражненията (повече от 60 процента) са „неудобни“ или 

За 1 от участниците 80 до 100 процента от упражненията показаха 

Сравни отговори могат да се наблюдават за твърдението „Намирам упражненията за 
Само 4 участници са съгласни, че това е така за повече от 60% от 

то от тях (n = 55) обаче се чувстваха обратно и (напълно) не се 
съгласиха с твърдението за около 60 до 100 процента от упражненията.
участници избраха опцията „не съм съгласен или несъгласен“, което показва, че за тях 
40 до 60 процента от упражненията са сложни. 
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тях това не е вярно за 60 до 100 процента от всички упражнения. От друга страна, 
ъгласят с твърдението и това 

Петима респонденти 
съобщават, че натрупването е ясно за около 40 до 60 процента от упражненията. 

Заявления за удовлетвореност на потребителите от упражнения 

 

Голям брой участници (n = 57) не се съгласиха с напълно несъгласни с двете 
„Мисля, че имаше твърде 

за около 60 до 100 процента от 
Съответно 8 и 7 участници се чувстваха по този начин около 40 до 60 

Само няколко участници (n = 3) съобщават, че за тях 
упражненията (повече от 60 процента) са „неудобни“ или 

участниците 80 до 100 процента от упражненията показаха 

„Намирам упражненията за 
Само 4 участници са съгласни, че това е така за повече от 60% от 

то от тях (n = 55) обаче се чувстваха обратно и (напълно) не се 
съгласиха с твърдението за около 60 до 100 процента от упражненията. Девет 
участници избраха опцията „не съм съгласен или несъгласен“, което показва, че за тях 



 

По -големи вариации в мненията на участниците се откриват за твърдението
се много уверен, правейки упражненията с моя клиент“
напълно съгласни и се чувстват уверени с 80 до 100 процента от упражненията.
31 участници се чувстваха уверени, изпълнявайки 60 до 80 процента от упражненията, 
а за 15 участници това важи за 40 до 60 процента от упражненията.
чувстваха уверени около 20 до 40 процента от упражненията, докато двама участници 
се чувстваха неудобно за всички упражнения.
  
И все пак тази констатация не означава непременно, че участниците са се чувствали 
неподготвени да изпълняват упражненията, тъй като само 3 участници съобщават, че за 
повече от 60% от упражненията „
започнат с упражненията“
упражненията те трябва да научат повече неща.
необходимо за по -малко от 40% от упражненията.
  
Установени са само значителни разлики за променливата за групиране „държава на 
участника“. Тестът на Kruskal
30,9; p <.000) между четирите категории участници (Испания, България, Белгия и 
Словения). U -тестът на Ман 
участници са значително по 
сравнение с испанските (z = 
(z = -3, 17; p = .002) участници
 

 

големи вариации в мненията на участниците се откриват за твърдението
се много уверен, правейки упражненията с моя клиент“ . Само 13 участници са 
напълно съгласни и се чувстват уверени с 80 до 100 процента от упражненията.
31 участници се чувстваха уверени, изпълнявайки 60 до 80 процента от упражненията, 
а за 15 участници това важи за 40 до 60 процента от упражненията. Седем участници се 
чувстваха уверени около 20 до 40 процента от упражненията, докато двама участници 

стваха неудобно за всички упражнения. 

И все пак тази констатация не означава непременно, че участниците са се чувствали 
неподготвени да изпълняват упражненията, тъй като само 3 участници съобщават, че за 
повече от 60% от упражненията „ трябва да научат много неща, преди да могат да 
започнат с упражненията“ . Единадесет участници смятат, че за 40 до 60 процента от 
упражненията те трябва да научат повече неща. Останалите участници смятат, че това е 

малко от 40% от упражненията. 

Установени са само значителни разлики за променливата за групиране „държава на 
Тестът на Kruskal-Wallis H показа значителни разлики (H (3) = 

<.000) между четирите категории участници (Испания, България, Белгия и 
Ман -Уитни също така показва, че особено българските 

участници са значително по -доволни от използваемостта на упражненията 
сравнение с испанските (z = -3,81; p <.000), белгийските (z = -5,92; p <.000) и словенски 

= .002) участници . 
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големи вариации в мненията на участниците се откриват за твърдението „Чувствах 
Само 13 участници са 

напълно съгласни и се чувстват уверени с 80 до 100 процента от упражненията. Общо 
31 участници се чувстваха уверени, изпълнявайки 60 до 80 процента от упражненията, 

Седем участници се 
чувстваха уверени около 20 до 40 процента от упражненията, докато двама участници 

И все пак тази констатация не означава непременно, че участниците са се чувствали 
неподготвени да изпълняват упражненията, тъй като само 3 участници съобщават, че за 

ного неща, преди да могат да 
Единадесет участници смятат, че за 40 до 60 процента от 

Останалите участници смятат, че това е 

Установени са само значителни разлики за променливата за групиране „държава на 
Wallis H показа значителни разлики (H (3) = 

<.000) между четирите категории участници (Испания, България, Белгия и 
Уитни също така показва, че особено българските 

доволни от използваемостта на упражненията „МНСА“ в 
<.000) и словенски 



 

 
 
 
 

 

В този раздел са представени най 
валидиране и пилотното проучване.
изследователския въпрос „какво е въздействието на упражненията 
учебния процес и в общата Качество на живот

  

Преследвахме три цели. Първата цел беше да се определи кои 
бъдат избрани от участниците (т.е. 
обучение. Втората цел беше 
техните обучители) относно използването на упражненията 
да се установи дали упражненията стимулират учебния процес и водят ли до 
подобряване на знанията и уменията на участниците.
основните резултати, ще направим някои изводи и ще формулираме препоръки за 
бъдещи начинания. 

  

Имайте предвид, че заключенията от това пилотно проучване не могат да бъдат 
обобщени. Ето някои ограничения на изследването.
конкретни демографски характер
СХИУ, пол и години опит на обучителя, неговата/нейната професия), но не 
регистрирахме нивото на комуникация на 
попълни четирите въпросници (
дадохме ясни инструкции на обучителите да включат 
въпросниците, не можем да обединим това искане.
данни също показва, че не всички участници са успели да изпълнят 3 упражнения, 
както се изисква. Докато някои участници са провеждали обучение с упражнения и 
дейности от 3 различни звена, други биха могли например да направят само 2 
упражнения за единица или дори по 
единично упражнение. Това се от
упражненията (например минимум 10 минути и максимум 180 минути).

  

  

Трето, забелязахме големи различия в начина, по който участниците регистрираха 
информацията. Четвърто, макар че целта ни беше да търсим в
малкият размер на извадката и ограниченият брой упражнения затрудниха особено 
важните изводи. Следователно резултатите трябва да се тълкуват с повишено 
внимание. 

  

08 – Заключения и препоръки

 

В този раздел са представени най -забележителните изводи от методологията за 
валидиране и пилотното проучване. Правейки това, ние се опитваме да отговорим на 
изследователския въпрос „какво е въздействието на упражненията 

Качество на живот на СХИУ“. 

Първата цел беше да се определи кои „МНСА“
бъдат избрани от участниците (т.е. СХИУ и/или заедно с обучител) за 

Втората цел беше да се идентифицира опитът на участниците (
техните обучители) относно използването на упражненията „МНСА“.
да се установи дали упражненията стимулират учебния процес и водят ли до 
подобряване на знанията и уменията на участниците. По -долу ще подчертаем 

ще направим някои изводи и ще формулираме препоръки за 

  

Имайте предвид, че заключенията от това пилотно проучване не могат да бъдат 
Ето някои ограничения на изследването. Първо, ние проверихме за 

конкретни демографски характеристики на участниците (например възраст и пол на 
, пол и години опит на обучителя, неговата/нейната професия), но не 

регистрирахме нивото на комуникация на СХИУ, нито можехме да извадим кой 
попълни четирите въпросници (СХИУ със или без неговия инструкт
дадохме ясни инструкции на обучителите да включат СХИУ в попълването на 
въпросниците, не можем да обединим това искане. Второ, анализът на необработените 
данни също показва, че не всички участници са успели да изпълнят 3 упражнения, 

Докато някои участници са провеждали обучение с упражнения и 
дейности от 3 различни звена, други биха могли например да направят само 2 
упражнения за единица или дори по -малко, само 2 до 3 дейности в рамките на 1 

Това се отразява и във времето, необходимо за завършване на 
упражненията (например минимум 10 минути и максимум 180 минути).

Трето, забелязахме големи различия в начина, по който участниците регистрираха 
Четвърто, макар че целта ни беше да търсим възможни асоциации, 

малкият размер на извадката и ограниченият брой упражнения затрудниха особено 
Следователно резултатите трябва да се тълкуват с повишено 

Заключения и препоръки 
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забележителните изводи от методологията за 
Правейки това, ние се опитваме да отговорим на 

изследователския въпрос „какво е въздействието на упражненията „МНСА“ върху 

„МНСА“ упражнения ще 
и/или заедно с обучител) за 

се идентифицира опитът на участниците (СХИУ и/или 
. Третата цел беше 

да се установи дали упражненията стимулират учебния процес и водят ли до 
долу ще подчертаем 

ще направим някои изводи и ще формулираме препоръки за 

Имайте предвид, че заключенията от това пилотно проучване не могат да бъдат 
Първо, ние проверихме за 

истики на участниците (например възраст и пол на 
, пол и години опит на обучителя, неговата/нейната професия), но не 

, нито можехме да извадим кой 
със или без неговия инструктор). Въпреки че 

в попълването на 
Второ, анализът на необработените 

данни също показва, че не всички участници са успели да изпълнят 3 упражнения, 
Докато някои участници са провеждали обучение с упражнения и 

дейности от 3 различни звена, други биха могли например да направят само 2 
малко, само 2 до 3 дейности в рамките на 1 

разява и във времето, необходимо за завършване на 
упражненията (например минимум 10 минути и максимум 180 минути). 

Трето, забелязахме големи различия в начина, по който участниците регистрираха 
ъзможни асоциации, 

малкият размер на извадката и ограниченият брой упражнения затрудниха особено 
Следователно резултатите трябва да се тълкуват с повишено 



 

Но въпреки това, ние чувстваме, че сме научили интересни неща, които мога
помогнат на преподавателите да използват платформата и да подобрят упражненията за 
цифрова платформа „МНСА“

  

Избор на „МНСА“ упражнения.

  

Резултатите показват, че участниците са изпълнявали упражнения, които основно 
насърчават здравословния начин на живот (т.е. физическо здраве, здравословни храни 
и т.н. ) (Раздел 4), социална свързаност (Раздел 7 и 12) и социална ангажираност 
(Раздел 9). Това предполага, че професионалистите от пилотното проучване TRIADE 
2.0 са имали предвид активното стар
благосъстояние на своите клиенти, като същевременно са признавали необходимостта 
от СХИУ да се свързва с другите в обществото.
организация (СЗО) (2007 г.) активното остаряване е „проце
възможностите за здраве, участие и сигурност с цел подобряване на качеството на 
живот с напредване на възрастта на хората“ (стр. 12).
упражненията могат да помогнат на 
което отваря възможности за социални дейности и в крайна сметка води до по 
емоционално благополучие и качество на живот (Световна здравна организация, 2002).

  

За СХИУ активното остаряване надхвърля физическата активност и социалното 
участие. Това също така предполага овластяване, усвояване на нови умения, чувство за 
сигурност и чувство за сигурност (Buys et al., 2008).
по-малко от участниците в нашето пилотно проучване, т.е. само няколко участници са 
избрали упражнения, които се фокусират върху самоопределянето, като например 
избиране на собствените му житейски цели и дейности (Раздел 12) или това, което 
изглежда да бъдат по-деликатни теми като предотвратяване на злоупотреби (Раздел 6), 
безопасно използване на интернет или социални медии и избор на грижи в края на 
живота и палиативни грижи (Раздел 14).
в нашето пилотно проучване може да са имали известна сдържаност да се ангажират с 
теми, които все още са табу или по 

  

Освен това установихме, че испанските и българските участници по
упражнения, свързани с благосъстоянието на 
белгийските и словенските участници предпочитат упражнения, свърза
живот фактора социално участие.
България нуждите от подкрепа или пропуските в знанията на 
областта на благосъстоянието, докато в Белгия и Словения повечето от 
знания как да се ангажират социално.
се тълкуват обратно, т.е. участниците (обучител и/или клиент) са избрали упражнения, 
които съответстват на текущите знания и умения на 

 

Но въпреки това, ние чувстваме, че сме научили интересни неща, които мога
помогнат на преподавателите да използват платформата и да подобрят упражненията за 

„МНСА“ в бъдеще. 

упражнения. 

Резултатите показват, че участниците са изпълнявали упражнения, които основно 
я начин на живот (т.е. физическо здраве, здравословни храни 

) (Раздел 4), социална свързаност (Раздел 7 и 12) и социална ангажираност 
Това предполага, че професионалистите от пилотното проучване TRIADE 

2.0 са имали предвид активното стареене и са инвестирали особено във физическото 
благосъстояние на своите клиенти, като същевременно са признавали необходимостта 

да се свързва с другите в обществото. Според Световната здравна 
организация (СЗО) (2007 г.) активното остаряване е „процесът на оптимизиране на 
възможностите за здраве, участие и сигурност с цел подобряване на качеството на 
живот с напредване на възрастта на хората“ (стр. 12). Здравословното хранене и 
упражненията могат да помогнат на СХИУ да избегне повече здравословни проб
което отваря възможности за социални дейности и в крайна сметка води до по 
емоционално благополучие и качество на живот (Световна здравна организация, 2002).

активното остаряване надхвърля физическата активност и социалното 
Това също така предполага овластяване, усвояване на нови умения, чувство за 

сигурност и чувство за сигурност (Buys et al., 2008). Тези упражнения обаче са избрани 
малко от участниците в нашето пилотно проучване, т.е. само няколко участници са 

пражнения, които се фокусират върху самоопределянето, като например 
избиране на собствените му житейски цели и дейности (Раздел 12) или това, което 

деликатни теми като предотвратяване на злоупотреби (Раздел 6), 
интернет или социални медии и избор на грижи в края на 

живота и палиативни грижи (Раздел 14). Тази констатация предполага, че
в нашето пилотно проучване може да са имали известна сдържаност да се ангажират с 
теми, които все още са табу или по -малко лесни за разпространение. 

Освен това установихме, че испанските и българските участници по
упражнения, свързани с благосъстоянието на Качество на живот
белгийските и словенските участници предпочитат упражнения, свърза

фактора социално участие. Този резултат може да покаже, че в Испания и 
България нуждите от подкрепа или пропуските в знанията на СХИУ
областта на благосъстоянието, докато в Белгия и Словения повечето от 

я как да се ангажират социално. Според обучителите обаче резултатите трябва да 
се тълкуват обратно, т.е. участниците (обучител и/или клиент) са избрали упражнения, 
които съответстват на текущите знания и умения на СХИУ, за да се избегне ненужно 
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Но въпреки това, ние чувстваме, че сме научили интересни неща, които могат да 
помогнат на преподавателите да използват платформата и да подобрят упражненията за 

Резултатите показват, че участниците са изпълнявали упражнения, които основно 
я начин на живот (т.е. физическо здраве, здравословни храни 

) (Раздел 4), социална свързаност (Раздел 7 и 12) и социална ангажираност 
Това предполага, че професионалистите от пилотното проучване TRIADE 

еене и са инвестирали особено във физическото 
благосъстояние на своите клиенти, като същевременно са признавали необходимостта 

Според Световната здравна 
сът на оптимизиране на 

възможностите за здраве, участие и сигурност с цел подобряване на качеството на 
Здравословното хранене и 

да избегне повече здравословни проблеми, 
което отваря възможности за социални дейности и в крайна сметка води до по -високо 
емоционално благополучие и качество на живот (Световна здравна организация, 2002). 

активното остаряване надхвърля физическата активност и социалното 
Това също така предполага овластяване, усвояване на нови умения, чувство за 

Тези упражнения обаче са избрани 
малко от участниците в нашето пилотно проучване, т.е. само няколко участници са 

пражнения, които се фокусират върху самоопределянето, като например 
избиране на собствените му житейски цели и дейности (Раздел 12) или това, което 

деликатни теми като предотвратяване на злоупотреби (Раздел 6), 
интернет или социални медии и избор на грижи в края на 

Тази констатация предполага, че участниците 
в нашето пилотно проучване може да са имали известна сдържаност да се ангажират с 

 

Освен това установихме, че испанските и българските участници по-често избират 
Качество на живот фактора, докато 

белгийските и словенските участници предпочитат упражнения, свързани с Качество на 
Този резултат може да покаже, че в Испания и 

СХИУ са предимно в 
областта на благосъстоянието, докато в Белгия и Словения повечето от СХИУ нямат 

Според обучителите обаче резултатите трябва да 
се тълкуват обратно, т.е. участниците (обучител и/или клиент) са избрали упражнения, 

, за да се избегне ненужно 



 

разочарование или да се мотивира 
начин СХИУ може да изпита успех, а не провал.
това дали упражненията са правени групово или индивидуално.
за избор на конкретни упражнения е свързана с това дали упражненията са създадени 
от самите партньори или не.
разработването на упражненията за 
следователно можеше да изберат тези 

  

Независимо от предишните мотиви за (не) избора на конкретни упражнения, ние 
смятаме, че е от съществено значение обучителите да са наясно с тези мотиви през 
цялото време. Особено, когато става въпрос за теми, които са 
разглеждане, като избиране на неща за правене след пенсиониране, какво се случва, 
когато умират близки членове на семейството, как да се справят с екзистенциални 
въпроси и грижи за края на живота ...
СХИУ? Имаме ли чувството, че той/тя няма да разбере или няма да го стори?
мислим, че СХИУ няма да бъде мотивиран да изпълнява тези упражнения, което може 
да отнеме твърде много време?
въпроси. Притесняваме се как ще въведе
реагират и как ще се справим с тези реакции.
справянето с промените и загубите, а някои от тях са много устойчиви.
хора с ID, които ще се нуждаят от значителна подкр
трудни теми. 

И така, как да се справим с това?
клиента. Какво е неговото/нейното желание за учене?
необходима? Включваме ли повече хора (например член на семейство
колко време имаме нужда (един ден, седмица, месец, година или няколко години)?
да открием техния глас по тази конкретна тема?

  

Второ, СХИУ имат право на информация.
ли това, че винаги трябва да разказваме всичко, дори ако човек не е в състояние да 
разбере информацията или не е готов да я получи?
информация, която може д
обаче също имат право на отричане.
теми може да бъде важен механизъм за справяне.
на някого, ако той/тя все още не е готов за 

  

Трето, ако смятаме, че СХИУ
универсалния модел за учене (UDL), когато правим упражненията:

  

1. Търсим упражнения, които стимулират мотивацията и устойчивия 
ентусиазъм за учене; 

 

ие или да се мотивира СХИУ при изпълнението на упражненията .
може да изпита успех, а не провал. По -високите числа също са свързани с 

това дали упражненията са правени групово или индивидуално. Все пак друга причина 
и упражнения е свързана с това дали упражненията са създадени 

от самите партньори или не. Например, белгийските партньори бяха отговорни за 
разработването на упражненията за Качество на живот фактор „Социално участие“ и 
следователно можеше да изберат тези упражнения пред другите упражнения.

Независимо от предишните мотиви за (не) избора на конкретни упражнения, ние 
смятаме, че е от съществено значение обучителите да са наясно с тези мотиви през 

Особено, когато става въпрос за теми, които са 
разглеждане, като избиране на неща за правене след пенсиониране, какво се случва, 
когато умират близки членове на семейството, как да се справят с екзистенциални 
въпроси и грижи за края на живота ... Избягваме ли тези теми, за да защитим 

Имаме ли чувството, че той/тя няма да разбере или няма да го стори?
няма да бъде мотивиран да изпълнява тези упражнения, което може 

да отнеме твърде много време? Никой не обича да говори по трудни 
Притесняваме се как ще въведем тези теми, как клиентите биха могли да 

реагират и как ще се справим с тези реакции. Хората с ИД вече имат много опит в 
справянето с промените и загубите, а някои от тях са много устойчиви.

ID, които ще се нуждаят от значителна подкрепа, за да се справят с тези по 

И така, как да се справим с това? Първо, трябва да се вслушаме в гласа на 
Какво е неговото/нейното желание за учене? Колко подкрепа ще е 

Включваме ли повече хора (например член на семейство
колко време имаме нужда (един ден, седмица, месец, година или няколко години)?
да открием техния глас по тази конкретна тема? 

имат право на информация. Това е основно човешко право.
ли това, че винаги трябва да разказваме всичко, дори ако човек не е в състояние да 
разбере информацията или не е готов да я получи? Смятаме, че всеки има право на 
информация, която може да окаже влияние върху неговото/нейното бъдеще.
обаче също имат право на отричане. Неговоренето или мисленето по чувствителни 
теми може да бъде важен механизъм за справяне. Никога не натрапвайте информация 
на някого, ако той/тя все още не е готов за нея. 

СХИУ е готов за това, ние вземаме предвид 3 
универсалния модел за учене (UDL), когато правим упражненията: 

Търсим упражнения, които стимулират мотивацията и устойчивия 
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при изпълнението на упражненията . По този 
високите числа също са свързани с 

Все пак друга причина 
и упражнения е свързана с това дали упражненията са създадени 

Например, белгийските партньори бяха отговорни за 
фактор „Социално участие“ и 

упражнения пред другите упражнения. 

Независимо от предишните мотиви за (не) избора на конкретни упражнения, ние 
смятаме, че е от съществено значение обучителите да са наясно с тези мотиви през 

Особено, когато става въпрос за теми, които са по-трудни за 
разглеждане, като избиране на неща за правене след пенсиониране, какво се случва, 
когато умират близки членове на семейството, как да се справят с екзистенциални 

Избягваме ли тези теми, за да защитим 
Имаме ли чувството, че той/тя няма да разбере или няма да го стори? Или 

няма да бъде мотивиран да изпълнява тези упражнения, което може 
Никой не обича да говори по трудни 

м тези теми, как клиентите биха могли да 
Хората с ИД вече имат много опит в 

справянето с промените и загубите, а някои от тях са много устойчиви. Но има и много 
епа, за да се справят с тези по -

Първо, трябва да се вслушаме в гласа на 
Колко подкрепа ще е 

Включваме ли повече хора (например член на семейството, приятел ...), 
колко време имаме нужда (един ден, седмица, месец, година или няколко години)? Как 

Това е основно човешко право. Но означава 
ли това, че винаги трябва да разказваме всичко, дори ако човек не е в състояние да 

Смятаме, че всеки има право на 
а окаже влияние върху неговото/нейното бъдеще. Хората 

Неговоренето или мисленето по чувствителни 
Никога не натрапвайте информация 

е готов за това, ние вземаме предвид 3 -те принципа на 

Търсим упражнения, които стимулират мотивацията и устойчивия 



 

2. Ние представяме 
подпомогнем достъпа и разбирането;

3. Търсим възможности, които 
с другите. 

  

 

Как изпитаха участниците използването на упражненията 

  

Независимо от първоначалните
относно нивото на трудност, повечето от упражненията (78%) се нуждаеха от малко 
или никакви адаптации и не бяха твърде трудни за изпълнение от 
70% от СХИУ се наслаждаваха на упражненията
нуждаеха от по -обширно персонализиране или които бяха оценени като твърде трудни 
за изпълнение, качествената и количествена информация, дадена от участниците, 
разкри, че тя може да е свързана главно с необходимото ниво на п

  

Констатациите допълнително показват, че повечето от обучителите са доволни от 
използваемостта на упражненията 
100%) не бяха излишно сложни (81%), нито неудобни (74%) или непоследователни 
(84%). Всъщност около 79% намират тези упражнения за лесни за използване и са 
съгласни, че други професионалисти могат бързо да се научат да ги използват 
(91%). Освен това около 84% от обучителите съобщават, че ще използват 60 до 100% от 
упражненията често в бъдеще.

  

В допълнение към споменатите по 
някои други въпроси, които може да се нуждаят от специално внимание в 
бъдеще. Първо, около 35% от обучителите не се чувстват много комфортно да правят 
упражненията с клиентите си, въпреки че само 5% от обучителите съобщават, че трябва 
да научат повече неща, за да започнат с упражненията, които са избрали.
47% от обучителите бяха малко или изобщо не бяха убедени, че историите от реалния 
живот са разпознаваеми за СХИУ
че упражненията са привлекателни за 
упражненията предизвикват саморефлексия в 

  

Въпреки че забелязваме несъответствия във всички констатации, последните въп
предизвикаха повече противоречия в отговорите на обучителите.
задълбочени качествени изследвания, за да се установи кои аспекти на упражненията се 
чувстват неудобно и какво е необходимо, за да се помогне на обучаващите да 
преодолеят това неудобно чувство.
защо определени истории не са предизвикали идентификация от 

 

Ние представяме информацията на по -малки парчета знания, за да 
подпомогнем достъпа и разбирането; 

Търсим възможности, които СХИУ може да научи и споделяме наученото 

ак изпитаха участниците използването на упражненията „МНСА“

Независимо от първоначалните притеснения от страна на партньорите на TRIADE 2.0 
относно нивото на трудност, повечето от упражненията (78%) се нуждаеха от малко 
или никакви адаптации и не бяха твърде трудни за изпълнение от СХИУ

се наслаждаваха на упражненията. За онези упражнения, които се 
обширно персонализиране или които бяха оценени като твърде трудни 

за изпълнение, качествената и количествена информация, дадена от участниците, 
разкри, че тя може да е свързана главно с необходимото ниво на поддръжка на 

Констатациите допълнително показват, че повечето от обучителите са доволни от 
използваемостта на упражненията „МНСА“; т.е. повечето от упражненията (60 до 
100%) не бяха излишно сложни (81%), нито неудобни (74%) или непоследователни 

Всъщност около 79% намират тези упражнения за лесни за използване и са 
съгласни, че други професионалисти могат бързо да се научат да ги използват 

Освен това около 84% от обучителите съобщават, че ще използват 60 до 100% от 
ъдеще. 

В допълнение към споменатите по -горе положителни констатации, бяха повдигнати 
някои други въпроси, които може да се нуждаят от специално внимание в 

Първо, около 35% от обучителите не се чувстват много комфортно да правят 
иентите си, въпреки че само 5% от обучителите съобщават, че трябва 

да научат повече неща, за да започнат с упражненията, които са избрали.
47% от обучителите бяха малко или изобщо не бяха убедени, че историите от реалния 

СХИУ. Обратно, повечето от участниците (73%) съобщават, 
че упражненията са привлекателни за СХИУ, а за 67% от преподавателите 
упражненията предизвикват саморефлексия в СХИУ. 

Въпреки че забелязваме несъответствия във всички констатации, последните въп
предизвикаха повече противоречия в отговорите на обучителите. Необходими са по
задълбочени качествени изследвания, за да се установи кои аспекти на упражненията се 
чувстват неудобно и какво е необходимо, за да се помогне на обучаващите да 

ова неудобно чувство. Също така, това би ни помогнало да разгадаем 
определени истории не са предизвикали идентификация от 
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малки парчета знания, за да 

може да научи и споделяме наученото 

„МНСА“? 

притеснения от страна на партньорите на TRIADE 2.0 
относно нивото на трудност, повечето от упражненията (78%) се нуждаеха от малко 

СХИУ (50%). Около 
За онези упражнения, които се 

обширно персонализиране или които бяха оценени като твърде трудни 
за изпълнение, качествената и количествена информация, дадена от участниците, 

оддръжка на СХИУ. 

Констатациите допълнително показват, че повечето от обучителите са доволни от 
т.е. повечето от упражненията (60 до 

100%) не бяха излишно сложни (81%), нито неудобни (74%) или непоследователни 
Всъщност около 79% намират тези упражнения за лесни за използване и са 

съгласни, че други професионалисти могат бързо да се научат да ги използват 
Освен това около 84% от обучителите съобщават, че ще използват 60 до 100% от 

горе положителни констатации, бяха повдигнати 
някои други въпроси, които може да се нуждаят от специално внимание в 

Първо, около 35% от обучителите не се чувстват много комфортно да правят 
иентите си, въпреки че само 5% от обучителите съобщават, че трябва 

да научат повече неща, за да започнат с упражненията, които са избрали. Второ, около 
47% от обучителите бяха малко или изобщо не бяха убедени, че историите от реалния 

Обратно, повечето от участниците (73%) съобщават, 
, а за 67% от преподавателите 

Въпреки че забелязваме несъответствия във всички констатации, последните въпроси 
Необходими са по-

задълбочени качествени изследвания, за да се установи кои аспекти на упражненията се 
чувстват неудобно и какво е необходимо, за да се помогне на обучаващите да 

Също така, това би ни помогнало да разгадаем 
определени истории не са предизвикали идентификация от СХИУ. Историята 



 

беше неузнаваема поради различен културен произход?
се адаптира така, че да съответ
на СХИУ? Беше ли дадено на 

  

Отразяването на упражненията на
СХИУ? 

  

Въз основа на промените в средните оценки от преди до след теста, можем внимателно 
да заключим, че според участниците (обучител и/или 
стимулират процеса на обучение в 
увеличение на знанията и уменията на участниците.
пет участници, увеличението е установено като значително.
обучители са съгласни, че упражненията поддържат или подобряват 
(77%) и насърчават социалното включ
съгласиха, че при необходимата подкрепа 
ежедневието си. 

  

Но въпреки тези положителни резултати, трябва също така да се признае, че голяма 
група участници (18%до 26%) остават неутрални по отношение на споменатите по 
горе резултати и някои участници (4 до 15%) смятат, че дори по 
упражнения одобряват своите клиенти 'учебен процес.
които предполагат, че обучителите с по 
оптимистично настроени от обучителите с 2 до 5 години опит относно потенциала на 
упражненията за насърчаване на социално
на знания. По -младите служители може да са по 
необходими повече за инсталиране на процес на обучение в 
недостатъчни познания относно компетентностите и умения
правдоподобна причина, поради която някои участници смятат, че упражненията не 
стимулират учебния процес на 
дейности, които са избрали.
съответствие с набор от минимални стандарти, например два от минималните 
стандарти са: 

  

8. Всички упражнения трябва да бъдат свързани с всеобхватна цел, 
извлечена от работната книга на TRIADE 2.0.
фокусират върху увеличаване или п
възрастните възрастни с ID.

9. Всяка единица трябва да се стреми към упражнения, които водят до 
промяна в поведението.
познание „знае“, докато други упражнения изискват пр
участниците. И накрая, поне едно упражнение трябва да помогне на 

 

беше неузнаваема поради различен културен произход? Възможно ли е историята да не 
се адаптира така, че да съответства на комуникативните/познавателните компетенции 

Беше ли дадено на СХИУ достатъчно време, за да разбере историята?

Отразяването на упражненията на “МНСА“ влияе ли на процеса на обучение на 

Въз основа на промените в средните оценки от преди до след теста, можем внимателно 
да заключим, че според участниците (обучител и/или СХИУ) упражненията 
стимулират процеса на обучение в СХИУ. За всяка единица „МНСА“

уменията на участниците. За разделите, избрани от повече от 
пет участници, увеличението е установено като значително. Освен това повечето 
обучители са съгласни, че упражненията поддържат или подобряват Качество на живот
(77%) и насърчават социалното включване (65%) на СХИУ. Обучителите (68%) също се 
съгласиха, че при необходимата подкрепа СХИУ ще може да пренесе знанията в 

Но въпреки тези положителни резултати, трябва също така да се признае, че голяма 
група участници (18%до 26%) остават неутрални по отношение на споменатите по 
горе резултати и някои участници (4 до 15%) смятат, че дори по 

воите клиенти 'учебен процес. Открихме някои доказателства, 
които предполагат, че обучителите с по -малко от 1 година опит са по 
оптимистично настроени от обучителите с 2 до 5 години опит относно потенциала на 
упражненията за насърчаване на социалното включване или стимулиране на трансфера 

младите служители може да са по -критични и да смятат, че ще са 
необходими повече за инсталиране на процес на обучение в СХИУ. Или може да имат 
недостатъчни познания относно компетентностите и уменията на клиентите си.
правдоподобна причина, поради която някои участници смятат, че упражненията не 
стимулират учебния процес на СХИУ, може да е свързана с типа упражнения или 
дейности, които са избрали. Повечето от единичните упражнения са разработен
съответствие с набор от минимални стандарти, например два от минималните 

Всички упражнения трябва да бъдат свързани с всеобхватна цел, 
извлечена от работната книга на TRIADE 2.0. Целите на TRIADE 2.0 се 
фокусират върху увеличаване или поддържане на Качество на живот
възрастните възрастни с ID. 

Всяка единица трябва да се стреми към упражнения, които водят до 
промяна в поведението. Това означава, че някои упражнения може да са на ниво 
познание „знае“, докато други упражнения изискват прозрение или размисъл от 

И накрая, поне едно упражнение трябва да помогне на 
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Възможно ли е историята да не 
ства на комуникативните/познавателните компетенции 

достатъчно време, за да разбере историята? 

влияе ли на процеса на обучение на 

Въз основа на промените в средните оценки от преди до след теста, можем внимателно 
) упражненията „МНСА“ 

„МНСА“ открихме 
те, избрани от повече от 

Освен това повечето 
Качество на живот 

Обучителите (68%) също се 
ще може да пренесе знанията в 

Но въпреки тези положителни резултати, трябва също така да се признае, че голяма 
група участници (18%до 26%) остават неутрални по отношение на споменатите по -
горе резултати и някои участници (4 до 15%) смятат, че дори по -малък брой 

Открихме някои доказателства, 
опит са по -малко 

оптимистично настроени от обучителите с 2 до 5 години опит относно потенциала на 
то включване или стимулиране на трансфера 

критични и да смятат, че ще са 
Или може да имат 

та на клиентите си. Друга 
правдоподобна причина, поради която някои участници смятат, че упражненията не 

, може да е свързана с типа упражнения или 
Повечето от единичните упражнения са разработени в 

съответствие с набор от минимални стандарти, например два от минималните 

Всички упражнения трябва да бъдат свързани с всеобхватна цел, 
Целите на TRIADE 2.0 се 

Качество на живот на 

Всяка единица трябва да се стреми към упражнения, които водят до 
Това означава, че някои упражнения може да са на ниво 

озрение или размисъл от 
И накрая, поне едно упражнение трябва да помогне на СХИУ да 



 

извърши прехвърлянето от наученото към ситуации от реалния живот (правене 
и/или интегриране в ежедневни ситуации).

  

Участниците може да са избрали упражнения 
въпроси като „социално включване“, „

  

От друга страна, не можем да изключим, че някои от упражненията, създадени за този 
проект TRIADE 2.0, ще трябва да бъдат преразгледани, за 
поставени от партньорите. 
бъде създадена като платформа с отворен достъп, позволяваща непрекъснато 
актуализиране на преработени материали, нови идеи и други обогатяващи 
инструменти. 

  

Като цяло все още можем да заключим, че TRIADE 2.0 разработи и внедри успешна 
цифрова платформа „МНСА“
преподавателите да преподават знания и умения на 
качество на живот. Платформените упражнения също са доказано достъпни и 
използваеми за преподаватели от всички възрасти и професионални 
принадлежности. Той също така показва, че определено си струва да преподавате на 
възрастните възрастни с ID нови знания и умения и ч
да използват функционално тези нови умения.

  

 

КРАТКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕПОРЪКИ
  
  

1. Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 
обучение „МНСА“ . 

Анализирайте контекста и условията

 
 Преди разработването на дигитална платформа за 

обучение, 
дефинирайте постижими цели и се осмелете да ги 
преосмислите, ако
контекстът го изисква.
 
Определете кои са основните потребители на платформата.
 
Задайте въпроса дали дигиталната платформа за обучение 
ще ви помогне да постигнете целите.
 
Напр. по време на проекта Triade 2.0 беше решено, че не 
СХИУ , а техните обучители ще бъдат основните 
потребители на платформата.
 

 

извърши прехвърлянето от наученото към ситуации от реалния живот (правене 
и/или интегриране в ежедневни ситуации). 

Участниците може да са избрали упражнения или дейности, които не разглеждат 
въпроси като „социално включване“, „Качество на живот“ или „трансфер на знания“.

От друга страна, не можем да изключим, че някои от упражненията, създадени за този 
проект TRIADE 2.0, ще трябва да бъдат преразгледани, за да се постигнат целите, 

 Затова препоръчваме цифровата платформа 
бъде създадена като платформа с отворен достъп, позволяваща непрекъснато 
актуализиране на преработени материали, нови идеи и други обогатяващи 

Като цяло все още можем да заключим, че TRIADE 2.0 разработи и внедри успешна 
„МНСА“. Платформата се оказа ефективен метод за 

преподавателите да преподават знания и умения на СХИУ, които са полезни за добро 
Платформените упражнения също са доказано достъпни и 

използваеми за преподаватели от всички възрасти и професионални 
Той също така показва, че определено си струва да преподавате на 

възрастните възрастни с ID нови знания и умения и че те имат потенциала да се научат 
да използват функционално тези нови умения. 

КЛЮЧЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕПОРЪКИ . 

Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 

Анализирайте контекста и условията 

разработването на дигитална платформа за 

дефинирайте постижими цели и се осмелете да ги 
преосмислите, ако 
контекстът го изисква. 

Определете кои са основните потребители на платформата.

Задайте въпроса дали дигиталната платформа за обучение 
ви помогне да постигнете целите. 

Напр. по време на проекта Triade 2.0 беше решено, че не 
, а техните обучители ще бъдат основните 

потребители на платформата. 
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извърши прехвърлянето от наученото към ситуации от реалния живот (правене 

или дейности, които не разглеждат 
“ или „трансфер на знания“. 

От друга страна, не можем да изключим, че някои от упражненията, създадени за този 
да се постигнат целите, 

Затова препоръчваме цифровата платформа „МНСА“ да 
бъде създадена като платформа с отворен достъп, позволяваща непрекъснато 
актуализиране на преработени материали, нови идеи и други обогатяващи 

Като цяло все още можем да заключим, че TRIADE 2.0 разработи и внедри успешна 
Платформата се оказа ефективен метод за 

, които са полезни за добро 
Платформените упражнения също са доказано достъпни и 

използваеми за преподаватели от всички възрасти и професионални 
Той също така показва, че определено си струва да преподавате на 

е те имат потенциала да се научат 

Създаване на условия, съдържание и концепция на платформата за цифрово 

разработването на дигитална платформа за 

дефинирайте постижими цели и се осмелете да ги 

Определете кои са основните потребители на платформата. 

Задайте въпроса дали дигиталната платформа за обучение 

Напр. по време на проекта Triade 2.0 беше решено, че не 
, а техните обучители ще бъдат основните 



 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Определяне на съдържанието

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Създаване на съдържанието на

 
Дефиниране на разделите 
 
 
 

Определете съдържанието и основните резултати от 
обучението на платформата, базирана на съществуваща 
научна литература и/или теоретична (и) рамка (и)
 
Напр. Съдържанието на платформата MNAM е получено от 
научната литература за AAWID и теоретичната рамка за QoL
 
Включете всички необходими заинтересовани страни, за да 
определите съдържанието на MNAM.
 
Напр. интервюта или фокус групи с AAWID и тяхната 
официална и неформална мрежа биха могли да разкрият 
ново съдържание

Важна стъпка е да се конкретизира допълнително съдържанието 
на MNAM и да се работи за споделено разбиране на UNITS и 
последващите резултати от обучението (знания и умения).
 
Уверете се, че всички членове са включени в този дебат.
 

 

Определяне на съдържанието 

Създаване на съдържанието на„МНСА“ 

 

Определете съдържанието и основните резултати от 
обучението на платформата, базирана на съществуваща 
научна литература и/или теоретична (и) рамка (и)

Напр. Съдържанието на платформата MNAM е получено от 
литература за AAWID и теоретичната рамка за QoL

Включете всички необходими заинтересовани страни, за да 
определите съдържанието на MNAM. 

Напр. интервюта или фокус групи с AAWID и тяхната 
официална и неформална мрежа биха могли да разкрият 
ново съдържание. 

Важна стъпка е да се конкретизира допълнително съдържанието 
на MNAM и да се работи за споделено разбиране на UNITS и 
последващите резултати от обучението (знания и умения).

Уверете се, че всички членове са включени в този дебат.
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Определете съдържанието и основните резултати от 
обучението на платформата, базирана на съществуваща 
научна литература и/или теоретична (и) рамка (и) 

Напр. Съдържанието на платформата MNAM е получено от 
литература за AAWID и теоретичната рамка за QoL 

Включете всички необходими заинтересовани страни, за да 

Напр. интервюта или фокус групи с AAWID и тяхната 
официална и неформална мрежа биха могли да разкрият 

Важна стъпка е да се конкретизира допълнително съдържанието 
на MNAM и да се работи за споделено разбиране на UNITS и 
последващите резултати от обучението (знания и умения). 

Уверете се, че всички членове са включени в този дебат. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развиване на минимални станадарти и прототипи
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

Създайте упражнения, които са достъпни за 
клиентите или които могат да бъдат персонализирани 
според нуждите на обучението на клиентите.
 
Постигнете качествени упражнения, като 
разработите минимални стандарти.
 
Разработване на прототипи на упражнения чрез 
използване на Design Iterations, т.е. последователни 
малки тестове на прототип с група клиенти, за да се 
позволи непрекъснато усъвършенстване на дизайна.
 
Напр. В проекта Triade
Прототипи са създадени въз основа на литературата 
и клиничните практики. Итеративен процес на 
проектиране би позволил изграждането на прототипи, 
които отговарят не само на нуждите на клиентите, но 
и на потребителите на платфор
-добрия начин. Въпреки това, тъй като платформата 
MNAM е отворена достъпна платформа, такъв 
итеративен процес на проектиране все още е 

 

Развиване на минимални станадарти и прототипи 

 

Създайте упражнения, които са достъпни за 
клиентите или които могат да бъдат персонализирани 
според нуждите на обучението на клиентите.

Постигнете качествени упражнения, като 
разработите минимални стандарти. 

Разработване на прототипи на упражнения чрез 
използване на Design Iterations, т.е. последователни 
малки тестове на прототип с група клиенти, за да се 
позволи непрекъснато усъвършенстване на дизайна.

Напр. В проекта Triade 2.0 времето беше ограничено. 
Прототипи са създадени въз основа на литературата 
и клиничните практики. Итеративен процес на 
проектиране би позволил изграждането на прототипи, 
които отговарят не само на нуждите на клиентите, но 
и на потребителите на платформата по възможно най 
добрия начин. Въпреки това, тъй като платформата 

MNAM е отворена достъпна платформа, такъв 
итеративен процес на проектиране все още е 
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Създайте упражнения, които са достъпни за 
клиентите или които могат да бъдат персонализирани 
според нуждите на обучението на клиентите. 

Разработване на прототипи на упражнения чрез 
използване на Design Iterations, т.е. последователни 
малки тестове на прототип с група клиенти, за да се 
позволи непрекъснато усъвършенстване на дизайна. 

2.0 времето беше ограничено. 
Прототипи са създадени въз основа на литературата 
и клиничните практики. Итеративен процес на 
проектиране би позволил изграждането на прототипи, 
които отговарят не само на нуждите на клиентите, но 

мата по възможно най 
добрия начин. Въпреки това, тъй като платформата 

MNAM е отворена достъпна платформа, такъв 
итеративен процес на проектиране все още е 



 

За да оптимизирате допълнително упражненията, помолете 
заинтересованите страни (вътрешни, както и външни по 
проекта) да прегледат упражненията, като използват 29 
степенната скала за оценка на упражненията MNAM 
инструмент съдържа 29 елемента в скала на Лайкерт и оценява 
качеството на упражненията (т.е. ангажираност, 
функционалност, естетика, информация, ...)
 
Оценките дават индикация за качеството на упражненията.
 
Напр. по време на проекта TRIADE 2.0 партньорите оцениха 
упражненията. За по 
ангажират заинтересовани страни и организации, които не 
участват в разработването на упражненията.

 

3. Развитие на качеството: прегледа

 

Преглед на упражненията 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ревизиранена упражненията 

Използвайте коментарите и 
Подобрете упражненията. 
 

Напр. В проекта Triade 2.0 обобщение на резултатите от 
на упражненията посочва, че са необходими само малки корекции. 
Партньорите посочиха, че някои описания на звена или инструкции за 
обучителите трябва да бъдат усъвършенствани. Някои упражнения трябва 
да бъдат адаптирани към местната ситуация (снимки, снимки, технологии, 
специфични услуги ...), докато някои се нуждаят от допълнителни въпроси, 
които предизвикват размисъл от клиентите. Други трябваше да се 
съсредоточат повече върху положителните аспекти на застаряването или 
се нуждаеха от допълнително пояснение относно степен
дейностите. 

 

 

За да оптимизирате допълнително упражненията, помолете 
заинтересованите страни (вътрешни, както и външни по 
проекта) да прегледат упражненията, като използват 29 

за оценка на упражненията MNAM 
инструмент съдържа 29 елемента в скала на Лайкерт и оценява 
качеството на упражненията (т.е. ангажираност, 
функционалност, естетика, информация, ...) 

Оценките дават индикация за качеството на упражненията.

реме на проекта TRIADE 2.0 партньорите оцениха 
упражненията. За по -обективен преглед се предлага да се 
ангажират заинтересовани страни и организации, които не 
участват в разработването на упражненията. 

Развитие на качеството: прегледайге и преработете съдържанието на „МНСА“.

Преглед на упражненията на „МНСА“ 

на упражненията на „МНСА“ 

Използвайте коментарите и предложенията, събрани в стъпка 5 до

Напр. В проекта Triade 2.0 обобщение на резултатите от Скалата за оценка 
посочва, че са необходими само малки корекции. 

Партньорите посочиха, че някои описания на звена или инструкции за 
обучителите трябва да бъдат усъвършенствани. Някои упражнения трябва 
да бъдат адаптирани към местната ситуация (снимки, снимки, технологии, 

пецифични услуги ...), докато някои се нуждаят от допълнителни въпроси, 
които предизвикват размисъл от клиентите. Други трябваше да се 
съсредоточат повече върху положителните аспекти на застаряването или 
се нуждаеха от допълнително пояснение относно степента на трудност на 
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За да оптимизирате допълнително упражненията, помолете 
заинтересованите страни (вътрешни, както и външни по 
проекта) да прегледат упражненията, като използват 29 -

за оценка на упражненията MNAM . Този 
инструмент съдържа 29 елемента в скала на Лайкерт и оценява 

Оценките дават индикация за качеството на упражненията. 

реме на проекта TRIADE 2.0 партньорите оцениха 
обективен преглед се предлага да се 

ангажират заинтересовани страни и организации, които не 

и преработете съдържанието на „МНСА“. 

  

предложенията, събрани в стъпка 5 до 

Скалата за оценка 
посочва, че са необходими само малки корекции. 

Партньорите посочиха, че някои описания на звена или инструкции за 
обучителите трябва да бъдат усъвършенствани. Някои упражнения трябва 
да бъдат адаптирани към местната ситуация (снимки, снимки, технологии, 

пецифични услуги ...), докато някои се нуждаят от допълнителни въпроси, 
които предизвикват размисъл от клиентите. Други трябваше да се 
съсредоточат повече върху положителните аспекти на застаряването или 

та на трудност на 



 

4. Пилотиране: Оценка, заключения и препоръки
 
Пилотиране –оценяване на упражненията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Организирайте пилотно проучване и оценете дали цифровото 
обучение 
платформата е постигнала целта си.
 
Използвайте методологии за изследване, които позволяват качествени 
като 
както и събиране на количествени данни.
 

Напр. За проекта Triade 2.0 разработихме 4 инструмента:
 
1. Качество на живот на СХИУ
на живот (не е задължител
2. Предварителна и последваща оценка на знанията и 
уменията на 
3. Процес на изпълнение на упражненията/дейностите на 
МНСАот СХИУ
4. Удовлетворението на обучителите от 
упражненията

 
Инструмент 1 събра качествена и количествена информация, но 
не беше задължителна, тъй като всички инструменти трябваше 
да бъдат преведени за анализи.

 
Той обаче може да даде по
клиентите поддържат нуждите и помагат при избора на МНСА 
упражнения. 
 
За да се оцени трансферът на знания, ние предлагаме надлъжен 
дизайн на изследването (траектория на клиентите)

 

Оценка, заключения и препоръки. 

на упражненията на „МНСА“ 

 

Организирайте пилотно проучване и оценете дали цифровото 

постигнала целта си. 

Използвайте методологии за изследване, които позволяват качествени 

както и събиране на количествени данни. 

Напр. За проекта Triade 2.0 разработихме 4 инструмента:

Качество на живот на СХИУ-интервю съсСХИУ
(не е задължителен); 

2. Предварителна и последваща оценка на знанията и 
уменията на СХИУ; 
3. Процес на изпълнение на упражненията/дейностите на 
МНСАот СХИУ; 
4. Удовлетворението на обучителите от използването на 
упражненията на МНСА като цяло. 

събра качествена и количествена информация, но 
не беше задължителна, тъй като всички инструменти трябваше 
да бъдат преведени за анализи. 

Той обаче може да даде по-задълбочена информация за
клиентите поддържат нуждите и помагат при избора на МНСА 

За да се оцени трансферът на знания, ние предлагаме надлъжен 
дизайн на изследването (траектория на клиентите) 
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Организирайте пилотно проучване и оценете дали цифровото 

Използвайте методологии за изследване, които позволяват качествени 

Напр. За проекта Triade 2.0 разработихме 4 инструмента: 

ъсСХИУ за Качество 

2. Предварителна и последваща оценка на знанията и 

3. Процес на изпълнение на упражненията/дейностите на 

използването на 

събра качествена и количествена информация, но 
не беше задължителна, тъй като всички инструменти трябваше 

задълбочена информация за 
клиентите поддържат нуждите и помагат при избора на МНСА 

За да се оцени трансферът на знания, ние предлагаме надлъжен 



 

Заключения и препоръки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като цяло все още можем да заключим, че разработихме и внедрихме 
цифрова платформа „МНСА“

Платформата се оказа ефективен метод за преподавателите да 
преподават знания и умения на 
справяне с живота, когато пораснат.

Платформените упражнения също са доказано достъпни и използваеми 
за преподаватели от всички възрасти и професионални принадлежности.

ГЛАВА 4: Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата 
„МНСА“ . 
   

Указания, препоръки и предложения за проектиране и разработване на достъпно 
съдържание 

 

4. 1. Въведение 

Бъдете наясно с мотивите за (не) избора на конкретно
МНСА  упражнения. Напр. Резултатите от пилотното проучване
 на TRIADE показват, че хората избират упражнения, които са по
често срещани за тях, и избягват тези, които биха могли да бъдат 
по-трудни или твърде чувствителни за справяне. Преодолейте 
тази бариера, като се вслушате в мотивацията и желанията на 
клиента за учене. Изходете от предположението, че клиентите 
имат право на информация.
 
Обърнете внимание и оценете мотивите на участниците, които 
оценяват опита си от упражненията като неутрален или 
отрицателен. Напр. Повечето от участниците в пилотното 
проучване бяха положителни за по 
упражненията МНСА 
можахме да разберем защо. За изваждане на такава информация 
са необходими качествени данни
 
Оценките също така предполагат, че са необходими непрекъснати 
актуализации и преразглеждане на упражненията за 
оптимизиране наплатформа.

 

 

Като цяло все още можем да заключим, че разработихме и внедрихме 
„МНСА“, която беше успешна. 

Платформата се оказа ефективен метод за преподавателите да 
преподават знания и умения на СХИУ, които са полезни за по 
справяне с живота, когато пораснат. 

Платформените упражнения също са доказано достъпни и използваеми 
всички възрасти и професионални принадлежности.

Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата 

Указания, препоръки и предложения за проектиране и разработване на достъпно 

Бъдете наясно с мотивите за (не) избора на конкретно
упражнения. Напр. Резултатите от пилотното проучване

показват, че хората избират упражнения, които са по
често срещани за тях, и избягват тези, които биха могли да бъдат 

трудни или твърде чувствителни за справяне. Преодолейте 
ато се вслушате в мотивацията и желанията на 

клиента за учене. Изходете от предположението, че клиентите 
имат право на информация. 

Обърнете внимание и оценете мотивите на участниците, които 
оценяват опита си от упражненията като неутрален или 

Напр. Повечето от участниците в пилотното 
проучване бяха положителни за по -голямата част от опита си с 

МНСА , но за тези, които имаха друго мнение, не 
можахме да разберем защо. За изваждане на такава информация 
са необходими качествени данни. 

Оценките също така предполагат, че са необходими непрекъснати 
актуализации и преразглеждане на упражненията за 
оптимизиране наплатформа. 
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Като цяло все още можем да заключим, че разработихме и внедрихме 

Платформата се оказа ефективен метод за преподавателите да 
, които са полезни за по -доброто 

Платформените упражнения също са доказано достъпни и използваеми 
всички възрасти и професионални принадлежности. 

Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата 

Указания, препоръки и предложения за проектиране и разработване на достъпно 

Бъдете наясно с мотивите за (не) избора на конкретно 
упражнения. Напр. Резултатите от пилотното проучване 

показват, че хората избират упражнения, които са по-
често срещани за тях, и избягват тези, които биха могли да бъдат 

трудни или твърде чувствителни за справяне. Преодолейте 
ато се вслушате в мотивацията и желанията на 

клиента за учене. Изходете от предположението, че клиентите 

Обърнете внимание и оценете мотивите на участниците, които 
оценяват опита си от упражненията като неутрален или 

Напр. Повечето от участниците в пилотното 
голямата част от опита си с 

, но за тези, които имаха друго мнение, не 
можахме да разберем защо. За изваждане на такава информация 

Оценките също така предполагат, че са необходими непрекъснати 
актуализации и преразглеждане на упражненията за  



 

Е много гражданин има право да произвежда и споделяне на информация (всеки път, 
когато тя не доведе до нарушение закон), и в зависимост от целевата потребителя, тази 
информация ще трябва да бъдат снабдени с особени характеристики, за да бъде 
достъпна и разбираема. Достъпн
могат да използват обект, да посещават физическо място или достъп до услуга, 
независимо от познавателните, физическите и техническите възможности.

Новата програма на Организацията на обединените нации о
развитие засилва идеята за равенство за устойчиво развитие в цел № 4 „Качествено 
образование“. 

Освен това в Декларацията от Ню Делхи това твърдение е по 

 „ Универсален достъп до информация и знания чрез технологии

на информация и комуникация (ИКТ) и спомагателни технологии, в равенство

на условия с другите, това е за хората с увреждания право

неотменим човешки живот и предпоставка за независим живот и

участват пълноценно и на равни начала в обществото.

 

Развитието на достъпно съдържание в образователен контекст се разработва чрез три 
принципа: 

 

н има право да произвежда и споделяне на информация (всеки път, 
когато тя не доведе до нарушение закон), и в зависимост от целевата потребителя, тази 
информация ще трябва да бъдат снабдени с особени характеристики, за да бъде 

Достъпността се дефинира като степента, до която всички хора 
могат да използват обект, да посещават физическо място или достъп до услуга, 
независимо от познавателните, физическите и техническите възможности.

Новата програма на Организацията на обединените нации относно целите за устойчиво 
развитие засилва идеята за равенство за устойчиво развитие в цел № 4 „Качествено 

Освен това в Декларацията от Ню Делхи това твърдение е по -очевидно:

Универсален достъп до информация и знания чрез технологии 

нформация и комуникация (ИКТ) и спомагателни технологии, в равенство

на условия с другите, това е за хората с увреждания право 

неотменим човешки живот и предпоставка за независим живот и 

участват пълноценно и на равни начала в обществото. ” 

 

на достъпно съдържание в образователен контекст се разработва чрез три 
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н има право да произвежда и споделяне на информация (всеки път, 
когато тя не доведе до нарушение закон), и в зависимост от целевата потребителя, тази 
информация ще трябва да бъдат снабдени с особени характеристики, за да бъде 

остта се дефинира като степента, до която всички хора 
могат да използват обект, да посещават физическо място или достъп до услуга, 
независимо от познавателните, физическите и техническите възможности. 

тносно целите за устойчиво 
развитие засилва идеята за равенство за устойчиво развитие в цел № 4 „Качествено 

очевидно: 

нформация и комуникация (ИКТ) и спомагателни технологии, в равенство 

на достъпно съдържание в образователен контекст се разработва чрез три 



 

 Представяне (какво): Това се отнася до формата, в която информацията се 
показва на потребителя, като текстове, звуци, картини, схеми и т.н.

 Изражение (Как): Позволява на потре
информацията и да показват наученото според възможностите си

 Участие (защо): Причината за изграждането на знания и активното и 
съвместно обучение.

Тези принципи се стремят да увеличат максимално възможностите за обучение според
възприятията на потребителите, така че преподавателят да може да се съсредоточи 
върху техните силни страни, техните нужди от обучение и възможностите им за 
участие. Педагогът трябва да комбинира трите принципа и да използва наличните 
ресурси по динамичен и гъвкав начин.

Разработване на достъпни текстове

Разработването на текстове, достъпни за всички ученици, трябва да следва набор от 
препоръки: 

• Използвайте шрифт Arial или Verdana (без засечки).
или по -голям, в зависимост от визуалнит
потребителите.

• Шрифтът трябва да е нормален (избягвайте използването на удебелен, 
курсив или подчертан).

• Текстовете трябва да бъдат представени с хоризонтална ориентация и без 
обосновка.         

• Разстоянието между редове
точки.          

• Главните букви се препоръчват за началото на изречение или кратки 
думи.          

• Използвайте мек жълт фон с черни или тъмносини букви.
се препоръчва, тъй като връща яркостта.

• В случай на зрително увреждане или затруднения при четене, вместо това 
трябва да се използва помощник за аудио запис/четене.

 

(какво): Това се отнася до формата, в която информацията се 
показва на потребителя, като текстове, звуци, картини, схеми и т.н.

(Как): Позволява на потребителите да взаимодействат с 
информацията и да показват наученото според възможностите си

(защо): Причината за изграждането на знания и активното и 
съвместно обучение. 

Тези принципи се стремят да увеличат максимално възможностите за обучение според
възприятията на потребителите, така че преподавателят да може да се съсредоточи 
върху техните силни страни, техните нужди от обучение и възможностите им за 

Педагогът трябва да комбинира трите принципа и да използва наличните 
и гъвкав начин. 

 

Разработване на достъпни текстове 

Разработването на текстове, достъпни за всички ученици, трябва да следва набор от 

Използвайте шрифт Arial или Verdana (без засечки). Размер на шрифта 14 
голям, в зависимост от визуалните възможности на 

потребителите.          
Шрифтът трябва да е нормален (избягвайте използването на удебелен, 
курсив или подчертан).          
Текстовете трябва да бъдат представени с хоризонтална ориентация и без 

          
Разстоянието между редовете на текста трябва да бъде 1,15 или 1,5 

Главните букви се препоръчват за началото на изречение или кратки 

Използвайте мек жълт фон с черни или тъмносини букви.
се препоръчва, тъй като връща яркостта.          

случай на зрително увреждане или затруднения при четене, вместо това 
трябва да се използва помощник за аудио запис/четене.         
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(какво): Това се отнася до формата, в която информацията се 
показва на потребителя, като текстове, звуци, картини, схеми и т.н. 

бителите да взаимодействат с 
информацията и да показват наученото според възможностите си 

(защо): Причината за изграждането на знания и активното и 

Тези принципи се стремят да увеличат максимално възможностите за обучение според 
възприятията на потребителите, така че преподавателят да може да се съсредоточи 
върху техните силни страни, техните нужди от обучение и възможностите им за 

Педагогът трябва да комбинира трите принципа и да използва наличните 

Разработването на текстове, достъпни за всички ученици, трябва да следва набор от 

Размер на шрифта 14 
е възможности на 

Шрифтът трябва да е нормален (избягвайте използването на удебелен, 

Текстовете трябва да бъдат представени с хоризонтална ориентация и без 

те на текста трябва да бъде 1,15 или 1,5 

Главните букви се препоръчват за началото на изречение или кратки 

Използвайте мек жълт фон с черни или тъмносини букви. Белият фон не 

случай на зрително увреждане или затруднения при четене, вместо това 
          



 

  

Използвайте подсилващи снимки, свързани с темата на текста, за да улесните 
разбирането. 

 

 

Използвайте подсилващи снимки, свързани с темата на текста, за да улесните 
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Използвайте подсилващи снимки, свързани с темата на текста, за да улесните 



 

Проучване на мрежата 

Някои от дейностите могат да включват търсене на информация в интернет, 
разглеждане на интересни портали или просто игра.
използва това като ресурс за сесията или дори за свободното време, е удобно да проучи 
всички сайтове предварител

 Насочвайте потребителите, като им предлагате два или три уебсайта, които 
могат да започнат да търсят информация.

  
 Когато е възможно, преподавателят трябва да бъде заедно с потребителя и да 
отдели достатъчно време, за да анализира уебс
състояние да: 

o Прочетете заглавието/подзаглавията на уебсайта.
o Разгледайте снимките и изображенията в уебсайта.
o Определете необходимата информация.
o Проверете съответните мултимедийни материали.

  
 Игрите винаги са 
потребителя по време на дейността, за да го постави в образователен контекст.

 

дейностите могат да включват търсене на информация в интернет, 
разглеждане на интересни портали или просто игра. Когато преподавателят иска да 
използва това като ресурс за сесията или дори за свободното време, е удобно да проучи 
всички сайтове предварително за потребителите. 

Насочвайте потребителите, като им предлагате два или три уебсайта, които 
могат да започнат да търсят информация. 

Когато е възможно, преподавателят трябва да бъде заедно с потребителя и да 
отдели достатъчно време, за да анализира уебсайта, като прецени дали той/тя е в 

Прочетете заглавието/подзаглавията на уебсайта.
Разгледайте снимките и изображенията в уебсайта.
Определете необходимата информация. 
Проверете съответните мултимедийни материали.

Игрите винаги са привлекателен ресурс. Педагогът трябва да ръководи 
потребителя по време на дейността, за да го постави в образователен контекст.
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дейностите могат да включват търсене на информация в интернет, 
Когато преподавателят иска да 

използва това като ресурс за сесията или дори за свободното време, е удобно да проучи 

Насочвайте потребителите, като им предлагате два или три уебсайта, които 

Когато е възможно, преподавателят трябва да бъде заедно с потребителя и да 
айта, като прецени дали той/тя е в 

Прочетете заглавието/подзаглавията на уебсайта. 
Разгледайте снимките и изображенията в уебсайта. 

Проверете съответните мултимедийни материали. 

Педагогът трябва да ръководи 
потребителя по време на дейността, за да го постави в образователен контекст. 



 

Достъпност в мрежата 

Уеб достъпността е универсалният достъп до мрежата, независимо от типа хардуер, 
софтуер, мрежова инфрастр
възможности на потребителя.

Инициативата за уеб достъпност (WAI), разработена от W3C, е международна общност, 
която разработва препоръки и уеб стандарти.
хората с увреждания, чрез разработване на насоки за достъпност, подобряване на 
инструментите за тяхната оценка и поправка, чрез образователна и осведомяваща 
работа във връзка със значението на достъпния дизайн на уебсайтове.

Насоките за достъпност на съдържанието посочва
отговарят на четири принципа:

 Възприемчивост: информацията и компонентите на интерфейса се представят 
на потребителя по начин, по който той/тя може да ги възприеме, независимо от 
неговите сетивни способности.

 Разбираемост: Това 
с потребителския интерфейс трябва да бъдат разбираеми.

 Работа: интерфейсните и навигационните компоненти трябва да функционират 
по такъв начин, че потребителят да може да навигира в съдържанието г
независимо, независимо от устройството, което използвате и скоростта на 
използване. 

 Надеждност: съдържанието и работата на уебсайта трябва да бъдат достатъчно 
стабилни, за да бъдат интерпретирани от голямо разнообразие от устройства, 
включително помощни технологии.

Тези принципи включват поредица от насоки, които ни позволяват да подобрим и 
премахнем тези елементи, които блокират или пречат на достъпа до мрежата.

 

 

Уеб достъпността е универсалният достъп до мрежата, независимо от типа хардуер, 
софтуер, мрежова инфраструктура, език, култура, географско местоположение и 

потребителя. 

Инициативата за уеб достъпност (WAI), разработена от W3C, е международна общност, 
която разработва препоръки и уеб стандарти. Целта на WAI е да улесни достъпа на 

ания, чрез разработване на насоки за достъпност, подобряване на 
инструментите за тяхната оценка и поправка, чрез образователна и осведомяваща 
работа във връзка със значението на достъпния дизайн на уебсайтове. 

Насоките за достъпност на съдържанието посочват, че уебсайтовете трябва да 
отговарят на четири принципа: 

информацията и компонентите на интерфейса се представят 
на потребителя по начин, по който той/тя може да ги възприеме, независимо от 
неговите сетивни способности. 

 се отнася до факта, че както информацията, така и работата 
с потребителския интерфейс трябва да бъдат разбираеми. 

интерфейсните и навигационните компоненти трябва да функционират 
по такъв начин, че потребителят да може да навигира в съдържанието г
независимо, независимо от устройството, което използвате и скоростта на 

съдържанието и работата на уебсайта трябва да бъдат достатъчно 
стабилни, за да бъдат интерпретирани от голямо разнообразие от устройства, 

мощни технологии. 

Тези принципи включват поредица от насоки, които ни позволяват да подобрим и 
премахнем тези елементи, които блокират или пречат на достъпа до мрежата.

(Source
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Уеб достъпността е универсалният достъп до мрежата, независимо от типа хардуер, 
уктура, език, култура, географско местоположение и 

Инициативата за уеб достъпност (WAI), разработена от W3C, е международна общност, 
Целта на WAI е да улесни достъпа на 

ания, чрез разработване на насоки за достъпност, подобряване на 
инструментите за тяхната оценка и поправка, чрез образователна и осведомяваща 

 

т, че уебсайтовете трябва да 

информацията и компонентите на интерфейса се представят 
на потребителя по начин, по който той/тя може да ги възприеме, независимо от 

се отнася до факта, че както информацията, така и работата 

интерфейсните и навигационните компоненти трябва да функционират 
по такъв начин, че потребителят да може да навигира в съдържанието гладко и 
независимо, независимо от устройството, което използвате и скоростта на 

съдържанието и работата на уебсайта трябва да бъдат достатъчно 
стабилни, за да бъдат интерпретирани от голямо разнообразие от устройства, 

Тези принципи включват поредица от насоки, които ни позволяват да подобрим и 
премахнем тези елементи, които блокират или пречат на достъпа до мрежата. 

Source) 



 

4. 2. Цели при разработване на достъпно съдържание

Универсалните мерки за достъпност генерират глобални ползи за цялото общество и 
неговите принципи представляват фундаментална
равенство на условията за хората, които може да се чувстват изключени без тяхното 
прилагане. 

Освен това има важни причини да се обмисли създаването на достъпни материали:

1. Достъпните материали гарантират, че хората с увреждания могат да 
получат достъп до информацията и да получат знания.

2. Достъпните материали също ще помогнат на хора с широк спектър от 
учебни нужди. 
могат да помогнат на учениците да разберат по 

3. Опростяването на навигацията може да помогне на хора, използващи 
информационни и комуникационни технологии, като например мобилни 
устройства или таблети, както и на хора със слабо зрение или сле

4. Добавянето на надписи помага на хора със загуба на слуха, както и на 
хора, които са нови в област на съдържанието и ключова терминология.

В конкретния случай на лесно четене има няколко групи, които имат предимство, тъй 
като техните познавателни и инте
цялостно развитие на грамотността.

Американската асоциация за интелектуални увреждания и увреждания в развитието 
определя интелектуалното увреждане, като това, което се „
значителни ограничения както в интелектуалното функциониране, така и в 
адаптивното поведение, което обхваща много социални умения и ежедневни 
практики. То възниква преди навършване на възраст 18
установява, че интелектуалното функциониране или интелиге
умствени способности, като учене, разсъждение, решаване на проблеми и т.н.

На този етап е много важно да се разграничат трите
поведение: Концептуални умения
числа и самонасочване; Социални умения
отговорност, самочувствие) и
грижа, заемане на умения, здравеопазване,
използване на пари и използване на 

Лице с интелектуални затруднения ще има когнитивни и езикови ограничения, което 
предполага трудности при разбирането на четенето на информация.
ограничения обаче е много разнородна и възможностите на всеки индивид са 

 

разработване на достъпно съдържание  

Универсалните мерки за достъпност генерират глобални ползи за цялото общество и 
неговите принципи представляват фундаментална стъпка за социална интеграция при 
равенство на условията за хората, които може да се чувстват изключени без тяхното 

Освен това има важни причини да се обмисли създаването на достъпни материали:

пните материали гарантират, че хората с увреждания могат да 
получат достъп до информацията и да получат знания. 
Достъпните материали също ще помогнат на хора с широк спектър от 

 Например промените в начина на структуриране на текста 
омогнат на учениците да разберат по -добре ключовите понятия.

Опростяването на навигацията може да помогне на хора, използващи 
информационни и комуникационни технологии, като например мобилни 
устройства или таблети, както и на хора със слабо зрение или сле
Добавянето на надписи помага на хора със загуба на слуха, както и на 
хора, които са нови в област на съдържанието и ключова терминология.

В конкретния случай на лесно четене има няколко групи, които имат предимство, тъй 
като техните познавателни и интелектуални способности представляват ограничения за 
цялостно развитие на грамотността. 

Американската асоциация за интелектуални увреждания и увреждания в развитието 
определя интелектуалното увреждане, като това, което се „ характеризира със 

ичения както в интелектуалното функциониране, така и в 
адаптивното поведение, което обхваща много социални умения и ежедневни 
практики. То възниква преди навършване на възраст 18 ". Това определение 
установява, че интелектуалното функциониране или интелигентност се отнасят до" 
умствени способности, като учене, разсъждение, решаване на проблеми и т.н.

На този етап е много важно да се разграничат трите
Концептуални умения (език и грамотност, представа за парите, време и 

Социални умения (междуличностни умения, социална 
отговорност, самочувствие) и Практически умения (ежедневни дейности за лична 
грижа, заемане на умения, здравеопазване, транспорт, съчетания и графици, сигурност, 
използване на пари и използване на телефон). 

Лице с интелектуални затруднения ще има когнитивни и езикови ограничения, което 
предполага трудности при разбирането на четенето на информация.
ограничения обаче е много разнородна и възможностите на всеки индивид са 
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Универсалните мерки за достъпност генерират глобални ползи за цялото общество и 
стъпка за социална интеграция при 

равенство на условията за хората, които може да се чувстват изключени без тяхното 

Освен това има важни причини да се обмисли създаването на достъпни материали: 

пните материали гарантират, че хората с увреждания могат да 

Достъпните материали също ще помогнат на хора с широк спектър от 
Например промените в начина на структуриране на текста 

добре ключовите понятия. 
Опростяването на навигацията може да помогне на хора, използващи 
информационни и комуникационни технологии, като например мобилни 
устройства или таблети, както и на хора със слабо зрение или слепи. 
Добавянето на надписи помага на хора със загуба на слуха, както и на 
хора, които са нови в област на съдържанието и ключова терминология. 

В конкретния случай на лесно четене има няколко групи, които имат предимство, тъй 
лектуални способности представляват ограничения за 

Американската асоциация за интелектуални увреждания и увреждания в развитието 
характеризира със 

ичения както в интелектуалното функциониране, така и в 
адаптивното поведение, което обхваща много социални умения и ежедневни 

". Това определение 
нтност се отнасят до" 

умствени способности, като учене, разсъждение, решаване на проблеми и т.н. 

На този етап е много важно да се разграничат трите типа адаптивно 
(език и грамотност, представа за парите, време и 

(междуличностни умения, социална 
(ежедневни дейности за лична 

транспорт, съчетания и графици, сигурност, 

Лице с интелектуални затруднения ще има когнитивни и езикови ограничения, което 
предполага трудности при разбирането на четенето на информация. Степента на тези 
ограничения обаче е много разнородна и възможностите на всеки индивид са 



 

специфични. Не е възможно да се установи стандартизиран модел в зависимост от вида 
на интелектуалното увреждане или синдрома или заболяването, което го причинява.

Смята се, че броят на възрастните хора с интелектуални затруднения достига 1,5% в 
развитите страни и почти 3% в развиващите се страни.
установява четири нива на интелектуална недостатъчност: лека, умерена, тежка и 
дълбока. Има още две неуточнени категории.

Целта е да се разработят материали, които могат да бъдат разбрани и обраб
тези лица, независимо от тяхното ниво на интелектуално увреждане и сензорни 
способности. 

  

4. 3. Лесни принципи и предложения за четене

Експертите идентифицират две основни произведения за разработване на лесно четено 
съдържание. От една страна, 
Международната федерация
„ Лесният начин “, публикувани от Inclusion Europe, които се основават на насоките на 
IFLA и добавят още концепции.

Читателят на това ръководство трябва да знае, че има няколко ръководства и коментари 
по методологията, предложена в тези две справки, които могат да бъдат полезни за 
адаптиране, подобряване и актуализиране на текстове, за да бъдат лесни за 
четене. Първата концепция, предложен
към тази насока и се позовава на факта, че тези насоки не трябва да се разглеждат 
догматично при тяхното прилагане.
материалите, трябва да разбира вида текст, койт
насочен, и творчеството. 

Следващите подраздели са аспекти, които авторите трябва да имат предвид като 
основни, когато подготвят текста да бъде лесен за четене и следователно достъпен.

Проверка на правописа : писането на лесни за четене текстове не е обратното на 
проверката на правописа. Те трябва да се считат само за определени насоки, за да се 
избегне използването на някои знаци, които могат да затруднят разбирането на текста.

Пунктуационни знаци : Пунктуац
подчертаването на идеите. Периодът ще бъде основният правописен знак за разделяне 
на съдържанието. Трябва да се избягва точка и запетая.
разделяне на параграфи с различни идеи.
предпочита за по -добро разделяне и разграничаване на свързани идеи.
запетая може да се приложи към отделни елементи в списък, проектиран с маркери в 

 

Не е възможно да се установи стандартизиран модел в зависимост от вида 
на интелектуалното увреждане или синдрома или заболяването, което го причинява.

Смята се, че броят на възрастните хора с интелектуални затруднения достига 1,5% в 
и 3% в развиващите се страни. Световната здравна организация 

установява четири нива на интелектуална недостатъчност: лека, умерена, тежка и 
Има още две неуточнени категории. 

Целта е да се разработят материали, които могат да бъдат разбрани и обраб
тези лица, независимо от тяхното ниво на интелектуално увреждане и сензорни 

инципи и предложения за четене  

Експертите идентифицират две основни произведения за разработване на лесно четено 
От една страна, „ Насоките за лесно четене на материали

федерация на библиотечните асоциации и насоките, озаглавени 
“, публикувани от Inclusion Europe, които се основават на насоките на 

IFLA и добавят още концепции. 

ководство трябва да знае, че има няколко ръководства и коментари 
по методологията, предложена в тези две справки, които могат да бъдат полезни за 
адаптиране, подобряване и актуализиране на текстове, за да бъдат лесни за 

Първата концепция, предложена в тези две основни книги, също е приложима 
към тази насока и се позовава на факта, че тези насоки не трябва да се разглеждат 
догматично при тяхното прилагане. Гъвкавостта е задължителна и лицето, подготвящо 
материалите, трябва да разбира вида текст, който подготвя, аудиторията, към която е 

Следващите подраздели са аспекти, които авторите трябва да имат предвид като 
основни, когато подготвят текста да бъде лесен за четене и следователно достъпен.

: писането на лесни за четене текстове не е обратното на 
Те трябва да се считат само за определени насоки, за да се 

избегне използването на някои знаци, които могат да затруднят разбирането на текста.

Пунктуационните знаци помагат за подреждането и 
Периодът ще бъде основният правописен знак за разделяне 

Трябва да се избягва точка и запетая. Точката ще бъде полезна за 
разделяне на параграфи с различни идеи. Използването на точка вместо запетая се 

добро разделяне и разграничаване на свързани идеи.
запетая може да се приложи към отделни елементи в списък, проектиран с маркери в 
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Не е възможно да се установи стандартизиран модел в зависимост от вида 
на интелектуалното увреждане или синдрома или заболяването, което го причинява. 

Смята се, че броят на възрастните хора с интелектуални затруднения достига 1,5% в 
Световната здравна организация 

установява четири нива на интелектуална недостатъчност: лека, умерена, тежка и 

Целта е да се разработят материали, които могат да бъдат разбрани и обработени от 
тези лица, независимо от тяхното ниво на интелектуално увреждане и сензорни 

Експертите идентифицират две основни произведения за разработване на лесно четено 
Насоките за лесно четене на материали “ на 

на библиотечните асоциации и насоките, озаглавени 
“, публикувани от Inclusion Europe, които се основават на насоките на 

ководство трябва да знае, че има няколко ръководства и коментари 
по методологията, предложена в тези две справки, които могат да бъдат полезни за 
адаптиране, подобряване и актуализиране на текстове, за да бъдат лесни за 

а в тези две основни книги, също е приложима 
към тази насока и се позовава на факта, че тези насоки не трябва да се разглеждат 

Гъвкавостта е задължителна и лицето, подготвящо 
о подготвя, аудиторията, към която е 

Следващите подраздели са аспекти, които авторите трябва да имат предвид като 
основни, когато подготвят текста да бъде лесен за четене и следователно достъпен. 

: писането на лесни за четене текстове не е обратното на 
Те трябва да се считат само за определени насоки, за да се 

избегне използването на някои знаци, които могат да затруднят разбирането на текста. 

ионните знаци помагат за подреждането и 
Периодът ще бъде основният правописен знак за разделяне 

Точката ще бъде полезна за 
на точка вместо запетая се 

добро разделяне и разграничаване на свързани идеи. Използването на 
запетая може да се приложи към отделни елементи в списък, проектиран с маркери в 



 

началото на всеки елемент. Двоеточията са полезни за представя
катафорите: както и за завършване на идеи.

Числа и дати: Основното предпочитание е винаги да пишете числата с цифри (без 
букви). Има публикации, които избират да изписват числата с букви до определена 
сума. Телефонните номера трябва
начин. Датите трябва да бъдат изписани изцяло, с включено име на деня.
цифри не се препоръчват. 

Сложност на речника: Използвайте прости думи, изразени просто.
кратки думи с най -малко 
лексикална честота (ежедневна употреба) и близки до говоримия език, който 
използва целевата аудитория на текста.
думи. Използвайте думи с точно значение.
четливостта. За предпочитане е повторението, което трябва да се прави 
системно. Избягвайте вариации, обединяващи различни имена и начини за позоваване 
на нещо, запазвайки последователност при използването на термини.
рядко срещани или сложни думи чрез контекстуализация, поддръжка на образа и 
обяснение на значението. 

За последните е удобно да ги подчертаете удебелено или подчертано при първото им 
появяване и да обясните в полето или в краен речник значението им.
отбележи, че не всичко може да разчита на основен лексикон: ще има обекти,
факти, характеристики на героите и обкръжението, неизвестни места за въвеждане на 
читателя, но ще благоприятства разширяването на речника.

Общи указания : Пишете по конкретен, прост и директен начин, близък до стила на 
разговор. Избягвайте прекалено опростяване.
съобщенията, като избирате от формата точно основните идеи, които трябва да бъдат 
предадени и ги отразяват ясно.
изречение и избягвайте да въвеждате няколко идеи или действия в просто 
изречение. Всеки ред трябва да съдържа едно или две изречения с една или две 
идеи. Важно е да се концентрира свързаната информация, но ако това не е 
тъй като е обширно, ще бъде избрано да я изрежете и да я предложите отделно, като 
използвате ръководства като заглавия и долни колонтитули, за да улесните 
непрекъснатостта и мониторинга на информацията между страниците, ако е 
необходимо. 

Обърнете се към читателите по уважителен, директен и личен начин, персонализирайте 
текста колкото е възможно повече и подчертайте аспектите, които може да са по 
близки или интересни за него.

 

Двоеточията са полезни за представяне на това кой говори и 
катафорите: както и за завършване на идеи. 

Основното предпочитание е винаги да пишете числата с цифри (без 
Има публикации, които избират да изписват числата с букви до определена 

Телефонните номера трябва да бъдат въведени, като ги разделят по
Датите трябва да бъдат изписани изцяло, с включено име на деня.

Използвайте прости думи, изразени просто.
малко срички и по -малко сложни. Използвайте думи с висока 

лексикална честота (ежедневна употреба) и близки до говоримия език, който 
целевата аудитория на текста. Избягвайте дълги или трудни за произнасяне 

Използвайте думи с точно значение. Повторете условията, за да поддържате 
За предпочитане е повторението, което трябва да се прави 

Избягвайте вариации, обединяващи различни имена и начини за позоваване 
последователност при използването на термини.

рядко срещани или сложни думи чрез контекстуализация, поддръжка на образа и 

За последните е удобно да ги подчертаете удебелено или подчертано при първото им 
появяване и да обясните в полето или в краен речник значението им.
отбележи, че не всичко може да разчита на основен лексикон: ще има обекти,

на героите и обкръжението, неизвестни места за въвеждане на 
читателя, но ще благоприятства разширяването на речника. 

те по конкретен, прост и директен начин, близък до стила на 
Избягвайте прекалено опростяване. Ограничете броя на идеите и 

съобщенията, като избирате от формата точно основните идеи, които трябва да бъдат 
предадени и ги отразяват ясно. Бъдете кратки, като изразявате по една идея на 
изречение и избягвайте да въвеждате няколко идеи или действия в просто 

Всеки ред трябва да съдържа едно или две изречения с една или две 
Важно е да се концентрира свързаната информация, но ако това не е 

тъй като е обширно, ще бъде избрано да я изрежете и да я предложите отделно, като 
използвате ръководства като заглавия и долни колонтитули, за да улесните 
непрекъснатостта и мониторинга на информацията между страниците, ако е 

се към читателите по уважителен, директен и личен начин, персонализирайте 
текста колкото е възможно повече и подчертайте аспектите, които може да са по 
близки или интересни за него. 
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не на това кой говори и 

Основното предпочитание е винаги да пишете числата с цифри (без 
Има публикации, които избират да изписват числата с букви до определена 

да бъдат въведени, като ги разделят по стандартен 
Датите трябва да бъдат изписани изцяло, с включено име на деня. Римските 

Използвайте прости думи, изразени просто. Използвайте 
Използвайте думи с висока 

лексикална честота (ежедневна употреба) и близки до говоримия език, който 
Избягвайте дълги или трудни за произнасяне 

ете условията, за да поддържате 
За предпочитане е повторението, което трябва да се прави 

Избягвайте вариации, обединяващи различни имена и начини за позоваване 
последователност при използването на термини. Обяснете по -

рядко срещани или сложни думи чрез контекстуализация, поддръжка на образа и 

За последните е удобно да ги подчертаете удебелено или подчертано при първото им 
появяване и да обясните в полето или в краен речник значението им. Трябва да се 
отбележи, че не всичко може да разчита на основен лексикон: ще има обекти, ситуации, 

на героите и обкръжението, неизвестни места за въвеждане на 

те по конкретен, прост и директен начин, близък до стила на 
Ограничете броя на идеите и 

съобщенията, като избирате от формата точно основните идеи, които трябва да бъдат 
ки, като изразявате по една идея на 

изречение и избягвайте да въвеждате няколко идеи или действия в просто 
Всеки ред трябва да съдържа едно или две изречения с една или две 

Важно е да се концентрира свързаната информация, но ако това не е възможно, 
тъй като е обширно, ще бъде избрано да я изрежете и да я предложите отделно, като 
използвате ръководства като заглавия и долни колонтитули, за да улесните 
непрекъснатостта и мониторинга на информацията между страниците, ако е 

се към читателите по уважителен, директен и личен начин, персонализирайте 
текста колкото е възможно повече и подчертайте аспектите, които може да са по -



 

Типография : Използвайте максимум два шрифта: за текст и за заглавия.
шрифта трябва да бъде достатъчно голям, между 12 и 16 точки, като е обща опция 14 
точки, въпреки че варира в зависимост от шрифта.
защото те са по -ясни. Сред другите могат да бъдат Arial, Calibri, Candara, Corbel,
Sans, Helvetica, Myriad, Segoe, Tahoma, Tiresias и Verdana.
украсени или симулиращи почерк.
нито главни букви (в последния случай, с изключение на много специфични 
изключения, в които има само една или две думи).
подчертано, за да подчертаете думите, дори и винаги умерено, за да избегнете 
разсейване. Използването на подчертаване може да бъде много полезно, за да се 
подчертаят имената и местата на хората и да се у
типографски ефекти, като орнаменти, цветове и сенки.

Сред аспектите за подчертаване на съдържанието, представено тук, е възможно да се 
посочи, че на първо място е необходимо да се задълбочат познанията за процеса на 
четене и как той се влияе при хората с увреждания, за да се вземат предвид тези 
дефицити когато става въпрос за писане, което да отговаря по 
цели. Вярно е, че в това отношение се връщаме към отправна точка: хетерогенността на 
интелектуалните увреждания.
обективни критерии защо има лесни за четене насоки, които работят с някои хора, а не 
с други, така че да можете да установите сегментиране на решенията.

  

Интересно е да се отбележи как през последните 
прекомерни нива на точност за стандарт, който да насърчи въвеждането на лесното 
четене в някои области, като административните.
трябва да насърчава определени практики и решения, без да се сп
подробности . Би било по 
адаптиран за лесно четене, който по 
споменат в регламентите като „Адаптиране на текстовете към инструментит
създадени от органа на XXX“.
по -бързо и по -малко в зависимост от степента на одобрение на правилата.

Ако трябва да подготвите презентация и използвате Microsoft Office Power Point или 
подобен, следвайте тези препоръки.

   

Съдържание на слайдове 

 Ограничете количеството информация за всеки слайд и избягвайте дълги 
изречения. 

 Използвайте обикновен език и избягвайте използването на съкращения.

 

: Използвайте максимум два шрифта: за текст и за заглавия.
шрифта трябва да бъде достатъчно голям, между 12 и 16 точки, като е обща опция 14 

въпреки че варира в зависимост от шрифта. Използвайте шрифтове без шериф, 
Сред другите могат да бъдат Arial, Calibri, Candara, Corbel,

Sans, Helvetica, Myriad, Segoe, Tahoma, Tiresias и Verdana. Избягвайте символи, 
украсени или симулиращи почерк. Не използвайте много фини знаци, нито курсив, 
нито главни букви (в последния случай, с изключение на много специфични 

има само една или две думи). Използвайте удебелено и 
подчертано, за да подчертаете думите, дори и винаги умерено, за да избегнете 

Използването на подчертаване може да бъде много полезно, за да се 
подчертаят имената и местата на хората и да се улесни запаметяването.
типографски ефекти, като орнаменти, цветове и сенки. 

Сред аспектите за подчертаване на съдържанието, представено тук, е възможно да се 
посочи, че на първо място е необходимо да се задълбочат познанията за процеса на 

и как той се влияе при хората с увреждания, за да се вземат предвид тези 
дефицити когато става въпрос за писане, което да отговаря по -

Вярно е, че в това отношение се връщаме към отправна точка: хетерогенността на 
ждания. От тези знания обаче може да се определи с по

обективни критерии защо има лесни за четене насоки, които работят с някои хора, а не 
с други, така че да можете да установите сегментиране на решенията. 

Интересно е да се отбележи как през последните години регламентите достигнаха до 
прекомерни нива на точност за стандарт, който да насърчи въвеждането на лесното 
четене в някои области, като административните. Международното законодателство 
трябва да насърчава определени практики и решения, без да се спуска до това ниво на 

Би било по -удобно да се издигне проект за дизайн на съдържание, 
адаптиран за лесно четене, който по -късно да служи като глобален ориентир и да бъде 
споменат в регламентите като „Адаптиране на текстовете към инструментит
създадени от органа на XXX“. По този начин техническо развитие би било позволено 

малко в зависимост от степента на одобрение на правилата.

Ако трябва да подготвите презентация и използвате Microsoft Office Power Point или 
йте тези препоръки. 

Ограничете количеството информация за всеки слайд и избягвайте дълги 

Използвайте обикновен език и избягвайте използването на съкращения.
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: Използвайте максимум два шрифта: за текст и за заглавия. Размерът на 
шрифта трябва да бъде достатъчно голям, между 12 и 16 точки, като е обща опция 14 

Използвайте шрифтове без шериф, 
Сред другите могат да бъдат Arial, Calibri, Candara, Corbel, Gill 

Избягвайте символи, 
Не използвайте много фини знаци, нито курсив, 

нито главни букви (в последния случай, с изключение на много специфични 
Използвайте удебелено и 

подчертано, за да подчертаете думите, дори и винаги умерено, за да избегнете 
Използването на подчертаване може да бъде много полезно, за да се 

лесни запаметяването. Избягвайте 

Сред аспектите за подчертаване на съдържанието, представено тук, е възможно да се 
посочи, че на първо място е необходимо да се задълбочат познанията за процеса на 

и как той се влияе при хората с увреждания, за да се вземат предвид тези 
-добре на вашите 

Вярно е, че в това отношение се връщаме към отправна точка: хетерогенността на 
От тези знания обаче може да се определи с по-

обективни критерии защо има лесни за четене насоки, които работят с някои хора, а не 
 

години регламентите достигнаха до 
прекомерни нива на точност за стандарт, който да насърчи въвеждането на лесното 

Международното законодателство 
уска до това ниво на 

да се издигне проект за дизайн на съдържание, 
късно да служи като глобален ориентир и да бъде 

споменат в регламентите като „Адаптиране на текстовете към инструментите, 
По този начин техническо развитие би било позволено 

малко в зависимост от степента на одобрение на правилата. 

Ако трябва да подготвите презентация и използвате Microsoft Office Power Point или 

Ограничете количеството информация за всеки слайд и избягвайте дълги 

Използвайте обикновен език и избягвайте използването на съкращения. 



 

 Предоставете текстови описания за графични елементи или график
направите това, щракнете с десния бутон върху „Изображение“, изберете 
„форматиране на картина“, щракнете върху третата икона и изберете „заместен 
текст“, след което добавете заглавието и описанието и щракнете върху „OK“).

 Стил на слайдовете 

 Използвайте стандартни оформления на слайдове и проверете реда на 
информацията в очертанията, за да осигурите достъпност за тези, които четат 
слайдове с помощта на екранни четци.

 Уверете се, че писането е с тъмен шрифт и че фонът е достатъчно светъл, за да
осигури ясен контраст.
белия. Избягвайте прекалено „капризни“ среди.

 Използвайте шрифт без sans (Arial е най 
-висок (45 удебелен за заглавия).

 Маркерите помагат за улеснява
 Избягвайте добавянето на текстови полета.
 Не използвайте цвета като единствен индикатор за значение, като например 

приоритетни елементи, показани в червено.
 Избягвайте анимации и звуци, ако не са от решаващо значение за съдъ

на презентацията. Анимациите могат да накарат четците на екрана да прочетат 
слайда два пъти. 

 Когато добавяте информация от Word, Excel и така нататък,
файла в слайда, вместо да изрязвате и поставяте.

  

Как да го направя: 

1. Отворете презентацията на PowerPoint и файла Word/Excel, който искате да 
вградите в слайдовете.

2. Изберете и копирайте секцията от файла Word/Excel, който искате да вградите.
3. Щракнете върху раздела в слайда на PowerPoint, където искате да вградите 

файла. 
4. От горната лента на менюто изберете „Редактиране“, след което „Специално 

поставяне“. 
5. Изберете желания формат 
6. Това трябва да вгради елемента в презентацията.

елемента, ще можете да го редактирате в Word/Excel, докато той
PowerPoint. 
 

4. 4. Насоки за достъпни материали

 

Предоставете текстови описания за графични елементи или график
направите това, щракнете с десния бутон върху „Изображение“, изберете 
„форматиране на картина“, щракнете върху третата икона и изберете „заместен 
текст“, след което добавете заглавието и описанието и щракнете върху „OK“).

Използвайте стандартни оформления на слайдове и проверете реда на 
информацията в очертанията, за да осигурите достъпност за тези, които четат 
слайдове с помощта на екранни четци. 
Уверете се, че писането е с тъмен шрифт и че фонът е достатъчно светъл, за да
осигури ясен контраст. Кремовият фон често е по -достъпен от чисто 

Избягвайте прекалено „капризни“ среди. 
Използвайте шрифт без sans (Arial е най -добрият) с размер на шрифта 24 или по 
висок (45 удебелен за заглавия). 

Маркерите помагат за улесняване на следването на слайдовете.
Избягвайте добавянето на текстови полета. 
Не използвайте цвета като единствен индикатор за значение, като например 
приоритетни елементи, показани в червено. 
Избягвайте анимации и звуци, ако не са от решаващо значение за съдъ

Анимациите могат да накарат четците на екрана да прочетат 

Когато добавяте информация от Word, Excel и така нататък, 
файла в слайда, вместо да изрязвате и поставяте. 

презентацията на PowerPoint и файла Word/Excel, който искате да 
вградите в слайдовете. 
Изберете и копирайте секцията от файла Word/Excel, който искате да вградите.
Щракнете върху раздела в слайда на PowerPoint, където искате да вградите 

лента на менюто изберете „Редактиране“, след което „Специално 

Изберете желания формат - Excel/Word и др. 
Това трябва да вгради елемента в презентацията. Ако щракнете двукратно върху 
елемента, ще можете да го редактирате в Word/Excel, докато той

Насоки за достъпни материали . 
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Предоставете текстови описания за графични елементи или графики. За да 
направите това, щракнете с десния бутон върху „Изображение“, изберете 
„форматиране на картина“, щракнете върху третата икона и изберете „заместен 
текст“, след което добавете заглавието и описанието и щракнете върху „OK“). 

Използвайте стандартни оформления на слайдове и проверете реда на 
информацията в очертанията, за да осигурите достъпност за тези, които четат 

Уверете се, че писането е с тъмен шрифт и че фонът е достатъчно светъл, за да 
достъпен от чисто 

добрият) с размер на шрифта 24 или по 

не на следването на слайдовете. 

Не използвайте цвета като единствен индикатор за значение, като например 

Избягвайте анимации и звуци, ако не са от решаващо значение за съдържанието 
Анимациите могат да накарат четците на екрана да прочетат 

 вградете името на 

презентацията на PowerPoint и файла Word/Excel, който искате да 

Изберете и копирайте секцията от файла Word/Excel, който искате да вградите. 
Щракнете върху раздела в слайда на PowerPoint, където искате да вградите 

лента на менюто изберете „Редактиране“, след което „Специално 

Ако щракнете двукратно върху 
елемента, ще можете да го редактирате в Word/Excel, докато той остава в 



 

Създаването на материали, които са лесни за възприемане, изисква редица 
съображения. Следните практики могат да се прилагат в различни видове медии 
и платформи, като варират леко в зависимост от 
текстови, аудио, визуални или видео носители.

Използвайте прост език и не забравяйте нивото на четене.
инструменти и рамки, които да ви помогнат да анализирате учебните си
прост език. Като включите тази практика, можете да
са справедливи за вашите хора с различни нива на достъп, опит и способности.
вашите текстови материали са във форма, която не може да бъде променена, осигурете 
допълнителни ресурси, за да помогнете на хората да
език, с който може да не са запо

Използвайте заглавия за организиране на документи.
имат способността да правят разлика между структурни елементи в текста (например 
основния текст спрямо заглавията).
увеличите достъпността за
всички хора.   

Използвайте номера на страници и съдържание
ориентирате директно до необходимата им информация или когато
учениците към конкретни места в даден текст.

Предоставете алтернативни описания на изображенията като надписи и 
„заместващи текстове“. Тази информация е основната информация, която човек, 
използващ екранен четец, ще използва, за да получи достъп до
информация. Това същото съдържание
ключови фигури. За визуални изображения, които включват
текстова информация в близък
декоративно, оставете алтернатив

Проверете цветовата си палитра за контраст
акцент, уверете се , че цветовете контрастират добре един ср
помогне на хората със зрителни различия да възприемат

Използвайте описателни връзки вместо „Щракнете тук“.
документ или уеб ресурс трябва да бъдат описателно свързани, за да посочат или 
обяснят ресурса, към който свързвате.
екранни четци, така и на любопитни аудитории, които може да искат да проучат 
споделените от вас ресурси, но искат да знаят какъв е ресурсът, преди да кликнат върху 
него.  

 

Създаването на материали, които са лесни за възприемане, изисква редица 
практики могат да се прилагат в различни видове медии 

платформи, като варират леко в зависимост от това дали основните материали са 
текстови, аудио, визуални или видео носители.   

Използвайте прост език и не забравяйте нивото на четене. Налични са
които да ви помогнат да анализирате учебните си

Като включите тази практика, можете да гарантирате, че вашите материали 
хора с различни нива на достъп, опит и способности.

вашите текстови материали са във форма, която не може да бъде променена, осигурете 
допълнителни ресурси, за да помогнете на хората да четат стратегически и да разбират 

с който може да не са запознати.        

Използвайте заглавия за организиране на документи. Повечето текстови процесори 
имат способността да правят разлика между структурни елементи в текста (например 
основния текст спрямо заглавията). Използвайте тези вградени функции, за да 

ите достъпността за екранни четци и да поддържате внимателно четене за 

Използвайте номера на страници и съдържание . Това може да ви помогне да се 
ориентирате директно до необходимата им информация или когато

места в даден текст.   

Предоставете алтернативни описания на изображенията като надписи и 
Тази информация е основната информация, която човек, 

използващ екранен четец, ще използва, за да получи достъп до
ъщото съдържание също могат да бъдат включени в

За визуални изображения, които включват текст, възпроизвеждайте 
близък за четене (само за текст) формат. Ако изображението е 

декоративно, оставете алтернативния маркер празен.         

Проверете цветовата си палитра за контраст . Ако използвате цветове за 
цветовете контрастират добре един срещу друг

помогне на хората със зрителни различия да възприемат визуална информация.

Използвайте описателни връзки вместо „Щракнете тук“. Връзките в рамките на 
документ или уеб ресурс трябва да бъдат описателно свързани, за да посочат или 

ресурса, към който свързвате. Това помага както на хората, които използват 
екранни четци, така и на любопитни аудитории, които може да искат да проучат 
споделените от вас ресурси, но искат да знаят какъв е ресурсът, преди да кликнат върху 
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Създаването на материали, които са лесни за възприемане, изисква редица 
практики могат да се прилагат в различни видове медии 

това дали основните материали са 

Налични са множество 
които да ви помогнат да анализирате учебните си материали за 

гарантирате, че вашите материали 
хора с различни нива на достъп, опит и способности. Ако 

вашите текстови материали са във форма, която не може да бъде променена, осигурете 
четат стратегически и да разбират 

Повечето текстови процесори 
имат способността да правят разлика между структурни елементи в текста (например 

Използвайте тези вградени функции, за да 
екранни четци и да поддържате внимателно четене за 

Това може да ви помогне да се 
ориентирате директно до необходимата им информация или когато насочвате 

Предоставете алтернативни описания на изображенията като надписи и 
Тази информация е основната информация, която човек, 

използващ екранен четец, ще използва, за да получи достъп до визуална 
също могат да бъдат включени в надписите за 

текст, възпроизвеждайте 
Ако изображението е 

Ако използвате цветове за 
ещу друг . Това ще 

визуална информация.  

Връзките в рамките на 
документ или уеб ресурс трябва да бъдат описателно свързани, за да посочат или 

Това помага както на хората, които използват 
екранни четци, така и на любопитни аудитории, които може да искат да проучат 
споделените от вас ресурси, но искат да знаят какъв е ресурсът, преди да кликнат върху 



 

Използвайте само таблици за данни, които го изискват.
най -добрият начин за представяне на вашата информация
включите заглавки на колони

Представете информация по различни начини и формати
материали разчитат на текстова информация, помислете за добавяне на виз
елементи като алтернативен начин
статия с новини, помислете дали да не включите аудио записи по същата тема или 
вграден видеоклип на материала.

 
4.5. Достъпност в конкретни платформи и инструменти за реда

  

Microsoft Office има няколко помощни
вградения инструмент за проверка
365. Освен това има многобройни
например вградените функции за лесен достъп за Windows 10, четене на глас, диктовка 
и транскрипции в реално време за видео разговори.

  

 
 

 

Google Docs and Slides имат вградени фу
липсва глобална проверка на документи.
Документи и Слайдове , използвайте вградени заглавия, съдържание, номера на 
страници и алтернативни описания за изображения (добавете с изображение с десен 
бутон> таг Alt). Google Slides също наскоро добави
презентатори .      

 

 

 

те само таблици за данни, които го изискват. Помислете дали таблицата
добрият начин за представяне на вашата информация. Ако е така, не забравяйте да 

включите заглавки на колони и надписи, описващи съдържанието на таблицата.

Представете информация по различни начини и формати . Например, ако вашите 
материали разчитат на текстова информация, помислете за добавяне на виз
елементи като алтернативен начин за представяне на информация.
статия с новини, помислете дали да не включите аудио записи по същата тема или 
вграден видеоклип на материала.  

Достъпност в конкретни платформи и инструменти за редактиране

има няколко помощни ресурса за подобряване на достъпността с 
проверка на достъпността за всеки от инструмен

Освен това има многобройни ресурси от Microsoft по темата за достъпността
например вградените функции за лесен достъп за Windows 10, четене на глас, диктовка 
и транскрипции в реално време за видео разговори.     

 
имат вградени функции, които насърчават достъпността, но им 

глобална проверка на документи. За да популяризирате достъпността в 
, използвайте вградени заглавия, съдържание, номера на 

страници и алтернативни описания за изображения (добавете с изображение с десен 
Google Slides също наскоро добави транскрипция 
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Помислете дали таблицата е 
Ако е така, не забравяйте да 

и надписи, описващи съдържанието на таблицата.     

Например, ако вашите 
материали разчитат на текстова информация, помислете за добавяне на визуални 

за представяне на информация. Или, ако имате 
статия с новини, помислете дали да не включите аудио записи по същата тема или 

ктиране . 

ресурса за подобряване на достъпността с 
за всеки от инструментите на Office 

ресурси от Microsoft по темата за достъпността , като 
например вградените функции за лесен достъп за Windows 10, четене на глас, диктовка 

насърчават достъпността, но им 
популяризирате достъпността в 

, използвайте вградени заглавия, съдържание, номера на 
страници и алтернативни описания за изображения (добавете с изображение с десен 

 в реално време за 



 

Apple предлага колекция от
платформи. Университетът в Монтана предлага допълнителен ресурс
Keynote файлове специално.

 

 
Canva има както вградени, така и допълнителни 
създавате съдържание в Canvas, използвайте вградения инструмент 
за проверка на достъпността в редактора на богато съдържание
глиф в редактора на богато съдържан
Canvas), за да проверите цял набор от материали за грешки за достъпност, съвети и 
поправки. Хората с разлики във визията също могат да активират
интерфейс с висок контраст и подчертаните връзки
изживяване на Canvas.      

 
4.6. Достъпен уеб дизайн . 

Този раздел съдържа два мощни ресурса, които можете да използвате за проектиране на 
уеб страница или платформа, а освен тов
партньори, които трябва да разработват съдържание с вас.
насоки за проектиране и характеристики на мултимедийните ресурси, които да се 
използват. 

ARASAAC 

Той предлага графични ресурси и материали,
(BY-NC-SA), за да улесни комуникацията и когнитивната достъпност за всички хора, 
които поради различни фактори (аутизъм, интелектуални увреждания, липса на език, 
възрастни хора и др.) , представляват сериозни трудности
затрудняват включването им във всяка област от ежедневието.
финансира от Министерството на образованието, културата и спорта на правителството 
на Арагон и се координира от Генералната дирекция за иновации и професионал
обучение на посочения отдел.

http://www.arasaac.org/ 

Асоциация за лесно четене (ALF)

 

предлага колекция от ресурси за достъпност в техния софтуер и 
Университетът в Монтана предлага допълнителен ресурс

специално.     

има както вградени, така и допълнителни функции за достъпност.
създавате съдържание в Canvas, използвайте вградения инструмент 

достъпността в редактора на богато съдържание (иконата на човешки 
глиф в редактора на богато съдържание). Използвайте UDOIT (в лявата навигация в 
Canvas), за да проверите цял набор от материали за грешки за достъпност, съвети и 

Хората с разлики във визията също могат да активират
висок контраст и подчертаните връзки в личните настройки за по 

 

Този раздел съдържа два мощни ресурса, които можете да използвате за проектиране на 
уеб страница или платформа, а освен това за установяване на някои насоки за 
партньори, които трябва да разработват съдържание с вас. Тези ресурси определят 
насоки за проектиране и характеристики на мултимедийните ресурси, които да се 

Той предлага графични ресурси и материали, адаптирани с лиценз Creative Commons 
SA), за да улесни комуникацията и когнитивната достъпност за всички хора, 

които поради различни фактори (аутизъм, интелектуални увреждания, липса на език, 
възрастни хора и др.) , представляват сериозни трудности в тези области, които 
затрудняват включването им във всяка област от ежедневието.
финансира от Министерството на образованието, културата и спорта на правителството 
на Арагон и се координира от Генералната дирекция за иновации и професионал
обучение на посочения отдел. 

Асоциация за лесно четене (ALF) 
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в техния софтуер и 
Университетът в Монтана предлага допълнителен ресурс за достъпността в 

функции за достъпност. Когато 
създавате съдържание в Canvas, използвайте вградения инструмент 

(иконата на човешки 
Използвайте UDOIT (в лявата навигация в 

Canvas), за да проверите цял набор от материали за грешки за достъпност, съвети и 
Хората с разлики във визията също могат да активират потребителския 

в личните настройки за по -четимо 

Този раздел съдържа два мощни ресурса, които можете да използвате за проектиране на 
а за установяване на някои насоки за 

Тези ресурси определят 
насоки за проектиране и характеристики на мултимедийните ресурси, които да се 

адаптирани с лиценз Creative Commons 
SA), за да улесни комуникацията и когнитивната достъпност за всички хора, 

които поради различни фактори (аутизъм, интелектуални увреждания, липса на език, 
в тези области, които 

затрудняват включването им във всяка област от ежедневието. Този проект се 
финансира от Министерството на образованието, културата и спорта на правителството 
на Арагон и се координира от Генералната дирекция за иновации и професионално 



 

Пълен набор от принципи, насоки и препоръки за разработване на 
лесен за четене, обхващащ аспекти на формата и
др .) 

http://www.lecturafacil.net/ 

  

UNE 153101: 2018 EX 

Стандарт за лесно четене, който определя насоките и препоръките за адаптиране, 
създаване и валидиране на документи за лесно четене и се стреми да улесни 
разбирането на писмена информация, за да гарантира равни възможности.

https://www.une.org/encuentra

4.7. Ресурси  

 Указания за достъпност на уеб съд
guidelines/wcag/ 

 Насоки за разработване на достъпни цифрови материали.
образованието. Правителството на Аржентина.

 Въведение в уеб достъпността.
Чанг. https://pressbooks.library.ryerson.c

 Ръководство за уеб достъпност.
7334-3949-0) https://www.homemods.info/resources/hminfo
publications/occasional/web

 Организацията WebAIM има ръководство за създаване на достъпни презентации 
на PowerPoint. https://webaim.org/techniques/powerpoint/

 https://material.io/design/usability/accessibility.html#understanding
 https://dcal.dartmouth.edu/resources/teaching
 https://www.ed.ac.uk/information

materials 
  

  
 
 

  

 

Пълен набор от принципи, насоки и препоръки за разработване на текст, който ще бъде 
лесен за четене, обхващащ аспекти на формата и съдържание (граматика, лексикон и 

Стандарт за лесно четене, който определя насоките и препоръките за адаптиране, 
създаване и валидиране на документи за лесно четене и се стреми да улесни 
разбирането на писмена информация, за да гарантира равни възможности.

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060036

Указания за достъпност на уеб съдържание. https://www.w3.org/WAI/standards

Насоки за разработване на достъпни цифрови материали. 
Правителството на Аржентина. 

Въведение в уеб достъпността.
https://pressbooks.library.ryerson.ca/iwacc/ 

Ръководство за уеб достъпност. Andersen, K., Hoss, H., Bridge, C. (ISBN 978
https://www.homemods.info/resources/hminfo-research

publications/occasional/web-accessibility- водач 
Организацията WebAIM има ръководство за създаване на достъпни презентации 

https://webaim.org/techniques/powerpoint/ 
https://material.io/design/usability/accessibility.html#understanding
https://dcal.dartmouth.edu/resources/teaching-methods/creating-accessible
https://www.ed.ac.uk/information-services/help-consultancy/accessibility/creating
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текст, който ще бъде 
съдържание (граматика, лексикон и 

Стандарт за лесно четене, който определя насоките и препоръките за адаптиране, 
създаване и валидиране на документи за лесно четене и се стреми да улесни 
разбирането на писмена информация, за да гарантира равни възможности. 

norma/norma/?c=N0060036 

https://www.w3.org/WAI/standards-

 Министерство на 

Въведение в уеб достъпността. Училището 

Andersen, K., Hoss, H., Bridge, C. (ISBN 978-0-
research-

Организацията WebAIM има ръководство за създаване на достъпни презентации 

https://material.io/design/usability/accessibility.html#understanding-accessibility 
accessible-materials 

consultancy/accessibility/creating-



 

ГЛАВА 5: Прилагане, обобщение и прехвърляне 
представяне 
 
 

5.1. Въведение  

Този раздел разглежда условията и техниките,
използвани от преподавателя за насърчаване на
на уменията, научени от СХИУ
на качеството на живот и реалното успешно включване на
постигнато само когато 
спонтанно това, което е научил по време на обучението.
това е много предизвикателен въпрос, тъй като когнитивн
трансверсални умения са необходими за постигане на
СХИУ (все още) не са придобили тези умения.
раздел разглежда условията за насърчаване на тези напречни 
умения. Платформата „My New Aging Me (
упражнения, фокусирани върху специфични знания и умения, които са от 
значение в контекста на застаряването и качеството на живот, но
обучение за трансверсални и трансферни умения.
умения, е необходимо специфично об
когнитивна природа. Въпреки че това изисква обширно обучение за 
преподавателя и за СХИУ
специфично качество на обучението и убежденията на преподавателя 
поканят СХИУ да положи усилия да използва наученото в реалния живот .
така, тези условия - като съдържание на този документ 
зададени и по време на обучението по 

  

Този документ включва информация, предложения и някои
как тези условия могат да бъдат зададени или намекнати.
тези предложения са по 
стратегиите, които се предоставят от когнитивните или напречните програми за 
обучение, като са отражен
върху метакогнитивните
страници . Ще бъдат разгледани
убеждения от страна на възпитателя;
учебната ситуация; адаптации на упражненията да бъдат съобразени с 
характеристиките и нивото
на възпитателя; и техниката на свързване.

 

обобщение и прехвърляне -от обучение към реално 

условията и техниките, които трябва да бъдат 
използвани от преподавателя за насърчаване на

СХИУ в реалния свят след обучението.
твото на живот и реалното успешно включване на 

когато СХИУ е в състояние и се подкрепя да прилага 
спонтанно това, което е научил по време на обучението. Специално за 
това е много предизвикателен въпрос, тъй като когнитивн

умения са необходими за постигане на трансфера;
(все още) не са придобили тези умения. Следователно
разглежда условията за насърчаване на тези напречни 

Платформата „My New Aging Me („МНСА“)“ включва мн
упражнения, фокусирани върху специфични знания и умения, които са от 
значение в контекста на застаряването и качеството на живот, но
обучение за трансверсални и трансферни умения. За да се обучат напречните 
умения, е необходимо специфично обучение и последваща методология 

Въпреки че това изисква обширно обучение за 
СХИУ, могат да бъдат създадени условия 

специфично качество на обучението и убежденията на преподавателя 
да положи усилия да използва наученото в реалния живот .

като съдържание на този документ - 
зададени и по време на обучението по „МНСА“ на TRIADE 2.0.

Този документ включва информация, предложения и някои илюстрации
как тези условия могат да бъдат зададени или намекнати. Ние сме наясно, че 
тези предложения са по -скоро общи, но това е свързано с естеството на 
стратегиите, които се предоставят от когнитивните или напречните програми за 

отражения между преподавателя и СХИУ 
метакогнитивните процеси, както ще бъде обяснено в следващите 

Ще бъдат разгледани : дефиницията на трансфер;
възпитателя; качеството на съдържанието и

адаптации на упражненията да бъдат съобразени с 
рактеристиките и нивото на функциониране на СХИУ; стила на преподаване 

и техниката на свързване. Някои учебни материали за 
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учение към реално 

които трябва да бъдат 
използвани от преподавателя за насърчаване на прилагането 

в реалния свят след обучението. Подобряването 
 СХИУ ще бъде 

е в състояние и се подкрепя да прилага 
Специално за СХИУ, 

това е много предизвикателен въпрос, тъй като когнитивните 
трансфера; много често 

Следователно този 
разглежда условията за насърчаване на тези напречни 

)“ включва много 
упражнения, фокусирани върху специфични знания и умения, които са от 
значение в контекста на застаряването и качеството на живот, но не включва 

За да се обучат напречните 
учение и последваща методология - с 

Въпреки че това изисква обширно обучение за 
, могат да бъдат създадени условия - свързани със 

специфично качество на обучението и убежденията на преподавателя - да 
да положи усилия да използва наученото в реалния живот . И 

 могат да бъдат 
на TRIADE 2.0. 

илюстрации за това 
Ние сме наясно, че 

скоро общи, но това е свързано с естеството на 
стратегиите, които се предоставят от когнитивните или напречните програми за 

 и се фокусират 
обяснено в следващите 

дефиницията на трансфер; основни 
качеството на съдържанието и процеса на 

адаптации на упражненията да бъдат съобразени с 
стила на преподаване 

Някои учебни материали за 



 

преподавателя и допълнителна информация са добавени в раздела за 
приложения в края на този документ.

 
 

5.2. Трансфер. 

 5.2.1. Прилагане - обобщение 

Усилията за преподаване и учене в официална класна ситуация имат по 
стойност, ако има такава, когато преподаваните умения, нагласи, стратегии, 
знания не се прилагат в реални ситуации.
ситуация е важен инструмент, но не гарантира прилагането на това, което е 
било преподавано и придобито всеки път, когато е уместно или необходимо: 
следователно, подпомагане на
обучението и особено тра
образователната стратегия.

  

Определени
„ Тази почти вълшебна връзка между представянето в класната стая и нещо, 

което би трябвало да се случи в реалния свят“

„ Прилагане на умения, знания и/или нагласи, научени в една ситуация към 
друга учебна ситуация

„ Истинският трансфер се случва, когато хората пренасят нещо, което са научили в 
един контекст, в„ значително различен “контекст“

 

Въпреки че предложените дефиниции
ясно, често концепцията за трансфер се използва за позоваване на различни, 
отличителни цели и процеси, като вследствие на това 
различни (често допълващи 
стратегии. Предложеното разграничение по 
разкрие известно припокриване, но е предложено по дидактически 
причини. Логиката е, че наученото може да се приложи в безопасна среда 
точно както е било научено (изпълнение);
изисква в набор от подобни проблеми или задачи (обобщение), докато на трети 
етап наученото се превръща в по 
приложи в различни проблеми или задачи (прехвърляне).

 

преподавателя и допълнителна информация са добавени в раздела за 
приложения в края на този документ. 

обобщение - транфериране. 

Усилията за преподаване и учене в официална класна ситуация имат по 
стойност, ако има такава, когато преподаваните умения, нагласи, стратегии, 
знания не се прилагат в реални ситуации. Обучението в 
ситуация е важен инструмент, но не гарантира прилагането на това, което е 
било преподавано и придобито всеки път, когато е уместно или необходимо: 
следователно, подпомагане на реалния живот на придобитото по време на 

трансферните цели трябва да бъдат включени в 
образователната стратегия. 

Определения за трансфериране 
Тази почти вълшебна връзка между представянето в класната стая и нещо, 

което би трябвало да се случи в реалния свят“ (Swinney
  

умения, знания и/или нагласи, научени в една ситуация към 
друга учебна ситуация “ (Perkins & Salomon, 1992)

  
Истинският трансфер се случва, когато хората пренасят нещо, което са научили в 

един контекст, в„ значително различен “контекст“ (Fogarty, Perkins, & Barrell, 1992

Въпреки че предложените дефиниции могат да звучат много 
концепцията за трансфер се използва за позоваване на различни, 

отличителни цели и процеси, като вследствие на това - необходимостта от 
различни (често допълващи се) образователни и подкрепящи 

Предложеното разграничение по -долу е произволно и може да 
разкрие известно припокриване, но е предложено по дидактически 

Логиката е, че наученото може да се приложи в безопасна среда 
учено (изпълнение); на втори етап приложението се 

изисква в набор от подобни проблеми или задачи (обобщение), докато на трети 
етап наученото се превръща в по -абстрактен принцип, който може да се 
приложи в различни проблеми или задачи (прехвърляне). 
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преподавателя и допълнителна информация са добавени в раздела за 

Усилията за преподаване и учене в официална класна ситуация имат по -малка 
стойност, ако има такава, когато преподаваните умения, нагласи, стратегии, 

Обучението в „контролирана“ 
ситуация е важен инструмент, но не гарантира прилагането на това, което е 
било преподавано и придобито всеки път, когато е уместно или необходимо: 

на придобитото по време на 
цели трябва да бъдат включени в 

Тази почти вълшебна връзка между представянето в класната стая и нещо, 
Swinney, 1989). 

умения, знания и/или нагласи, научени в една ситуация към 
, 1992) 

Истинският трансфер се случва, когато хората пренасят нещо, което са научили в 
Perkins, & Barrell, 1992) 

могат да звучат много 
концепцията за трансфер се използва за позоваване на различни, 

необходимостта от 
се) образователни и подкрепящи 

долу е произволно и може да 
разкрие известно припокриване, но е предложено по дидактически 

Логиката е, че наученото може да се приложи в безопасна среда 
на втори етап приложението се 

изисква в набор от подобни проблеми или задачи (обобщение), докато на трети 
абстрактен принцип, който може да се 



 

  

Изпълнение : изпълнение на научено умение

Обмисли[1] : по време на 
информация и създава възможности за практикуване в безопасна среда, 
се е научил и практикувал да следва добре определен маршрут и да използва 
конкретно транспортно средство, за да дост

Изпълнение : без помощта на преподавателя, 
използва същите транспортни средства.
подпомогне СХИУ  да изпълнява това, което е научил, включително системно 
намаляване на помощ и подкрепа, докато 
нейния собственик. Стратегиите могат да включват жива практика, репетиция
автоматизация, оценка и др.

В този етап на прехвърляне трябва да вземем предвид, че са заложени 
специфични условия за преминаване от чисто придобиване към изпълнение 
(напр. А. Бандура и социална когнитивна теория
бъдат на ниво СХИУ  (напр. Самоефикасност, вътрешна мотивация и
или/и на ниво среда (средата „очаква ли“ изпълнение, „приканва“, „стимулира“ 
и т.н. ? ). Тези условия могат да ни помогнат
като „трансфер“, тъй като те се отнасят до важни
надхвърлят простото изпълнение на научено умение или стратегия

Освен това, на този етап трябва да се добави един много важен 
въпрос. Въпреки че практическото обучение е необходима стъпка, това не е 
достатъчно условие за незав
умения или стратегии или концепции.
непредвидени ситуации и
да изпълните. Това означава, че усилията за преподаване ще трябва да 
включват стратегии, за да се научат как да решават проблеми и да поемат 
инициатива при справянето с проблемите (и двата примера за критични 
когнитивни трансверсални умения).
допълнителна тема помага да се надхвърли прост

  

Обобщение : широко приложение на научени умения

Помислете: в допълнение към простото прилагане на уменията за използване 
на автобуса и следване на конкретния маршрут за достигане до работното 
място, може да се очаква и стимул

 

: изпълнение на научено умение 

 сесия за обучение, с преподавател, който предоставя 
информация и създава възможности за практикуване в безопасна среда, 

и практикувал да следва добре определен маршрут и да използва 
конкретно транспортно средство, за да достигне до работното място.

: без помощта на преподавателя, СХИУ  следва същия маршрут и 
използва същите транспортни средства. Възпитателят (или някой друг) може да 

да изпълнява това, което е научил, включително системно 
на помощ и подкрепа, докато СХИУ  да направите това на неговия

Стратегиите могат да включват жива практика, репетиция
автоматизация, оценка и др. ) 

В този етап на прехвърляне трябва да вземем предвид, че са заложени 
ия за преминаване от чисто придобиване към изпълнение 

социална когнитивна теория (2005). Тези условия могат да 
(напр. Самоефикасност, вътрешна мотивация и

или/и на ниво среда (средата „очаква ли“ изпълнение, „приканва“, „стимулира“ 
Тези условия могат да ни помогнат да видим това ниво на изпълнение 

като „трансфер“, тъй като те се отнасят до важни допълнителни въпроси, които 
надхвърлят простото изпълнение на научено умение или стратегия

Освен това, на този етап трябва да се добави един много важен 
Въпреки че практическото обучение е необходима стъпка, това не е 

достатъчно условие за независимо, автономно изпълнение на придобитите 
умения или стратегии или концепции. Знанието как да се справяте с 

и проблеми е друго необходимо условие, което трябва 
Това означава, че усилията за преподаване ще трябва да 

чват стратегии, за да се научат как да решават проблеми и да поемат 
инициатива при справянето с проблемите (и двата примера за критични 
когнитивни трансверсални умения). Също така тази и може би „особено тази“ 
допълнителна тема помага да се надхвърли простото придобиване на умения.

широко приложение на научени умения . 

Помислете: в допълнение към простото прилагане на уменията за използване 
на автобуса и следване на конкретния маршрут за достигане до работното 
място, може да се очаква и стимулира СХИУ  да използва автобуса, за да 
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обучение, с преподавател, който предоставя 
информация и създава възможности за практикуване в безопасна среда, СХИУ  

и практикувал да следва добре определен маршрут и да използва 
игне до работното място. 

следва същия маршрут и 
Възпитателят (или някой друг) може да 

да изпълнява това, което е научил, включително системно 
да направите това на неговия / 

Стратегиите могат да включват жива практика, репетиция , 

В този етап на прехвърляне трябва да вземем предвид, че са заложени 
ия за преминаване от чисто придобиване към изпълнение 

Тези условия могат да 
(напр. Самоефикасност, вътрешна мотивация и т.н. ) 

или/и на ниво среда (средата „очаква ли“ изпълнение, „приканва“, „стимулира“ 
видим това ниво на изпълнение 

допълнителни въпроси, които 
надхвърлят простото изпълнение на научено умение или стратегия . 

Освен това, на този етап трябва да се добави един много важен 
Въпреки че практическото обучение е необходима стъпка, това не е 

исимо, автономно изпълнение на придобитите 
Знанието как да се справяте с 

е друго необходимо условие, което трябва 
Това означава, че усилията за преподаване ще трябва да 

чват стратегии, за да се научат как да решават проблеми и да поемат 
инициатива при справянето с проблемите (и двата примера за критични 

Също така тази и може би „особено тази“ 
ото придобиване на умения. 

Помислете: в допълнение към простото прилагане на уменията за използване 
на автобуса и следване на конкретния маршрут за достигане до работното 

да използва автобуса, за да 



 

достигне друга дестинация и да посети
използва друго средство за

Обобщението може да бъде ограничено или по 
градации в степента на трудност или сложност, като например пътуване по 
дълго или по -дълго, използване на обществения транспорт по различни 
причини, смяна на влак или автобус няколко пъти или комбиниране на автобус 
и влак . B умението да използвате обществения транспорт з
дестинация и затова „съдържанието“ винаги е едно и също.
присъства в определена област на съдържанието.

  

Трансфер: надхвърляне на научените умения и съдържание

След като промените съдържанието или очаквате да внедрите умения в
различни области, преминаваме от обобщение към прехвърляне.
литературата , се прави разграничение между вертикално, хоризонтално, близо 
и далеч трансфер. В този контекст, ние се отнасяме до прехвърлянето по общ 
начин, т.е. след като напуснем
през предишните етапи, независимо от нивото на новост, сложност, трудно
т.н. Това означава, че вече не можем да броим само върху практическите 
умения или знания, които бяха съдържанието на обучението.
автобус е уместно само когато е заложена „мобилността“.
което е много уместно и е в основата на реалния трансфер: да вземеш автобус 
не е само извършване на набор от практически действия;
действия е подкрепен от процес, конкр
въпросите : „Как изпълнявате тези действия
'Какво може да бъде предизвикателство?'

За да вземете автобуса, трябва да сте подготвени, информирани за 
разписанията, трябва да планирате, да проверявате,
контролирате и т.н. Тези действия се отнасят до познавателни, напречни 
действия, полезни в много повече ситуации (и области на съдържанието) след 
това просто използвайте обществения транспорт.
винаги ще се отнася до преми
да е друга съдържателна област или ситуация, с голяма разлика в степента, до 
която ситуациите са сходни или различни.
подготвите, преди да отидете да пазарувате, точно както е полезно 
подготвите, преди да тръгнете и да хванете автобуса.
да знаете как можете да се справите с непредвидена ситуация в момента, в 
който искате да платите това, което сте купили (забравили сте портфейла 

 

достигне друга дестинация и да посети семейството или приятелите, или да 
използва друго средство за транспорт до работното място. 

Обобщението може да бъде ограничено или по -обширно и може да включва 
трудност или сложност, като например пътуване по 

дълго, използване на обществения транспорт по различни 
причини, смяна на влак или автобус няколко пъти или комбиниране на автобус 

умението да използвате обществения транспорт з
дестинация и затова „съдържанието“ винаги е едно и също.
присъства в определена област на съдържанието. 

Трансфер: надхвърляне на научените умения и съдържание . 

След като промените съдържанието или очаквате да внедрите умения в
различни области, преминаваме от обобщение към прехвърляне.

се прави разграничение между вертикално, хоризонтално, близо 
В този контекст, ние се отнасяме до прехвърлянето по общ 

напуснем конкретното съдържание, което е било заложено 
през предишните етапи, независимо от нивото на новост, сложност, трудно

Това означава, че вече не можем да броим само върху практическите 
умения или знания, които бяха съдържанието на обучението.

обус е уместно само когато е заложена „мобилността“. И все пак, има нещо, 
което е много уместно и е в основата на реалния трансфер: да вземеш автобус 
не е само извършване на набор от практически действия;
действия е подкрепен от процес, конкретизиран в отговорите на 

„Как изпълнявате тези действия ? ',' Какво вземате предвид ?, 
'Какво може да бъде предизвикателство?' . 

За да вземете автобуса, трябва да сте подготвени, информирани за 
разписанията, трябва да планирате, да проверявате,

Тези действия се отнасят до познавателни, напречни 
действия, полезни в много повече ситуации (и области на съдържанието) след 
това просто използвайте обществения транспорт. Следователно трансферът 
винаги ще се отнася до преминаване на тези трансверсални умения в каквато и 
да е друга съдържателна област или ситуация, с голяма разлика в степента, до 

сходни или различни. Може да е полезно да се 
подготвите, преди да отидете да пазарувате, точно както е полезно 
подготвите, преди да тръгнете и да хванете автобуса. Или може да е полезно 
да знаете как можете да се справите с непредвидена ситуация в момента, в 
който искате да платите това, което сте купили (забравили сте портфейла 
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семейството или приятелите, или да 

обширно и може да включва 
трудност или сложност, като например пътуване по -

дълго, използване на обществения транспорт по различни 
причини, смяна на влак или автобус няколко пъти или комбиниране на автобус 

умението да използвате обществения транспорт за достигане до 
дестинация и затова „съдържанието“ винаги е едно и също. Обобщението 

 

След като промените съдържанието или очаквате да внедрите умения в 
различни области, преминаваме от обобщение към прехвърляне. В 

се прави разграничение между вертикално, хоризонтално, близо 
В този контекст, ние се отнасяме до прехвърлянето по общ 

съдържание, което е било заложено 
през предишните етапи, независимо от нивото на новост, сложност, трудно y и 

Това означава, че вече не можем да броим само върху практическите 
умения или знания, които бяха съдържанието на обучението. Взимането на 

И все пак, има нещо, 
което е много уместно и е в основата на реалния трансфер: да вземеш автобус 
не е само извършване на набор от практически действия; този набор от 

етизиран в отговорите на 
',' Какво вземате предвид ?, 

За да вземете автобуса, трябва да сте подготвени, информирани за 
разписанията, трябва да планирате, да проверявате, искате да 

Тези действия се отнасят до познавателни, напречни 
действия, полезни в много повече ситуации (и области на съдържанието) след 

Следователно трансферът 
наване на тези трансверсални умения в каквато и 

да е друга съдържателна област или ситуация, с голяма разлика в степента, до 
Може да е полезно да се 

подготвите, преди да отидете да пазарувате, точно както е полезно да се 
Или може да е полезно 

да знаете как можете да се справите с непредвидена ситуация в момента, в 
който искате да платите това, което сте купили (забравили сте портфейла 



 

си), както е полезно да знаете
автобусът закъснява много или не идва.

Трите нива са много тясно свързани помежду си;
реалност, която излиза извън действителния контекст на 
обучение/преподаване. 

 

 

 

  

 

си), както е полезно да знаете как да се справите със ситуацията, че 
автобусът закъснява много или не идва. 

Трите нива са много тясно свързани помежду си; те представляват една и съща 
реалност, която излиза извън действителния контекст на 
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как да се справите със ситуацията, че 

те представляват една и съща 
реалност, която излиза извън действителния контекст на 



 

5.2.2.Предизвикателства

Подкрепата за трансфер не е лесна, много предизвикателства се натъкват на 
пътя. Педагогът трябва да разбере, че придобиването на умение или стратегия 
не е достатъчно, за да се очаква изпълнение (и определено не се 
прехвърля). Също така н възпитател трябва да се вземе предвид, че обучението 
практически умения е 
момент. Допълнителни усилия от самото начало и дори преди началото на 
обучението ще бъдат необходими за реализиране, обобщаване или 
прехвърляне. Преподаването и ученето за трансфер
скоро неразделна част от цялостния

Способността за обобщаване и извършване на трансфери често не се 
предполага в СХИУ . Точно както се случва на 
ниво обобщение и прехвърляне, много различни видове условия са критични 
фактори за успеха: вътрешна
качество на привлекателната
познавателните и напречните условия играят важна роля (вж. 5.3.1.2.b.).
трябва да се разглеждат като предпоставки за трансцендентност.
ясно, че умения като планиране, решаване на проблеми, сравнение, гъ
т.н., играят важна роля в това.
бъде част от усилията на преподавателите
курса на обучение. Не е достатъчно да се приемат тези умения: особено тъй 
като тези (много) интелектуални умения са основното предизвикателство за 
СХИУ , ще трябва да се приложи специфичен подход 
методология. Истинското предизвикателство тук е, че от учителя се очаква да 
разбере и да бъде компетентен да се справи с многото условия, ко
влияние върху изпълнението, обобщаването и резултатите от 
прехвърлянето. Това предполага
е налично -на СХИУ , което надвишава съдържанието на работната книга 
TRIADE 2.0 за обучители (достъпно заедно с остан
на проекта -https: //www.ivass.gva.es/ Triade2.html
https: //triade.webs.upv.es/t20/

Следващите раздели обясняват критичните фактори за успех в обучението и 
трансфера, особено на СХИУ 
на пропастта между обучението и реалния живот, и така да допринесат за 
социалното включване на хората с интелектуални затруднения.
подчертае, че обучението за трансфер има своята отправна точка в самото 
начало на учебния процес и дори преди този процес на обучение да е 
започнал. Прехвърлянето става след тренировка;
случва по време (и дори преди) тренировъчната сесия

 

Предизвикателства 

Подкрепата за трансфер не е лесна, много предизвикателства се натъкват на 
Педагогът трябва да разбере, че придобиването на умение или стратегия 

не е достатъчно, за да се очаква изпълнение (и определено не се 
възпитател трябва да се вземе предвид, че обучението 
 не само отправна точка; това също

Допълнителни усилия от самото начало и дори преди началото на 
обучението ще бъдат необходими за реализиране, обобщаване или 

Преподаването и ученето за трансфер не е отделна дейност, а е по 
цялостния процес на преподаване и учене .    

Способността за обобщаване и извършване на трансфери често не се 
Точно както се случва на ниво изпълнение, както и на 

ниво обобщение и прехвърляне, много различни видове условия са критични 
фактори за успеха: вътрешна мотивация, мислене и самоефикасност на 

привлекателната среда, и т.н. Особено-но не само!
познавателните и напречните условия играят важна роля (вж. 5.3.1.2.b.).
трябва да се разглеждат като предпоставки за трансцендентност.
ясно, че умения като планиране, решаване на проблеми, сравнение, гъ

играят важна роля в това. И така, обучението по тези умения трябва да 
бъде част от усилията на преподавателите ; и трябва да бъдат добавени към 

Не е достатъчно да се приемат тези умения: особено тъй 
лектуални умения са основното предизвикателство за 

, ще трябва да се приложи специфичен подход - 
Истинското предизвикателство тук е, че от учителя се очаква да 

разбере и да бъде компетентен да се справи с многото условия, ко
влияние върху изпълнението, обобщаването и резултатите от 

Това предполага допълнително обучение -ако все още не 
, което надвишава съдържанието на работната книга 

TRIADE 2.0 за обучители (достъпно заедно с останалите продукти на уебсайта 
https: //www.ivass.gva.es/ Triade2.html- и на платформата MNAM 

https: //triade.webs.upv.es/t20/-). 

обясняват критичните фактори за успех в обучението и 
СХИУ , и дават примери за стратегии за преодоляване 

на пропастта между обучението и реалния живот, и така да допринесат за 
социалното включване на хората с интелектуални затруднения.
подчертае, че обучението за трансфер има своята отправна точка в самото 

чебния процес и дори преди този процес на обучение да е 
Прехвърлянето става след тренировка; обучението за прехвърляне се 

случва по време (и дори преди) тренировъчната сесия . 
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Подкрепата за трансфер не е лесна, много предизвикателства се натъкват на 
Педагогът трябва да разбере, че придобиването на умение или стратегия 

не е достатъчно, за да се очаква изпълнение (и определено не се 
възпитател трябва да се вземе предвид, че обучението 

също е необходим 
Допълнителни усилия от самото начало и дори преди началото на 

обучението ще бъдат необходими за реализиране, обобщаване или 
не е отделна дейност, а е по -

    

Способността за обобщаване и извършване на трансфери често не се 
ниво изпълнение, както и на 

ниво обобщение и прехвърляне, много различни видове условия са критични 
самоефикасност на СХИУ , 

но не само!-(мета) 
познавателните и напречните условия играят важна роля (вж. 5.3.1.2.b.). Те 
трябва да се разглеждат като предпоставки за трансцендентност. Може да е 
ясно, че умения като планиране, решаване на проблеми, сравнение, гъвкавост и 

И така, обучението по тези умения трябва да 
и трябва да бъдат добавени към 

Не е достатъчно да се приемат тези умения: особено тъй 
лектуални умения са основното предизвикателство за 

 инструменти и 
Истинското предизвикателство тук е, че от учителя се очаква да 

разбере и да бъде компетентен да се справи с многото условия, които оказват 
влияние върху изпълнението, обобщаването и резултатите от 

ако все още не 
, което надвишава съдържанието на работната книга 

алите продукти на уебсайта 
и на платформата MNAM -

обясняват критичните фактори за успех в обучението и 
за стратегии за преодоляване 

на пропастта между обучението и реалния живот, и така да допринесат за 
социалното включване на хората с интелектуални затруднения. Трябва да се 
подчертае, че обучението за трансфер има своята отправна точка в самото 

чебния процес и дори преди този процес на обучение да е 
обучението за прехвърляне се 



 

 
 

5.3. Как да се подкрепи изпълнението, 

  
Този раздел разглежда много основни условия на ниво преподавател и предлага 
стратегии за адаптиране на всяка учебна ситуация или упражнение, така че да е 
съобразено съсСХИУ . Качеството на обучението и преподаването ще окаже 
влияние върху бъдещото представяне на 
до познавателни умения, важно е преподавателят наистина да вярва, че 
е в състояние да обобщи и да направи прехвърляне в нови
това не е така. Освен това преподавателят ще трябва да адаптира много 
упражнения на MNAM по такъв начин, че задачите да отговарят на нуждите, 
стила на обучение и нивото на функциониране на 
образователни стратегии, определени
с увреждания в обучението 
могат да бъдат подготвени, предложени и обсъдени (размисъл) 
че, както и това, което вярват преподавателите
за персонализиране на учебното съдържание да съответства на 
проксимално развитие като качество на взаимодействието 
5.3.1.2.a), са  основни условия за всеки успешен учебен процес, винаги 
включващ прехода от контекста на обучение

 
 

5.3.1. ОСНОВИ . 

Вярвания - Персонализирано обучение 

  

5.3.1.1. Вярвания . 

Професионалистите, работещи в областта на уврежданията, се различават в 
своите убеждения относно компетенциите, модификацията и потенциала за 
учене на СХИУ  и интелигентността като цяло
Burke (2006), Dweck (2015) и 
модели за описване на насърчаването или възп
активна променяемост спрямо пасивно приемане, растеж срещу фиксирано 
мислене или предполагаема компетентност са понятия, които често се отнасят 
до този контекст. 

Насърчаване вярвания се отнасят
към потенциала за обучение и възможностите на 
убеждения се отнасят до не предполага, компетенции или потенциал за 

 

изпълнението, генерализацията и трансфер

разглежда много основни условия на ниво преподавател и предлага 
стратегии за адаптиране на всяка учебна ситуация или упражнение, така че да е 

Качеството на обучението и преподаването ще окаже 
влияние върху бъдещото представяне на СХИУ. Тъй като трансферът се отнася 
до познавателни умения, важно е преподавателят наистина да вярва, че 
е в състояние да обобщи и да направи прехвърляне в нови ситуации
това не е така. Освен това преподавателят ще трябва да адаптира много 
упражнения на MNAM по такъв начин, че задачите да отговарят на нуждите, 
стила на обучение и нивото на функциониране на СХИУ 
образователни стратегии, определени по -специално за използване с хора 

увреждания в обучението - характерни за СХИУ  - ще покажат как задачите 
могат да бъдат подготвени, предложени и обсъдени (размисъл) 
че, както и това, което вярват преподавателите (обяснено по -
за персонализиране на учебното съдържание да съответства на 

като качество на взаимодействието 
основни условия за всеки успешен учебен процес, винаги 

включващ прехода от контекста на обучение към реалния живот

Персонализирано обучение - Качество на обучението

Професионалистите, работещи в областта на уврежданията, се различават в 
убеждения относно компетенциите, модификацията и потенциала за 

и интелигентността като цяло . Между другото, 
(2006), Dweck (2015) и Feuerstein et al. (2010) предоставят вдъхновяващи 

модели за описване на насърчаването или възпрепятстването на убежденията: 
активна променяемост спрямо пасивно приемане, растеж срещу фиксирано 
мислене или предполагаема компетентност са понятия, които често се отнасят 

Насърчаване вярвания се отнасят и до положително и оптимистично 
към потенциала за обучение и възможностите на СХИУ , докато пречещи 
убеждения се отнасят до не предполага, компетенции или потенциал за 
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и трансфера? 

разглежда много основни условия на ниво преподавател и предлага 
стратегии за адаптиране на всяка учебна ситуация или упражнение, така че да е 

Качеството на обучението и преподаването ще окаже 
Тъй като трансферът се отнася 

до познавателни умения, важно е преподавателят наистина да вярва, че СХИУ  
ситуации . Често 

това не е така. Освен това преподавателят ще трябва да адаптира много 
упражнения на MNAM по такъв начин, че задачите да отговарят на нуждите, 

СХИУ . Общите 
специално за използване с хора 

ще покажат как задачите 
могат да бъдат подготвени, предложени и обсъдени (размисъл) със СХИУ. Така 

-рано ), усилията 
за персонализиране на учебното съдържание да съответства на Зона на 

като качество на взаимодействието със СХИУ (вж. 
основни условия за всеки успешен учебен процес, винаги 

към реалния живот . 

Качество на обучението . 

Професионалистите, работещи в областта на уврежданията, се различават в 
убеждения относно компетенциите, модификацията и потенциала за 

Между другото, Biklen & 
) предоставят вдъхновяващи 

репятстването на убежденията: 
активна променяемост спрямо пасивно приемане, растеж срещу фиксирано 
мислене или предполагаема компетентност са понятия, които често се отнасят 

до положително и оптимистично отношение 
, докато пречещи 

убеждения се отнасят до не предполага, компетенции или потенциал за 



 

обучение. И двете ориентации имат значително различно въздействие върху 
резултата от усилията за обучение.
за стареенето. Вярвайки или не, че застаряващите хора могат или не могат да 
допринесат за обществото по активен и успешен начин.
откриваме понятия като ейджизъм и способност, отнасящи се до вярвания и
предразсъдъци,основани на (често) имплицитни философии. Комбинацията от 
способности[2] и възрастта[3] може да има драматично въздействие

За да приложат успешно образователни или обучителни стратегии за възрастни 
възрастни с интелектуални затруднения, пре
доказателства за подходяща система от убеждения, тъй като това определя 
естеството на целите на обучението и дидактиката, и така краткосрочните и 
дългосрочните резултати от обучението .
тренировъчен процес са убежденията на професионалистите за 
промяна, модифицируемост и пластичност на възрастни с интелектуални 
затруднения, техните вярвания за качеството на живот и техните вярвания за 
стареенето, особено за СХИУ 
да разбере какви проблеми могат да възникнат в задръжките.

Инструмент, разработен от партньорството на проект „Еразъм+“ Познание 
и приобщаване , може да бъде полезен за преподавателите да разсъждават 
върху своите убеждения  

 

Начинът на мислене на СХИУ 
СХИУ  

  

 

И двете ориентации имат значително различно въздействие върху 
резултата от усилията за обучение. В допълнение, същото важи и за вярванията 

Вярвайки или не, че застаряващите хора могат или не могат да 
допринесат за обществото по активен и успешен начин. В този контекст 
откриваме понятия като ейджизъм и способност, отнасящи се до вярвания и

основани на (често) имплицитни философии. Комбинацията от 
способности[2] и възрастта[3] може да има драматично въздействие

За да приложат успешно образователни или обучителни стратегии за възрастни 
възрастни с интелектуални затруднения, преподавателите трябва да покажат 
доказателства за подходяща система от убеждения, тъй като това определя 
естеството на целите на обучението и дидактиката, и така краткосрочните и 
дългосрочните резултати от обучението . Релевантни за този 

са убежденията на професионалистите за 
модифицируемост и пластичност на възрастни с интелектуални 

затруднения, техните вярвания за качеството на живот и техните вярвания за 
СХИУ . Важно е педагогът да обмисли тези вярвания и

да разбере какви проблеми могат да възникнат в задръжките. 

Инструмент, разработен от партньорството на проект „Еразъм+“ Познание 
и приобщаване , може да бъде полезен за преподавателите да разсъждават 

 

СХИУ  и въздействието върху усилията за обучение на 
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И двете ориентации имат значително различно въздействие върху 
допълнение, същото важи и за вярванията 

Вярвайки или не, че застаряващите хора могат или не могат да 
В този контекст 

откриваме понятия като ейджизъм и способност, отнасящи се до вярвания и 
основани на (често) имплицитни философии. Комбинацията от 

способности[2] и възрастта[3] може да има драматично въздействие. 

За да приложат успешно образователни или обучителни стратегии за възрастни 
подавателите трябва да покажат 

доказателства за подходяща система от убеждения, тъй като това определя 
естеството на целите на обучението и дидактиката, и така краткосрочните и 

Релевантни за този 
са убежденията на професионалистите за 

модифицируемост и пластичност на възрастни с интелектуални 
затруднения, техните вярвания за качеството на живот и техните вярвания за 

Важно е педагогът да обмисли тези вярвания и 

Инструмент, разработен от партньорството на проект „Еразъм+“ Познание 
и приобщаване , може да бъде полезен за преподавателите да разсъждават 

и въздействието върху усилията за обучение на 



 

Концепцията Mindset се отнася до имплицитни теории, които хората (също 
СХИУ ) държат относно естеството на интелигентното и учещо поведение: до 
степента, в която индивидите приписват интелигентността и
ученето (потенциал) на фиксирани черти, те държат
степента, до която те приписват интелигентност, за да учене, 
усилия и обучение и практика, те притежават
мислене . Хората с фиксиран начин на мислене
(като интелигентност или други черти на личността) са „поставени в камък“ 
 как Бог ви е направил, всъщност сте това, което сте.
фиксирани -, а не нещо, което може да се практикува или развити.
с манталитета на растежа,
може да се промени качества и черти на някого.

Ориентацията на мисленето на СХИУ  ще има бъдещо въздействие върху 
резултата от обучението и върху изпълнението на наученото . Той показва 
мотивацията (или липсата на мотивация) да продължи и да се опитва да 
прилага наученото в контексти, които са по 
по-малко безопасност за изпробване. Мотивацията за изпробване и поемане 
на рискове ще бъде по
мислене, което е ориентирано към „растеж“, и ще бъде по
съществува, когато мисленето е „фиксирано“ мислене

Начинът на мислене на човек не е вроден, а е оформен заедно с неговото 
развитие, особено въз основа на съобщен
когато става въпрос за учебна или интелектуална недостатъчност, 
въздействието на убежденията на преподавателя може да бъде 
значително. Фиксираното мислене може да бъде засилено, също както и 
наборът от нагласи, свързани 
преподавателят непрекъснато приписва успех на вродени или вродени 
способности, а не предполага компетентност, хората ще развият фиксирано 
мислене. Похвалата за нечие представяне може да бъде особено вероятно да 
доведе до фиксирано мислене, когато приписва успеха на интелигентността 
(предполагаща способност или фиксирани черти).
дължи на усилия и практика, хората ще имат по 
развият мислене за растеж.
приписване на успех на предишната практика, в която лицето
било ангажирано, може да допринесе за развитието на мислене за растеж.

По -конкретно, обратната връзка и намесата, свързани с процеса на учене и 
мислене, и подкрепата на 
проблемите или извършване на дейностите по програмата, ще подкрепят 

 

отнася до имплицитни теории, които хората (също 
) държат относно естеството на интелигентното и учещо поведение: до 

степента, в която индивидите приписват интелигентността и
(потенциал) на фиксирани черти, те държат фиксирано мислене

степента, до която те приписват интелигентност, за да учене, 
обучение и практика, те притежават растеж

фиксиран начин на мислене вярват, че тех
(като интелигентност или други черти на личността) са „поставени в камък“ 
как Бог ви е направил, всъщност сте това, което сте. Черти на някого са 

а не нещо, което може да се практикува или развити.
тежа, на друга страна, смятат, че усилията или обучение 

може да се промени качества и черти на някого.       

Ориентацията на мисленето на СХИУ  ще има бъдещо въздействие върху 
резултата от обучението и върху изпълнението на наученото . Той показва 

ята (или липсата на мотивация) да продължи и да се опитва да 
прилага наученото в контексти, които са по -предизвикателни или осигуряват 

малко безопасност за изпробване. Мотивацията за изпробване и поемане 
на рискове ще бъде по-висока, когато СХИУ  показва доказателства за 
мислене, което е ориентирано към „растеж“, и ще бъде по-ниско или дори не 
съществува, когато мисленето е „фиксирано“ мислене. 

Начинът на мислене на човек не е вроден, а е оформен заедно с неговото 
развитие, особено въз основа на съобщенията, които някой получава.
когато става въпрос за учебна или интелектуална недостатъчност, 
въздействието на убежденията на преподавателя може да бъде 

Фиксираното мислене може да бъде засилено, също както и 
наборът от нагласи, свързани с явлението научена безпомощност.
преподавателят непрекъснато приписва успех на вродени или вродени 
способности, а не предполага компетентност, хората ще развият фиксирано 

Похвалата за нечие представяне може да бъде особено вероятно да 
де до фиксирано мислене, когато приписва успеха на интелигентността 

(предполагаща способност или фиксирани черти). Ако обаче успехът се 
дължи на усилия и практика, хората ще имат по -голяма вероятност да 
развият мислене за растеж. Похвала за усилията за практикуване или 
приписване на успех на предишната практика, в която лицето

ангажирано, може да допринесе за развитието на мислене за растеж.

конкретно, обратната връзка и намесата, свързани с процеса на учене и 
мислене, и подкрепата на СХИУ  да допринесе за стратегиите за решаване на 
проблемите или извършване на дейностите по програмата, ще подкрепят 
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отнася до имплицитни теории, които хората (също 
) държат относно естеството на интелигентното и учещо поведение: до 

степента, в която индивидите приписват интелигентността и 
фиксирано мислене ; и до 

степента, до която те приписват интелигентност, за да учене, 
растеж начин на 

вярват, че техните качества 
(като интелигентност или други черти на личността) са „поставени в камък“ -

Черти на някого са 
а не нещо, което може да се практикува или развити. Индивиди 

друга страна, смятат, че усилията или обучение 

Ориентацията на мисленето на СХИУ  ще има бъдещо въздействие върху 
резултата от обучението и върху изпълнението на наученото . Той показва 

ята (или липсата на мотивация) да продължи и да се опитва да 
предизвикателни или осигуряват 

малко безопасност за изпробване. Мотивацията за изпробване и поемане 
ва доказателства за 

ниско или дори не 

Начинът на мислене на човек не е вроден, а е оформен заедно с неговото 
ията, които някой получава. Особено 

когато става въпрос за учебна или интелектуална недостатъчност, 
въздействието на убежденията на преподавателя може да бъде 

Фиксираното мислене може да бъде засилено, също както и 
с явлението научена безпомощност. Когато 

преподавателят непрекъснато приписва успех на вродени или вродени 
способности, а не предполага компетентност, хората ще развият фиксирано 

Похвалата за нечие представяне може да бъде особено вероятно да 
де до фиксирано мислене, когато приписва успеха на интелигентността 

Ако обаче успехът се 
голяма вероятност да 

актикуване или 
приписване на успех на предишната практика, в която лицето е 

ангажирано, може да допринесе за развитието на мислене за растеж. 

конкретно, обратната връзка и намесата, свързани с процеса на учене и 
да допринесе за стратегиите за решаване на 

проблемите или извършване на дейностите по програмата, ще подкрепят 



 

присъщата мотивация и твърдите убеждения за потенциал.
описано по -подробно в раздел 5.3.1.3 (

  

5.3.1.2 . Персонализирано

  

Повечето упражнения и дейности на платформата TRIADE 2.0 
да се разглеждат като рамка, илюстрации и примери;
за адаптация към личния опит и
или нея, за да видите значението на целта и усилията на обучение, което се 
очаква. Това означава, че преподавателят трябва да познава много добре 
и неговата жизнена ситуация.

Освен приспособяването на съдържанието, упражнения
да бъдат адаптирани според

а) Ралното ниво на компетентност и на това, което е 
развива (зона на близко развитие)

б) Характеристики, свързани с личното обучение, като когнитивни умения, 
стил на учене и 
инструмент за приспособяване на дейността към някои от тези 
характеристики).      

Със сигурност нагласата на 
неговата/нейната мотивационна ориентация (присъща или с
върху външни награди) ще окажат влияние върху резултата от обучението 
(виж стр. 100) 

  

 
 

а. Зона на проксимално развитие

 

Концепцията за Зона на проксимално развитие
учебни дейности, които не са нито твърде лесни, нито твърде трудни

 

 

 

 

 

присъщата мотивация и твърдите убеждения за потенциал. 
подробно в раздел 5.3.1.3 ( Качество на взаимодействието)

Персонализирано обучение по съдържание и процес  

Повечето упражнения и дейности на платформата TRIADE 2.0 
да се разглеждат като рамка, илюстрации и примери; те подканват
за адаптация към личния опит и на бетон живеене положение на 
или нея, за да видите значението на целта и усилията на обучение, което се 

Това означава, че преподавателят трябва да познава много добре 
и неговата жизнена ситуация. 

Освен приспособяването на съдържанието, упражненията и дейностите трябва 
да бъдат адаптирани според : 

алното ниво на компетентност и на това, което е СХИУ 
развива (зона на близко развитие)       

свързани с личното обучение, като когнитивни умения, 
стил на учене и предпочитания (вижте б. Когнитивна карта като 
инструмент за приспособяване на дейността към някои от тези 

      

Със сигурност нагласата на СХИУ  (растеж или фиксиран начин на мислене и 
неговата/нейната мотивационна ориентация (присъща или с
върху външни награди) ще окажат влияние върху резултата от обучението 

Зона на проксимално развитие (ЗПР). 

Зона на проксимално развитие е полезна за намиране на 
учебни дейности, които не са нито твърде лесни, нито твърде трудни
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 Това ще бъде 
Качество на взаимодействието) . 

 

Повечето упражнения и дейности на платформата TRIADE 2.0 - MNAM трябва 
подканват на педагога 

ложение на СХИУ, за него 
или нея, за да видите значението на целта и усилията на обучение, което се 

Това означава, че преподавателят трябва да познава много добре СХИУ  

та и дейностите трябва 

СХИУ  е готов да се 

свързани с личното обучение, като когнитивни умения, 
предпочитания (вижте б. Когнитивна карта като 

инструмент за приспособяване на дейността към някои от тези 

(растеж или фиксиран начин на мислене и 
неговата/нейната мотивационна ориентация (присъща или съсредоточена 
върху външни награди) ще окажат влияние върху резултата от обучението 

е полезна за намиране на 
учебни дейности, които не са нито твърде лесни, нито твърде трудни. 



 

 

 

 

Според Виготски (1987
действителното ниво на развитие, определено от автономно представяне или 
независимо решаване на проблеми, и нивото на 
определено чрез изпълнение или решаване на проблеми под ръководството на 
възрастни, или в сътрудничество с по 
разликата между това, което един СХИУ може да направи без помощ и това, което той 
или тя може да постигне с насоки и насърчаване от някой по
„проксимален“ се отнася до онези умения, които СХИУ е „готов“ да развие ил
„близо“ до овладяване. Ученето се случва само в тази зона на проксимално развитие: 
дейностите в зоната на реално развитие са твърде лесни и вече не се нуждаят от учебни 
усилия; дейностите извън ЗПР са твърде трудни за СХИУ: дори и с много подкрепа от 
страна на преподавателя, СХИУ няма да успее да придобие и/или да изпълни целите и 
уменията на заложената учебна дейност
проксимално развитие за определена задача, предоставянето на подходяща помощ ще 
даде на СХИУ „тласък“ за постигане на задачата
през зоната на проксимално развитие, преподавателите трябва да се съсредоточат върху 
критични компоненти, които насърчават учебния процес: присъствието на някой със 
знания и умения извън тези на СХИУ (т.нар. „по
преподавателят, друг член на обучителната група, връстник и др.), взаимодействията 
между СХИУ и тези, които са по
наблюдаване, разсъждаване, оценяван
компоненти са в основата на концепцията за медиация, разработена от Feuerstein (вж. 
5.3.1.3). 

 

Основното предложение за преподавателите по TRIADE 2.0 е да избягват дейности, 
които са твърде трудни за СХИУ, и
те да могат почти да изпълняват дейността самостоятелно или с известна помощ
Когато обучителят забележи, че СХИУ не е в състояние да изпълнява дейността 
успешно, дори и с много помощ, СХИУ може да бъде разочарован или да загуби 
мотивацията си. Дейността не е в неговата ЗПР. Когато това се наблюдава, 
трябва да търси причината за неуспешно
може да са отговорни за това. Много често тези причини се търсят и намират в 
слабостите на СХИУ, докато причината за неуспеха може да се намери в 
характеристиките на самата дейност: задачата може да не съответств
характеристиките на СХИУ на нивото на предпочитания и стил на учене
раздел b. предлага инструмент за установяване на характеристиките на задачата, който 

 

7), ЗПР се определя като разстоянието между 
ниво на развитие, определено от автономно представяне или 

независимо решаване на проблеми, и нивото на потенциално
определено чрез изпълнение или решаване на проблеми под ръководството на 
възрастни, или в сътрудничество с по -способни връстници. 
разликата между това, което един СХИУ може да направи без помощ и това, което той 
или тя може да постигне с насоки и насърчаване от някой по-компетентен
„проксимален“ се отнася до онези умения, които СХИУ е „готов“ да развие ил
„близо“ до овладяване. Ученето се случва само в тази зона на проксимално развитие: 
дейностите в зоната на реално развитие са твърде лесни и вече не се нуждаят от учебни 
усилия; дейностите извън ЗПР са твърде трудни за СХИУ: дори и с много подкрепа от 
трана на преподавателя, СХИУ няма да успее да придобие и/или да изпълни целите и 

уменията на заложената учебна дейност. Vygotsky вярва, че когато СХИУ е в зоната на 
проксимално развитие за определена задача, предоставянето на подходяща помощ ще 

У „тласък“ за постигане на задачата. За да помогнат на СХИУ да премине 
през зоната на проксимално развитие, преподавателите трябва да се съсредоточат върху 
критични компоненти, които насърчават учебния процес: присъствието на някой със 

н тези на СХИУ (т.нар. „по-компетентни други“, като напр. 
преподавателят, друг член на обучителната група, връстник и др.), взаимодействията 
между СХИУ и тези, които са по-компетентни, предразполагат към съсредоточаване, 
наблюдаване, разсъждаване, оценяване и т.н., върху положените усилия за учене. Тези 
компоненти са в основата на концепцията за медиация, разработена от Feuerstein (вж. 

Основното предложение за преподавателите по TRIADE 2.0 е да избягват дейности, 
които са твърде трудни за СХИУ, и-ако е така-да се развият отново дейностите, така че 

да изпълняват дейността самостоятелно или с известна помощ
забележи, че СХИУ не е в състояние да изпълнява дейността 

успешно, дори и с много помощ, СХИУ може да бъде разочарован или да загуби 
Дейността не е в неговата ЗПР. Когато това се наблюдава, 

трябва да търси причината за неуспешното изпълнение на дейността. 
може да са отговорни за това. Много често тези причини се търсят и намират в 
слабостите на СХИУ, докато причината за неуспеха може да се намери в 
характеристиките на самата дейност: задачата може да не съответств
характеристиките на СХИУ на нивото на предпочитания и стил на учене

. предлага инструмент за установяване на характеристиките на задачата, който 
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), ЗПР се определя като разстоянието между 
ниво на развитие, определено от автономно представяне или 

потенциално развитие, 
определено чрез изпълнение или решаване на проблеми под ръководството на 

. ЗПР се отнася до 
разликата между това, което един СХИУ може да направи без помощ и това, което той 

компетентен. Терминът 
„проксимален“ се отнася до онези умения, които СХИУ е „готов“ да развие или е 
„близо“ до овладяване. Ученето се случва само в тази зона на проксимално развитие: 
дейностите в зоната на реално развитие са твърде лесни и вече не се нуждаят от учебни 
усилия; дейностите извън ЗПР са твърде трудни за СХИУ: дори и с много подкрепа от 
трана на преподавателя, СХИУ няма да успее да придобие и/или да изпълни целите и 

Vygotsky вярва, че когато СХИУ е в зоната на 
проксимално развитие за определена задача, предоставянето на подходяща помощ ще 

За да помогнат на СХИУ да премине 
през зоната на проксимално развитие, преподавателите трябва да се съсредоточат върху 
критични компоненти, които насърчават учебния процес: присъствието на някой със 

компетентни други“, като напр. 
преподавателят, друг член на обучителната група, връстник и др.), взаимодействията 

компетентни, предразполагат към съсредоточаване, 
е и т.н., върху положените усилия за учене. Тези 

компоненти са в основата на концепцията за медиация, разработена от Feuerstein (вж. 

Основното предложение за преподавателите по TRIADE 2.0 е да избягват дейности, 
да се развият отново дейностите, така че 

да изпълняват дейността самостоятелно или с известна помощ. 
забележи, че СХИУ не е в състояние да изпълнява дейността 

успешно, дори и с много помощ, СХИУ може да бъде разочарован или да загуби 
Дейността не е в неговата ЗПР. Когато това се наблюдава, обучителят 

. Няколко фактора 
може да са отговорни за това. Много често тези причини се търсят и намират в 
слабостите на СХИУ, докато причината за неуспеха може да се намери в 
характеристиките на самата дейност: задачата може да не съответства на 
характеристиките на СХИУ на нивото на предпочитания и стил на учене. Следващият 

. предлага инструмент за установяване на характеристиките на задачата, който 



 

може да допринесе за неуспеха, и помага да се намерят начини за адаптиране на 
задачата, така че СХИУ да може да се справи 

 
 

b. Когнитивната карта. 

 

Когнитивната карта е инструмент, разработен от Feuerstein 
концептуализиране на връзката между характеристиките на дадена задача и нейното 
изпълнение от СХИУ. Това е инструмент за анализ на упражнение, проблем, задача или 
дейност според няколко параметъра; полезно е да се разбере какво може да е възможен 
източник на предизвикателно изпълнение или учебен процес и позволява на 
преподавателя да променя или ма
се направи или за проверка на идеи или хипотези, които възпитателят може да има 
относно трудностите, които имат СХИУ, или за предоставяне на възможности за 
манипулиране на учебния процес чрез промяна на х
това възпитателят има по
взаимосвързани-възможни адаптации, насочени към задачите (напр. промяна на 
модалността на дейността, напр. изобразително представяне вместо устни инстру
както и промени, фокусирани върху 
дейността, повтаряне на стимули, скриване на някои части от стимулите и т.н.) и 
СХИУ-фокусирани промени (напр. адаптация на съдържанието)

 

Когнитивната карта е представена тук, тъй като помага на преподавателя да адаптира 
ако е уместно - дейността, за да има най
характеристиките на задачата. Често не става въпрос за манипулиране на един 
параметър, но може да е въпрос на промяна
Илюстрациите, дадени по-долу, ще покажат, че адаптациите за приспособяване на 
задачата не винаги са трудни или сложни, но винаги отчитат специфичните особености 

                                                           
1Освен свързаните със задачата и по
други динамични афективни състояния ще окажат влияние върху резултата от тренировъчната 
сесия.  

 

да допринесе за неуспеха, и помага да се намерят начини за адаптиране на 
, така че СХИУ да може да се справи снея по по-успешен начин

 

Когнитивната карта е инструмент, разработен от Feuerstein 
концептуализиране на връзката между характеристиките на дадена задача и нейното 

Това е инструмент за анализ на упражнение, проблем, задача или 
дейност според няколко параметъра; полезно е да се разбере какво може да е възможен 
източник на предизвикателно изпълнение или учебен процес и позволява на 
преподавателя да променя или манипулира характеристиките на задачата
се направи или за проверка на идеи или хипотези, които възпитателят може да има 
относно трудностите, които имат СХИУ, или за предоставяне на възможности за 
манипулиране на учебния процес чрез промяна на характеристиките на задачата
това възпитателят има по-широк спектър от възможности, макар и винаги 

възможни адаптации, насочени към задачите (напр. промяна на 
модалността на дейността, напр. изобразително представяне вместо устни инстру
както и промени, фокусирани върху обучителя (напр. върху конкретни елементи от 
дейността, повтаряне на стимули, скриване на някои части от стимулите и т.н.) и 

фокусирани промени (напр. адаптация на съдържанието). 

представена тук, тъй като помага на преподавателя да адаптира 
дейността, за да има най-доброто съответствие между СХИУ и 

характеристиките на задачата. Често не става въпрос за манипулиране на един 
параметър, но може да е въпрос на промяна на няколко параметъра едновременно. 

долу, ще покажат, че адаптациите за приспособяване на 
задачата не винаги са трудни или сложни, но винаги отчитат специфичните особености 

                   
ен свързаните със задачата и по-познавателни условия на ниво обучаеми, мотивацията и 

състояния ще окажат влияние върху резултата от тренировъчната 
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да допринесе за неуспеха, и помага да се намерят начини за адаптиране на 
успешен начин.1 

Когнитивната карта е инструмент, разработен от Feuerstein (e.g. 2010) за 
концептуализиране на връзката между характеристиките на дадена задача и нейното 

Това е инструмент за анализ на упражнение, проблем, задача или 
дейност според няколко параметъра; полезно е да се разбере какво може да е възможен 
източник на предизвикателно изпълнение или учебен процес и позволява на 

нипулира характеристиките на задачата. Това може да 
се направи или за проверка на идеи или хипотези, които възпитателят може да има 
относно трудностите, които имат СХИУ, или за предоставяне на възможности за 

арактеристиките на задачата. След 
широк спектър от възможности, макар и винаги 

възможни адаптации, насочени към задачите (напр. промяна на 
модалността на дейността, напр. изобразително представяне вместо устни инструкции), 

(напр. върху конкретни елементи от 
дейността, повтаряне на стимули, скриване на някои части от стимулите и т.н.) и 

представена тук, тъй като помага на преподавателя да адаптира - 
доброто съответствие между СХИУ и 

характеристиките на задачата. Често не става въпрос за манипулиране на един 
на няколко параметъра едновременно. 

долу, ще покажат, че адаптациите за приспособяване на 
задачата не винаги са трудни или сложни, но винаги отчитат специфичните особености 

познавателни условия на ниво обучаеми, мотивацията и 
състояния ще окажат влияние върху резултата от тренировъчната 



 

на СХИУ, особено относно неговите предпочитания или стил н

 

Параметрите на когнитивната карта

 

1-. Съдържание: С какво се занимава дейността? Този параметър е лесно разбираем за 
преподавателите: в упражненията на платформата „МНСА“ на TRIADE 2.0 намираме 
съдържание като права, моята социална мрежа, 
план за живот и т.н. Основният въпрос тук е да се установи дали съдържанието е от 
значение за СХИУ и дали той разбира причината да се занимава с това. В контекста на 
платформата TRIADE 2.0 - „МНСА“, съдържанието е доб
основна цел на програмата: да се получи информация по теми, които са от значение за 
благосъстоянието, когато някой остарява. Това вероятно няма да бъде параметърът, 
който трябва да се адаптира
академични, научни източници, които разкриват какво е от решаващо значение за 
качеството на живот на възрастните хора с интелектуални затруднения. Проблемът 
може да бъде, че сложността на дейността или начина на представяне на информацията 
може да е твърде неразбираема или да не съответства на стила на обучение. Това се 
отнася за други параметри на когнитивната карта

 

физическите дейности). Вероятно ще се използват снимки на Шопска салата или 
типични съставки за Шопска салата или Баклава .... в България и снимки на Пица и 
„Фико д’Индия“ или Паеля и Ниспереро в Италия или Испания. За добра обработка на 
информацията трябва да бъдат представени видовете храни, които той познава (и 
може да посочи). 

 

2-. Модалност: Този параметър се отнася до начина, по който информацията, 
дейността, задачата и т.н. се представят или съобщават на СХИУ. Модалностите могат 
да са изобразителни, словесни, символни, числени, геометрични и др

 

на СХИУ, особено относно неговите предпочитания или стил на учене

Параметрите на когнитивната карта 

С какво се занимава дейността? Този параметър е лесно разбираем за 
преподавателите: в упражненията на платформата „МНСА“ на TRIADE 2.0 намираме 
съдържание като права, моята социална мрежа, приятелство, здравословна храна, „нов“ 

Основният въпрос тук е да се установи дали съдържанието е от 
значение за СХИУ и дали той разбира причината да се занимава с това. В контекста на 

„МНСА“, съдържанието е добре дефинирано и се отнася до 
основна цел на програмата: да се получи информация по теми, които са от значение за 
благосъстоянието, когато някой остарява. Това вероятно няма да бъде параметърът, 
който трябва да се адаптира. Съдържанието е подбрано въз основ
академични, научни източници, които разкриват какво е от решаващо значение за 
качеството на живот на възрастните хора с интелектуални затруднения. Проблемът 
може да бъде, че сложността на дейността или начина на представяне на информацията 

е да е твърде неразбираема или да не съответства на стила на обучение. Това се 
отнася за други параметри на когнитивната карта. 

Илюстрация: тъй като 
съдържанието на дейностите е 
свързано със специфичното 
съдържание на този Раздел, не е 
желателно да се пр
общото съдържание, което 
показва хранителната пирамида. 
Това, което може да се направи, 
е да се провери дали СХИУ 
познава представената храна 
(или във втората дейност

физическите дейности). Вероятно ще се използват снимки на Шопска салата или 
и съставки за Шопска салата или Баклава .... в България и снимки на Пица и 

„Фико д’Индия“ или Паеля и Ниспереро в Италия или Испания. За добра обработка на 
информацията трябва да бъдат представени видовете храни, които той познава (и 

Този параметър се отнася до начина, по който информацията, 
дейността, задачата и т.н. се представят или съобщават на СХИУ. Модалностите могат 
да са изобразителни, словесни, символни, числени, геометрични и др
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а учене. 

С какво се занимава дейността? Този параметър е лесно разбираем за 
преподавателите: в упражненията на платформата „МНСА“ на TRIADE 2.0 намираме 

приятелство, здравословна храна, „нов“ 
Основният въпрос тук е да се установи дали съдържанието е от 

значение за СХИУ и дали той разбира причината да се занимава с това. В контекста на 
ре дефинирано и се отнася до 

основна цел на програмата: да се получи информация по теми, които са от значение за 
благосъстоянието, когато някой остарява. Това вероятно няма да бъде параметърът, 

Съдържанието е подбрано въз основа на няколко 
академични, научни източници, които разкриват какво е от решаващо значение за 
качеството на живот на възрастните хора с интелектуални затруднения. Проблемът 
може да бъде, че сложността на дейността или начина на представяне на информацията 

е да е твърде неразбираема или да не съответства на стила на обучение. Това се 

Илюстрация: тъй като 
съдържанието на дейностите е 
свързано със специфичното 
съдържание на този Раздел, не е 
желателно да се променя 
общото съдържание, което 
показва хранителната пирамида. 
Това, което може да се направи, 
е да се провери дали СХИУ 
познава представената храна 
(или във втората дейност- 

физическите дейности). Вероятно ще се използват снимки на Шопска салата или 
и съставки за Шопска салата или Баклава .... в България и снимки на Пица и 

„Фико д’Индия“ или Паеля и Ниспереро в Италия или Испания. За добра обработка на 
информацията трябва да бъдат представени видовете храни, които той познава (и 

Този параметър се отнася до начина, по който информацията, 
дейността, задачата и т.н. се представят или съобщават на СХИУ. Модалностите могат 
да са изобразителни, словесни, символни, числени, геометрични и др.Някои СХИУ 



 

предпочитат писмени инстр
инструменти могат да бъдат полезни за СХИУ да разбере някои използвани понятия, за 
някои абстрактният символ за „заетост“ е достатъчен да се разбере за какво се отнася 
дейността, някой друг може има нужда от с
може да се наложи да представите снимка на самия СХИУ, докато е активен в 
работилница. Чрез промяна на модалността може да се окаже, че дейността може да се 
извърши успешно, без да се променя така наречената трудно
съответства на стила на обучение на СХИУ, той или тя може да се справи ефективно с 
него. И често в една дейност се използват няколко модалности, които могат да 
причинят известно объркване или да отклонят вниманието на СХИУ от ре
за изпълнение. 

 

Илюстрация: начинът, по който са представени 

кинестетичен (по-малко използван, но 
разбирането чрез манипулиране или „ усещане за обекта). Изборът на начин, който е 
в съответствие с предпочитанията на СХИУ, ще гарантира най 
на стимули за информационни процеси

 

3-. Сложност: Този параметър се отнася до количествена и качествена характеристика 
на задачата. Броят на променливи
които да работи СХИУ, или броят на стъпките в процеса на решаване на дадена задача
Сложността на задача, базирана на история с членове на семейството на Мария, има по
високо ниво на сложност, когато участват само връстниците и родителите в сравнение с 
история, включваща също племенниците, бабите и дядовците и т.н. Качественото 
измерение на сложността се отнас
Познаването на информацията или задачата ще помогне да се обработи информацията 
по-плавно (и по-лесно). Да се научи да се използва обществения транспорт 
влак до Брюксел- за СХИУ ще бъде по
запознат с пътуването с автобус до определена дестинация, тъй като ще трябва да се 
положат по-малко усилия, за да (
помощта на график. 

 

Сложността често се категоризира по от
на трудност. 

 

предпочитат писмени инструкции, други-устни инструкции, изобразителните 
инструменти могат да бъдат полезни за СХИУ да разбере някои използвани понятия, за 
някои абстрактният символ за „заетост“ е достатъчен да се разбере за какво се отнася 
дейността, някой друг може има нужда от снимка на човек, който работи, но за други 
може да се наложи да представите снимка на самия СХИУ, докато е активен в 

Чрез промяна на модалността може да се окаже, че дейността може да се 
извърши успешно, без да се променя така наречената трудност на задачата; но тъй като 
съответства на стила на обучение на СХИУ, той или тя може да се справи ефективно с 
него. И често в една дейност се използват няколко модалности, които могат да 
причинят известно объркване или да отклонят вниманието на СХИУ от ре

Илюстрация: начинът, по който са представени 
„стимулите“, може да бъде 
визуален (показващ конкретни 
плодове или снимки), 
слухов/словесен (именуване на 
видовете храни ил

малко използван, но понякога някой може да оптимизира 
разбирането чрез манипулиране или „ усещане за обекта). Изборът на начин, който е 
в съответствие с предпочитанията на СХИУ, ще гарантира най -доброто въвеждане 
на стимули за информационни процеси. 

параметър се отнася до количествена и качествена характеристика 
на задачата. Броят на променливите, стимулите, информационните р
които да работи СХИУ, или броят на стъпките в процеса на решаване на дадена задача

базирана на история с членове на семейството на Мария, има по
високо ниво на сложност, когато участват само връстниците и родителите в сравнение с 
история, включваща също племенниците, бабите и дядовците и т.н. Качественото 
измерение на сложността се отнася до степента на познаване на съдържанието
Познаването на информацията или задачата ще помогне да се обработи информацията 

лесно). Да се научи да се използва обществения транспорт 
за СХИУ ще бъде по-лесно да научи това, когато той или тя вече е 

запознат с пътуването с автобус до определена дестинация, тъй като ще трябва да се 
малко усилия, за да (се научи да) купува билет или да бъде подготвен с 

Сложността често се категоризира по отношение на опростеното, посредническо ниво 
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устни инструкции, изобразителните 
инструменти могат да бъдат полезни за СХИУ да разбере някои използвани понятия, за 
някои абстрактният символ за „заетост“ е достатъчен да се разбере за какво се отнася 

нимка на човек, който работи, но за други 
може да се наложи да представите снимка на самия СХИУ, докато е активен в 

Чрез промяна на модалността може да се окаже, че дейността може да се 
ст на задачата; но тъй като 

съответства на стила на обучение на СХИУ, той или тя може да се справи ефективно с 
него. И често в една дейност се използват няколко модалности, които могат да 
причинят известно объркване или да отклонят вниманието на СХИУ от реалната задача 

Илюстрация: начинът, по който са представени 
„стимулите“, може да бъде 
визуален (показващ конкретни 
плодове или снимки), 
слухов/словесен (именуване на 
видовете храни или плодове) или 

понякога някой може да оптимизира 
разбирането чрез манипулиране или „ усещане за обекта). Изборът на начин, който е 

доброто въвеждане 

параметър се отнася до количествена и качествена характеристика 
те, стимулите, информационните раздели и т.н., с 

които да работи СХИУ, или броят на стъпките в процеса на решаване на дадена задача. 
базирана на история с членове на семейството на Мария, има по-

високо ниво на сложност, когато участват само връстниците и родителите в сравнение с 
история, включваща също племенниците, бабите и дядовците и т.н. Качественото 

я до степента на познаване на съдържанието. 
Познаването на информацията или задачата ще помогне да се обработи информацията 

лесно). Да се научи да се използва обществения транспорт - напр. с 
и това, когато той или тя вече е 

запознат с пътуването с автобус до определена дестинация, тъй като ще трябва да се 
научи да) купува билет или да бъде подготвен с 

ношение на опростеното, посредническо ниво 



 

да избере да използва само половината или няколко снимки. Това не 
означава, че не можете да представите всички фигури, но отделяте 
време и представяте няколко комплекта с малко снимки

 

 

 

 

 

4-.Абстракция: Абстракцията се отнася до разстоянието между информацията, до която 
СХИУ има достъп, и реалността, която може
абстрактен от думата, думата е по
от обект, който може да бъде
да включва обекти, които могат да се възприемат сензорно или да се обработват 
напълно чрез двигателни манипулации. На абстрактно ниво 
да представи умствено представяне на нещо, ко
на история е по-високо ниво на абстракция, отколкото гледането на филм в YouTube

 

Нивата на абстракция могат да бъдат категоризирани като конкретни, посреднически 
(словесни) или абстрактни (символични

 

BANANA

 

Илюстрация: за 
СХИУ, в зависимост 
от нивото на 
функциониране и 

представеният тук 
преглед може да бъде 

поради броя на 
снимките.

Като се има предвид 
ЗПР (виж по
слабата работна 

преподавателят може 
да избере да използва само половината или няколко снимки. Това не 
означава, че не можете да представите всички фигури, но отделяте 
време и представяте няколко комплекта с малко снимки. 

Абстракцията се отнася до разстоянието между информацията, до която 
СХИУ има достъп, и реалността, която може да представлява. Символът е по

страктен от думата, думата е по-абстрактна от картината, а картината е по
от обект, който може да бъде физически манипулиран. Съдържанието на задачата може 
да включва обекти, които могат да се възприемат сензорно или да се обработват 
напълно чрез двигателни манипулации. На абстрактно ниво обучителят
да представи умствено представяне на нещо, което всъщност не присъства. Слушането 

високо ниво на абстракция, отколкото гледането на филм в YouTube

Нивата на абстракция могат да бъдат категоризирани като конкретни, посреднически 
(словесни) или абстрактни (символични). 

Илюстрация: банан може да бъде 
представен чрез използване на написаната 
дума БАНАН, или чрез показване на картина 
или рисунка, или чрез поставяне на пресен 

BANANA 
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Илюстрация: за 
СХИУ, в зависимост 
от нивото на 
функциониране и 

познаването, 
представеният тук 
преглед може да бъде 

предизвикателен 
поради броя на 
снимките. 

Като се има предвид 
ЗПР (виж по-рано) или 
слабата работна 

памет, 
преподавателят може 

да избере да използва само половината или няколко снимки. Това не 
означава, че не можете да представите всички фигури, но отделяте 

Абстракцията се отнася до разстоянието между информацията, до която 
да представлява. Символът е по-

от картината, а картината е по-абстрактна 
Съдържанието на задачата може 

да включва обекти, които могат да се възприемат сензорно или да се обработват 
обучителят очаква СХИУ 

ето всъщност не присъства. Слушането 
високо ниво на абстракция, отколкото гледането на филм в YouTube.  

Нивата на абстракция могат да бъдат категоризирани като конкретни, посреднически 

Илюстрация: банан може да бъде 
представен чрез използване на написаната 
дума БАНАН, или чрез показване на картина 
или рисунка, или чрез поставяне на пресен 



 

банан на бюрото. Също така, тук обучаващият може, за да представи „на 
живо“ пресен банан, да го даде
просто да „назове“ думата или да използва категории (= абстракция) на 
храни, като плодове, цитрусови плодове, жълти плодове и т.н. всички 
категории с различно ниво на абстракция

 

5-. Операции: Една дейност или задача може да изиска от СХИУ да „манипулира“ 
представената информация или стимули. Психичните операции са 
стимулите и информацията, които получаваме в задачата
много прости (разпознаване, 
(запазване, сериализация, класификация, сравняване, анализ, синтез, добавяне, 
индуктивно или дедуктивно мислене, силогизъм и т.н.

Тези операции могат да бъдат приложени към съществуваща информация или да 
генерират нова информация. Когато класифицирате набор от елементи, стигате до 
момент, в който сте създали „класове“

Този параметър е свързан с нивото на развитие на СХИУ. Операциите имат логическа 
последователност при придобиването им: може да звучи ясно,
етикетирането трябва да се придобие, преди (напр.) класификацията да е възможна. 
Тези операции могат да бъдат намерени в писанията на Jean Piaget, свързани с етапите 
на когнитивното развитие.2 

 

Илюстрация: В това упражнен
операции, за да може да реши проблема. Напр.
                                                           
2Добро въведение в тези етапи можете да намерите на
https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA

 

банан на бюрото. Също така, тук обучаващият може, за да представи „на 
живо“ пресен банан, да го даде в ръката на СХИУ, да покаже думата или 
просто да „назове“ думата или да използва категории (= абстракция) на 
храни, като плодове, цитрусови плодове, жълти плодове и т.н. всички 
категории с различно ниво на абстракция). 

Една дейност или задача може да изиска от СХИУ да „манипулира“ 
представената информация или стимули. Психичните операции са 
стимулите и информацията, които получаваме в задачата. Тези операции могат да бъдат 
много прости (разпознаване, идентифициране, етикетиране и т.н.) или по
(запазване, сериализация, класификация, сравняване, анализ, синтез, добавяне, 
индуктивно или дедуктивно мислене, силогизъм и т.н.). 

Тези операции могат да бъдат приложени към съществуваща информация или да 
генерират нова информация. Когато класифицирате набор от елементи, стигате до 
момент, в който сте създали „класове“. 

Този параметър е свързан с нивото на развитие на СХИУ. Операциите имат логическа 
последователност при придобиването им: може да звучи ясно, че разпознаването или 
етикетирането трябва да се придобие, преди (напр.) класификацията да е възможна. 
Тези операции могат да бъдат намерени в писанията на Jean Piaget, свързани с етапите 

 

Илюстрация: В това упражнение 2 от Раздел 4, СХИУ трябва да изпълни няколко 
операции, за да може да реши проблема. Напр.: СХИУ трябва да даде име на видовете 

                   
Добро въведение в тези етапи можете да намерите на

https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA 
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банан на бюрото. Също така, тук обучаващият може, за да представи „на 
в ръката на СХИУ, да покаже думата или 

просто да „назове“ думата или да използва категории (= абстракция) на 
храни, като плодове, цитрусови плодове, жълти плодове и т.н. всички 

Една дейност или задача може да изиска от СХИУ да „манипулира“ 
представената информация или стимули. Психичните операции са действия със 

Тези операции могат да бъдат 
идентифициране, етикетиране и т.н.) или по-сложни 

(запазване, сериализация, класификация, сравняване, анализ, синтез, добавяне, 

Тези операции могат да бъдат приложени към съществуваща информация или да 
генерират нова информация. Когато класифицирате набор от елементи, стигате до 

Този параметър е свързан с нивото на развитие на СХИУ. Операциите имат логическа 
че разпознаването или 

етикетирането трябва да се придобие, преди (напр.) класификацията да е възможна. 
Тези операции могат да бъдат намерени в писанията на Jean Piaget, свързани с етапите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие 2 от Раздел 4, СХИУ трябва да изпълни няколко 
СХИУ трябва да даде име на видовете 

Добро въведение в тези етапи можете да намерите на youtube: 



 

храни (етикетиране), трябва да идентифицира класовете храни, трябва да сравнява и 
трябва да категоризира. 

Предизвикателството за преподавателя е да разбере много добре какви операции са 
необходими за успешното изпълнение на задачата и да прецени дали СХИУ е в 
състояние да извърши тези операции. Това зависи от когнитивното развитие на 
СХИУ. Напр.: СХИУ няма да 
разбира класове храни. Педагогът трябва да знае етапите на развитие, описани от 
Piaget, и така той може да реши да направи упражнението „по
да „направи класове“ независимо, напр. да поиска 
еднакви характеристики - плодове, риба и т.н

6-. Когнитивни функции/Градивни елементи на мисленето

Мисловната дейност може да бъде разделена на три фази, всички тясно свързани 
помежду си:  

a) Въвеждане (събиране на 

b) Разработване (работа със събраната информация

c) Резултат (получаване на отговори или даване на отговори

Във всяка фаза някои познавателни функции са от решаващо значение за успех. Тези 
познавателни функции са различни от умствените операции, тъй като не 
„манипулират“ или обработват стимулите, но подкрепят умствения акт към качествен 
мисловен акт. Във фазата на въвеждане събирането на данни може да се извършва 
систематично или несистематично, или СХИУ
или да се чувства добре, когато се открият „подобни“ неща (точност). По време на 
етапа на разработване, СХИУ може да не се позовава спонтанно на минали 
преживявания, за да разбере как даден проблем може да бъде решен, 
дефинира задачата или нейните изисквания правилн
СХИУ може да бъде импулсивен или да съобщава отговор на въпрос по начин, който е 
ясен за него, но не и за този, към когото се обръща. Често се установява, че 
дефицитните когнитивни функции са много характерни за качеството на обработката 
на информацията на СХИУ. 
входното и изходното ниво са предизвикателство за СХИУ и че тези познавателни 
функции не са вродени, а трябва да бъдат придобити. Приложение 1 представя няколко 
модела на познавателни функции, които представляват поддържащата умствена 
дейност при обработката на информация

                                                           
3Допълнителна информация за моделите на когнитивните функции може да бъде намерен
Еразъм+ „Познание и включване“
projectsresults.html 

 

храни (етикетиране), трябва да идентифицира класовете храни, трябва да сравнява и 

Предизвикателството за преподавателя е да разбере много добре какви операции са 
необходими за успешното изпълнение на задачата и да прецени дали СХИУ е в 
състояние да извърши тези операции. Това зависи от когнитивното развитие на 

СХИУ няма да може да категоризира, ако не може да прави или 
Педагогът трябва да знае етапите на развитие, описани от 

Piaget, и така той може да реши да направи упражнението „по-лесно“, като поиска 
да „направи класове“ независимо, напр. да поиска да направи група храни, които имат 

плодове, риба и т.н. 

радивни елементи на мисленето3:  

дейност може да бъде разделена на три фази, всички тясно свързани 

Въвеждане (събиране на информация чрез гледане, слушане, усещане и т.н.)

Разработване (работа със събраната информация). 

Резултат (получаване на отговори или даване на отговори).  

Във всяка фаза някои познавателни функции са от решаващо значение за успех. Тези 
функции са различни от умствените операции, тъй като не 

„манипулират“ или обработват стимулите, но подкрепят умствения акт към качествен 
Във фазата на въвеждане събирането на данни може да се извършва 

систематично или несистематично, или СХИУ може да търси добре дефинирани данни 
или да се чувства добре, когато се открият „подобни“ неща (точност). По време на 
етапа на разработване, СХИУ може да не се позовава спонтанно на минали 
преживявания, за да разбере как даден проблем може да бъде решен, 
дефинира задачата или нейните изисквания правилно. По време на изходната фаза, 
СХИУ може да бъде импулсивен или да съобщава отговор на въпрос по начин, който е 
ясен за него, но не и за този, към когото се обръща. Често се установява, че 
дефицитните когнитивни функции са много характерни за качеството на обработката 

. Важно е да се знае, че особено когнитивните функции на 
входното и изходното ниво са предизвикателство за СХИУ и че тези познавателни 

ени, а трябва да бъдат придобити. Приложение 1 представя няколко 
модела на познавателни функции, които представляват поддържащата умствена 
дейност при обработката на информация. Въпреки че всички познавателни функции са 

                   
Допълнителна информация за моделите на когнитивните функции може да бъде намерен

Еразъм+ „Познание и включване“: http://www.ensa-network.eu/cognitionandinclusion/c
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храни (етикетиране), трябва да идентифицира класовете храни, трябва да сравнява и 

Предизвикателството за преподавателя е да разбере много добре какви операции са 
необходими за успешното изпълнение на задачата и да прецени дали СХИУ е в 
състояние да извърши тези операции. Това зависи от когнитивното развитие на 

може да категоризира, ако не може да прави или 
Педагогът трябва да знае етапите на развитие, описани от 

лесно“, като поиска 
да направи група храни, които имат 

дейност може да бъде разделена на три фази, всички тясно свързани 

информация чрез гледане, слушане, усещане и т.н.). 

Във всяка фаза някои познавателни функции са от решаващо значение за успех. Тези 
функции са различни от умствените операции, тъй като не 

„манипулират“ или обработват стимулите, но подкрепят умствения акт към качествен 
Във фазата на въвеждане събирането на данни може да се извършва 

може да търси добре дефинирани данни 
или да се чувства добре, когато се открият „подобни“ неща (точност). По време на 
етапа на разработване, СХИУ може да не се позовава спонтанно на минали 
преживявания, за да разбере как даден проблем може да бъде решен, или може да не 

По време на изходната фаза, 
СХИУ може да бъде импулсивен или да съобщава отговор на въпрос по начин, който е 
ясен за него, но не и за този, към когото се обръща. Често се установява, че 
дефицитните когнитивни функции са много характерни за качеството на обработката 

Важно е да се знае, че особено когнитивните функции на 
входното и изходното ниво са предизвикателство за СХИУ и че тези познавателни 

ени, а трябва да бъдат придобити. Приложение 1 представя няколко 
модела на познавателни функции, които представляват поддържащата умствена 

Въпреки че всички познавателни функции са 

Допълнителна информация за моделите на когнитивните функции може да бъде намерена в: 
network.eu/cognitionandinclusion/c-i-



 

важни за обработка на задача или про
(сиви), за да подчертаят онези функции, които допринасят значително за успешното 
обобщение и трансфер. Основните функции са спонтанно сравняване и търсене на 
връзки и взаимоотношения между обекти, събития и сит

Илюстрация: от обучаващия се очаква да знае много добре когнитивните функции, 
които са полезни за гладкото изпълнение на задачата. Разглеждането на този 
параметър означава например, че задача, с високо ниво на сложност, може да изисква 
разширена умствена ориентация (вж. 5.3.2.1.), з
импулсивно изпълнение. Знаейки това, посредническите интервенции или 
инструкциите, дадени от обучаващия, трябва да се съсредоточат върху 
инхибирането на импулсивността или въ
представената информация/снимки. Важно е да се има предвид, че наблюдаваната 
импулсивност или безсистемно поведение може да не е следствие от недостатъчно 
развито инхибиране на импулсивността или саморегулиране или системно изс
докато импулсивността може да бъде причинена от представянето на задача, която 
има ниво на сложност, което е твърде високо за СХИУ. Това наблюдение е много 
важно, тъй като приписването на „неуспех“ на „когнитивни недостатъци на СХИУ“ 
има много по-негативно въздействие върху начина, по който възприемаме човека със 
СХИУ, неговия/нейния учебен потенциал или неговата/нейната интелигентност, 
отколкото приписване, свързано към задачата

 

7-.Ниво на ефективност:Този параметър е по
добавя, за да представи изцяло когнитивната карта. Feuerstein 
отношение на прецизността, времето и усилията, необходими на СХИУ за достигане на 
решение на проблема. Този критерий зависи от друг
карта и е параметър, свързан с много хора. Може да бъде интересно да се наблюдава 
тази ефективност, тъй като тя може да помогне на учителя да види кога СХИУ е близо 
до отказване или обезсърчаване

 

Когнитивната карта трябва да
или неуспехите, не е необходимо да са свързани с „неспособност“, но могат да бъдат 
свързани с характеристики на дейността или задачата; понякога, просто като промените 
параметър - и така, като промените
може да бъде успешен.  

 

  

 

важни за обработка на задача или проблем, някои познавателни функции са маркирани 
(сиви), за да подчертаят онези функции, които допринасят значително за успешното 

. Основните функции са спонтанно сравняване и търсене на 
връзки и взаимоотношения между обекти, събития и ситуации като главни

Илюстрация: от обучаващия се очаква да знае много добре когнитивните функции, 
които са полезни за гладкото изпълнение на задачата. Разглеждането на този 
параметър означава например, че задача, с високо ниво на сложност, може да изисква 

ена ориентация (вж. 5.3.2.1.), за да се избегнат опити и грешки или 
импулсивно изпълнение. Знаейки това, посредническите интервенции или 
инструкциите, дадени от обучаващия, трябва да се съсредоточат върху 
инхибирането на импулсивността или върху системното изследване на 
представената информация/снимки. Важно е да се има предвид, че наблюдаваната 
импулсивност или безсистемно поведение може да не е следствие от недостатъчно 
развито инхибиране на импулсивността или саморегулиране или системно изс
докато импулсивността може да бъде причинена от представянето на задача, която 
има ниво на сложност, което е твърде високо за СХИУ. Това наблюдение е много 
важно, тъй като приписването на „неуспех“ на „когнитивни недостатъци на СХИУ“ 

негативно въздействие върху начина, по който възприемаме човека със 
СХИУ, неговия/нейния учебен потенциал или неговата/нейната интелигентност, 
отколкото приписване, свързано към задачата. 

Този параметър е по-малко релевантен за TRIADE 2.0, но се 
добавя, за да представи изцяло когнитивната карта. Feuerstein (2010) 
отношение на прецизността, времето и усилията, необходими на СХИУ за достигане на 

Този критерий зависи от другите параметри на когнитивната 
карта и е параметър, свързан с много хора. Може да бъде интересно да се наблюдава 
тази ефективност, тъй като тя може да помогне на учителя да види кога СХИУ е близо 
до отказване или обезсърчаване. 

Когнитивната карта трябва да помогне на обучителя да види, че предизвикателствата 
или неуспехите, не е необходимо да са свързани с „неспособност“, но могат да бъдат 
свързани с характеристики на дейността или задачата; понякога, просто като промените 

и така, като промените естеството на задачата, а не съдържанието 
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блем, някои познавателни функции са маркирани 
(сиви), за да подчертаят онези функции, които допринасят значително за успешното 

. Основните функции са спонтанно сравняване и търсене на 
главни. 

Илюстрация: от обучаващия се очаква да знае много добре когнитивните функции, 
които са полезни за гладкото изпълнение на задачата. Разглеждането на този 
параметър означава например, че задача, с високо ниво на сложност, може да изисква 

а да се избегнат опити и грешки или 
импулсивно изпълнение. Знаейки това, посредническите интервенции или 
инструкциите, дадени от обучаващия, трябва да се съсредоточат върху 

рху системното изследване на 
представената информация/снимки. Важно е да се има предвид, че наблюдаваната 
импулсивност или безсистемно поведение може да не е следствие от недостатъчно 
развито инхибиране на импулсивността или саморегулиране или системно изследване, 
докато импулсивността може да бъде причинена от представянето на задача, която 
има ниво на сложност, което е твърде високо за СХИУ. Това наблюдение е много 
важно, тъй като приписването на „неуспех“ на „когнитивни недостатъци на СХИУ“ 

негативно въздействие върху начина, по който възприемаме човека със 
СХИУ, неговия/нейния учебен потенциал или неговата/нейната интелигентност, 

малко релевантен за TRIADE 2.0, но се 
(2010) определя това по 

отношение на прецизността, времето и усилията, необходими на СХИУ за достигане на 
ите параметри на когнитивната 

карта и е параметър, свързан с много хора. Може да бъде интересно да се наблюдава 
тази ефективност, тъй като тя може да помогне на учителя да види кога СХИУ е близо 

помогне на обучителя да види, че предизвикателствата 
или неуспехите, не е необходимо да са свързани с „неспособност“, но могат да бъдат 
свързани с характеристики на дейността или задачата; понякога, просто като промените 

естеството на задачата, а не съдържанието - СХИУ 



 

5.3.1.3. Качество на взаимодействието 
обучение. 

 

За да преодолее разликата между контекста на обучението и реалния живот, обучителят 
не само трябва да включва специфични стратегии за свързване на действителното 
учебно съдържание с бъдещи (и минали) ситуации, но също така трябва да създаде 
много фокусирана и значима учебна ситуация
СХИУ е необходима, но не и достатъчно 
учебната ситуация трябва да бъде подкрепена от специфично качество на обучение и 
преподаване, характеризиращо се с използването на универсални стратегии, които не 
зависят от езиковата модалност или съдържание. Feuerst
на Piaget и Vygotsky, назовава това качествено посредничество, включвайки 3 основни 
медиационни стратегии4:  

a) Посредничество на умишлеността и взаимността

b) Посредничество на трансцендентността

c) Посредничество на смисъла

a.Посредничество на умишлеността и взаимността
усилие на преподавателя да сподели (учебните) цели, които е предвидил
СХИУ, като се фокусира върху предоставянето на смислени стимули или 
съдържание, предупреждаващо внимание, промяна на честотата на стимулите, 
(пре)нареждане на събития, свързване на нова информация с познати контексти 
и др. 

Тези доказателства за умишле
реципрочност на СХИУ, като показват доказателства за разбиране на целта, 
готовност да допринесат към целта, реагиране и/или полагане на усилия за 
учене и т.н. 

За да може преподавателят да оцени качеството на 
на учебната ситуация, която е създал, следващият (неизчерпателен) набор от 
отразяващи въпроси може да бъде полезен. На всеки въпрос може да се 
отговори  просто с „да“ или „не“, но особено приканва преподавателя да 
обясни „как“. 

# Какъв е конкретният фокус и/или учебна цел на преподавателите?
# Намерена ли е тази цел в рамките на ЗПР на СХИУ?
# Изрична ли е целта и споделена ли е със СХИУ?

                                                           
4Updated from Warnez, J. (2002) 

 

Качество на взаимодействието - създаване на посредническо 

За да преодолее разликата между контекста на обучението и реалния живот, обучителят 
включва специфични стратегии за свързване на действителното 

учебно съдържание с бъдещи (и минали) ситуации, но също така трябва да създаде 
много фокусирана и значима учебна ситуация. Персонализираната де

, но не и достатъчно условие за качествена учебна ситуация: 
учебната ситуация трябва да бъде подкрепена от специфично качество на обучение и 
преподаване, характеризиращо се с използването на универсални стратегии, които не 
зависят от езиковата модалност или съдържание. Feuerstein, задълбочавайки теориите 
на Piaget и Vygotsky, назовава това качествено посредничество, включвайки 3 основни 

Посредничество на умишлеността и взаимността. 

Посредничество на трансцендентността. 

смисъла. 

Посредничество на умишлеността и взаимносттасе отнася до умишлено 
усилие на преподавателя да сподели (учебните) цели, които е предвидил
СХИУ, като се фокусира върху предоставянето на смислени стимули или 
съдържание, предупреждаващо внимание, промяна на честотата на стимулите, 
(пре)нареждане на събития, свързване на нова информация с познати контексти 

умишленост обаче са неадекватни без признаци на 
на СХИУ, като показват доказателства за разбиране на целта, 

готовност да допринесат към целта, реагиране и/или полагане на усилия за 

За да може преподавателят да оцени качеството на Умишленост/Реципрочност 
на учебната ситуация, която е създал, следващият (неизчерпателен) набор от 
отразяващи въпроси може да бъде полезен. На всеки въпрос може да се 
отговори  просто с „да“ или „не“, но особено приканва преподавателя да 

къв е конкретният фокус и/или учебна цел на преподавателите?
# Намерена ли е тази цел в рамките на ЗПР на СХИУ? 
# Изрична ли е целта и споделена ли е със СХИУ? 
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създаване на посредническо 

За да преодолее разликата между контекста на обучението и реалния живот, обучителят 
включва специфични стратегии за свързване на действителното 

учебно съдържание с бъдещи (и минали) ситуации, но също така трябва да създаде 
Персонализираната дейност в ЗПР на 

условие за качествена учебна ситуация: 
учебната ситуация трябва да бъде подкрепена от специфично качество на обучение и 
преподаване, характеризиращо се с използването на универсални стратегии, които не 

ein, задълбочавайки теориите 
на Piaget и Vygotsky, назовава това качествено посредничество, включвайки 3 основни 

се отнася до умишлено 
усилие на преподавателя да сподели (учебните) цели, които е предвидил, със 
СХИУ, като се фокусира върху предоставянето на смислени стимули или 
съдържание, предупреждаващо внимание, промяна на честотата на стимулите, 
(пре)нареждане на събития, свързване на нова информация с познати контексти 

обаче са неадекватни без признаци на 
на СХИУ, като показват доказателства за разбиране на целта, 

готовност да допринесат към целта, реагиране и/или полагане на усилия за 

Умишленост/Реципрочност 
на учебната ситуация, която е създал, следващият (неизчерпателен) набор от 
отразяващи въпроси може да бъде полезен. На всеки въпрос може да се 
отговори  просто с „да“ или „не“, но особено приканва преподавателя да 

къв е конкретният фокус и/или учебна цел на преподавателите? 



 

# Обучението започва ли с някакъв момент на умствена ориентация?
# Обучението включва ли (междин
оценка на резултата от усилията за обучение? оценка на процеса и/или 
положените усилия?
# Използва ли учителят грешки като възможност за учене?
# Преподавателят изяснява ли „очакванията“?
# Съдържанието свързано ли е със све
# Повтарят ли се стимули, за да привлекат вниманието на СХИУ? 
Дали стимулите са последователни, опростени или засилени?
# СХИУ отговаря ли на предложените стимули или въпроси и очаква 
ли отговор? 
 

 

b.Посредничество на трансцендентността
при които преподавателят излиза извън конкретната ситуация на обучение тук 
и сега или извън непосредствените нужди на СХИУ: наученото е обобщено или 
свързано с нови бъдещи (и дори с минали) ситуации. 
възможност да научи СХИУ нещо, което той или тя може да използва по друго 
време и място. Тази стратегия често е „забравена“, тъй като се смята, че СХИУ 
не са в състояние да представят бъдещи ситуации или да намерят прилики 
между ситуацията тук и сега и бъдещата (или минала) ситуация

Посредничеството на трансцендентността е тясно свързано с въпроса за 
умишлеността, тъй като сега естеството на учебните це
обобщаването или прехвърлянето може да се осъществи само к
излиза извън конкретното съдържание на ур
учене, мислене или решаване на проблеми, като поддържа начина, по който 
трябва да се обработи конкретно съдържание и ситуацията тук и сега. И така, 
умишлеността - в допълнение към написаното в предишния раздел 
намерението да се работи върху обща, често когнитивна цел

Позоваването на ситуации или преживявания в миналото и/или в бъдещето е 
много илюстративно за посредничеството на трансце
е за Вас? Как се справихте с това миналата седмица? Кога можете да 
използвате това, което научавате сега
(Как решихте проблема в този моме
(можете ли да се сетите за време, в което можете да използвате това, което 
изучавате сега?), помага на СХИУ да се откъсне от текущата ситуация
интелектуално и словесно ниво със сигурност ще окажат влияние: за един 
СХИУ, обучителят ще трябва да вербализира връзката 

 

# Обучението започва ли с някакъв момент на умствена ориентация?
# Обучението включва ли (междинна) оценка и/или рекапитулация? 
оценка на резултата от усилията за обучение? оценка на процеса и/или 
положените усилия? 
# Използва ли учителят грешки като възможност за учене?
# Преподавателят изяснява ли „очакванията“? 
# Съдържанието свързано ли е със света и нуждите на СХИУ?
# Повтарят ли се стимули, за да привлекат вниманието на СХИУ? 
Дали стимулите са последователни, опростени или засилени?
# СХИУ отговаря ли на предложените стимули или въпроси и очаква 

трансцендентността се характеризира с взаимодействия, 
при които преподавателят излиза извън конкретната ситуация на обучение тук 
и сега или извън непосредствените нужди на СХИУ: наученото е обобщено или 
свързано с нови бъдещи (и дори с минали) ситуации. Всяка учебна ситуация е 
възможност да научи СХИУ нещо, което той или тя може да използва по друго 
време и място. Тази стратегия често е „забравена“, тъй като се смята, че СХИУ 
не са в състояние да представят бъдещи ситуации или да намерят прилики 

уацията тук и сега и бъдещата (или минала) ситуация

Посредничеството на трансцендентността е тясно свързано с въпроса за 
умишлеността, тъй като сега естеството на учебните цели става по
обобщаването или прехвърлянето може да се осъществи само к
излиза извън конкретното съдържание на урока и се фокусира върху процеса
учене, мислене или решаване на проблеми, като поддържа начина, по който 
трябва да се обработи конкретно съдържание и ситуацията тук и сега. И така, 

допълнение към написаното в предишния раздел 
намерението да се работи върху обща, често когнитивна цел. 

Позоваването на ситуации или преживявания в миналото и/или в бъдещето е 
много илюстративно за посредничеството на трансцендентността. Това ново ли 

ас? Как се справихте с това миналата седмица? Кога можете да 
използвате това, което научавате сега? Всяко позоваване на минали ситуации 
(Как решихте проблема в този момент?) Всяка връзка, направена по

сетите за време, в което можете да използвате това, което 
изучавате сега?), помага на СХИУ да се откъсне от текущата ситуация
интелектуално и словесно ниво със сигурност ще окажат влияние: за един 
СХИУ, обучителят ще трябва да вербализира връзката с миналото или 
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# Обучението започва ли с някакъв момент на умствена ориентация? 
на) оценка и/или рекапитулация? 

оценка на резултата от усилията за обучение? оценка на процеса и/или 

# Използва ли учителят грешки като възможност за учене? 

та и нуждите на СХИУ? 
# Повтарят ли се стимули, за да привлекат вниманието на СХИУ? 
Дали стимулите са последователни, опростени или засилени? 
# СХИУ отговаря ли на предложените стимули или въпроси и очаква 

се характеризира с взаимодействия, 
при които преподавателят излиза извън конкретната ситуация на обучение тук 
и сега или извън непосредствените нужди на СХИУ: наученото е обобщено или 

Всяка учебна ситуация е 
възможност да научи СХИУ нещо, което той или тя може да използва по друго 
време и място. Тази стратегия често е „забравена“, тъй като се смята, че СХИУ 
не са в състояние да представят бъдещи ситуации или да намерят прилики 

уацията тук и сега и бъдещата (или минала) ситуация. 

Посредничеството на трансцендентността е тясно свързано с въпроса за 
ли става по-конкретно: 

обобщаването или прехвърлянето може да се осъществи само когато учителят  
ока и се фокусира върху процеса на 

учене, мислене или решаване на проблеми, като поддържа начина, по който 
трябва да се обработи конкретно съдържание и ситуацията тук и сега. И така, 

допълнение към написаното в предишния раздел - включва 

Позоваването на ситуации или преживявания в миналото и/или в бъдещето е 
ндентността. Това ново ли 

ас? Как се справихте с това миналата седмица? Кога можете да 
Всяко позоваване на минали ситуации 

нт?) Всяка връзка, направена по-късно 
сетите за време, в което можете да използвате това, което 

изучавате сега?), помага на СХИУ да се откъсне от текущата ситуация. Общото 
интелектуално и словесно ниво със сигурност ще окажат влияние: за един 

с миналото или 



 

бъдещето, вместо СХИУ; за друг СХИУ възможен е обучителят да очаква, че 
СХИУ може да даде примери за ситуации или контексти, в които наученото 
може да се приложи. Също така нивото на аб
малко принципът или позн
прехвърли) или сложността могат да окажат влияние върху това, което е 
възможно. Очевидно различно е да попитате СХИУ „Джейк, кога е важно да 
забавиш темпото?“ в сравнение с „Кога е важно да адаптираш поведението 
си?“. Или питането за ситуация в миналото 
са преживели - ще бъде по
сравнение с бъдеща хипотетична ситуация, която СХИУ все още не са 
преживели. Както и да е, тази универсална стра
трансцендентността се отнася до усилията на обучителя да „
действителната ситуация
изолирано събитие, но обучителят
трансцендентен (обобщен) см
предишни и дори бъдещи събития от подобен характер и по този начин да 
извлече обща информация

За да може един обучител да оцени качеството на трансцендентността на 
учебната ситуация, следващият (неизчерпателен) на
въпроси може да бъде полезен. На всеки въпрос може да се отговори просто 
„да“ или „не“, но приканва обучителя да обясни ясно как е направено това

# Има ли препратки към минали ситуации, предизвикателства, успехи 
и т.н.? 
# Има ли препратки към бъдещи ситуации?
# Намерени ли са доказателства за усилия за „избягване“ на 
ситуацията тук и сега
# Изявен ли е (когнитивният
# Прилага ли обучителят техниката „преодоляване“? (Вижте точка 
5.3.2.2.) 
# Общите дейности са част от 
# Обучателят прик
# Има ли някакви стратегии? (напр. стратегии за решаване на 
проблеми или за запомняне на преподаваната информация, или 
обучението е фокусирано върху информацията?)
# Знае ли социалната среда за целите на обучението
 

 

 
                                                           
5Принципите могат също да се отнасят до смисловия критерий на посредническите интервенции, 
както е обяснено в следващия раздел 

 

бъдещето, вместо СХИУ; за друг СХИУ възможен е обучителят да очаква, че 
СХИУ може да даде примери за ситуации или контексти, в които наученото 

Също така нивото на абстракция (колкото повече или по
малко принципът или познавателното умение може да се обобщи или 
прехвърли) или сложността могат да окажат влияние върху това, което е 
възможно. Очевидно различно е да попитате СХИУ „Джейк, кога е важно да 
забавиш темпото?“ в сравнение с „Кога е важно да адаптираш поведението 

Или питането за ситуация в миналото -такава, която СХИУ вече и реално 
ще бъде по-лесна за запомняне и (повторно) представяне в 

сравнение с бъдеща хипотетична ситуация, която СХИУ все още не са 
преживели. Както и да е, тази универсална стратегия за медиация на 
трансцендентността се отнася до усилията на обучителя да „
действителната ситуация. Едно събитие може да се разглежда само като 
изолирано събитие, но обучителят-посредник ще придаде на такова събитие 
трансцендентен (обобщен) смисъл, като се опита да свърже събитието с 
предишни и дори бъдещи събития от подобен характер и по този начин да 
извлече обща информация. 

За да може един обучител да оцени качеството на трансцендентността на 
учебната ситуация, следващият (неизчерпателен) набор от отразяващи 
въпроси може да бъде полезен. На всеки въпрос може да се отговори просто 
„да“ или „не“, но приканва обучителя да обясни ясно как е направено това

Има ли препратки към минали ситуации, предизвикателства, успехи 

препратки към бъдещи ситуации? 
# Намерени ли са доказателства за усилия за „избягване“ на 
ситуацията тук и сега? 

когнитивният)5принцип? 
Прилага ли обучителят техниката „преодоляване“? (Вижте точка 

# Общите дейности са част от тренировъчната сесия? 
# Обучателят приканва ли СХИУ да (си) въобразява ситуации?
# Има ли някакви стратегии? (напр. стратегии за решаване на 
проблеми или за запомняне на преподаваната информация, или 
обучението е фокусирано върху информацията?) 

оциалната среда за целите на обучението? 

                   
Принципите могат също да се отнасят до смисловия критерий на посредническите интервенции, 

дващия раздел „c“. 
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бъдещето, вместо СХИУ; за друг СХИУ възможен е обучителят да очаква, че 
СХИУ може да даде примери за ситуации или контексти, в които наученото 

стракция (колкото повече или по-
авателното умение може да се обобщи или 

прехвърли) или сложността могат да окажат влияние върху това, което е 
възможно. Очевидно различно е да попитате СХИУ „Джейк, кога е важно да 
забавиш темпото?“ в сравнение с „Кога е важно да адаптираш поведението 

такава, която СХИУ вече и реално 
лесна за запомняне и (повторно) представяне в 

сравнение с бъдеща хипотетична ситуация, която СХИУ все още не са 
тегия за медиация на 

трансцендентността се отнася до усилията на обучителя да „избягва“ 
Едно събитие може да се разглежда само като 

посредник ще придаде на такова събитие 
исъл, като се опита да свърже събитието с 

предишни и дори бъдещи събития от подобен характер и по този начин да 

За да може един обучител да оцени качеството на трансцендентността на 
бор от отразяващи 

въпроси може да бъде полезен. На всеки въпрос може да се отговори просто с 
„да“ или „не“, но приканва обучителя да обясни ясно как е направено това. 

Има ли препратки към минали ситуации, предизвикателства, успехи 

# Намерени ли са доказателства за усилия за „избягване“ на 

Прилага ли обучителят техниката „преодоляване“? (Вижте точка 

 
ситуации? 

# Има ли някакви стратегии? (напр. стратегии за решаване на 
проблеми или за запомняне на преподаваната информация, или 

Принципите могат също да се отнасят до смисловия критерий на посредническите интервенции, 



 

c. Посредничество на смисъла
афективното и ценностно ориентирано значение на обект, събитие и особено на 
учебната цел. Тези усилия трябва да създадат енергия, вътрешна мотивация за 
полагане на усилия за учене и принос към учебната цел и за прилагане на 
уменията или знанията в бъдеще

 

Ценностно ориентираното значение на съдържанието или уменията, които са 
включени в учебната цел или учебната дейност, може да се отнася до това как 
съдържанието или умението допринасят за компетентността на СХИУ и/или 
за приноса към неговата автономия, да бъде или стане пълноправен 
гражданин, до личностното му развитие или качеството му на живот
упражнение може да се занимава освен с конкретно съдържание, умения за 
решаване на проблеми, напр. за решаване на проблем, докато и
обществен транспорт, и може да се използва за обобщаване на уменията за 
решаване на проблеми. Също така темата за обществения транспорт или 
мобилността може да бъде ценна за СХИУ, тъй като общественият транспорт 
може да създаде възможности за дос
работи като доброволец. 
„Хосе, научаването да се решават проблеми е важно, когато трябва да се 
справяш с непредвидени проблеми, докато пазаруваш, докато готви
това ще те направи по-
направим това? Да, така че ние ще имаме план и ще знаем какво да правим, 
докато вървим напред! "Но също така:" Инге, усилието да се научиш да 
разпознаваш обществения транспорт, ще създаде
по-често посещаване  на семейството ти , за ходене в плетачния клуб и т.н. 
"По този начин дейността придобива смисъл за СХИУ, като е условие за 
полагане на усилия за учене и използване на наученото в бъдеще

Освен тези по-обективни значения, посредничеството на смисъла може да 
включва и субективни значения, като интереси, естетика, традиции и пр. 
Също така, смисълът може да бъде предаден по невербален начин чрез 
изразяване на доказателства за стойност, важност, интерес, красота,
и др. 

За да може един обучител да оцени качеството на значението на учебната 
ситуация, следващият (неизчерпателен) набор от отразяващи въпроси може да 
бъде полезен. 

# Ясна ли е обективната стойност на наученото?
# Изрична ли е субективната 
# А функционалното значение?
# Как обучителят мотивира СХИУ?

 

смисъла се характеризира от обучител, който предава 
афективното и ценностно ориентирано значение на обект, събитие и особено на 
учебната цел. Тези усилия трябва да създадат енергия, вътрешна мотивация за 
полагане на усилия за учене и принос към учебната цел и за прилагане на 

а или знанията в бъдеще. 

Ценностно ориентираното значение на съдържанието или уменията, които са 
включени в учебната цел или учебната дейност, може да се отнася до това как 
съдържанието или умението допринасят за компетентността на СХИУ и/или 

към неговата автономия, да бъде или стане пълноправен 
гражданин, до личностното му развитие или качеството му на живот
упражнение може да се занимава освен с конкретно съдържание, умения за 
решаване на проблеми, напр. за решаване на проблем, докато и
обществен транспорт, и може да се използва за обобщаване на уменията за 
решаване на проблеми. Също така темата за обществения транспорт или 
мобилността може да бъде ценна за СХИУ, тъй като общественият транспорт 
може да създаде възможности за достигане до мястото, където някой иска да 

. Обучителят може да изразява и двете значения: 
„Хосе, научаването да се решават проблеми е важно, когато трябва да се 
справяш с непредвидени проблеми, докато пазаруваш, докато готви

-независим“. Защо смятате, че е важно за нас да 
направим това? Да, така че ние ще имаме план и ще знаем какво да правим, 
докато вървим напред! "Но също така:" Инге, усилието да се научиш да 
разпознаваш обществения транспорт, ще създаде възможности за пътуване, за 

често посещаване  на семейството ти , за ходене в плетачния клуб и т.н. 
По този начин дейността придобива смисъл за СХИУ, като е условие за 

полагане на усилия за учене и използване на наученото в бъдеще

ивни значения, посредничеството на смисъла може да 
включва и субективни значения, като интереси, естетика, традиции и пр. 
Също така, смисълът може да бъде предаден по невербален начин чрез 
изразяване на доказателства за стойност, важност, интерес, красота,

За да може един обучител да оцени качеството на значението на учебната 
ситуация, следващият (неизчерпателен) набор от отразяващи въпроси може да 

Ясна ли е обективната стойност на наученото? 
# Изрична ли е субективната стойност? 
# А функционалното значение? 
# Как обучителят мотивира СХИУ? 
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обучител, който предава 
афективното и ценностно ориентирано значение на обект, събитие и особено на 
учебната цел. Тези усилия трябва да създадат енергия, вътрешна мотивация за 
полагане на усилия за учене и принос към учебната цел и за прилагане на 

Ценностно ориентираното значение на съдържанието или уменията, които са 
включени в учебната цел или учебната дейност, може да се отнася до това как 
съдържанието или умението допринасят за компетентността на СХИУ и/или 

към неговата автономия, да бъде или стане пълноправен 
гражданин, до личностното му развитие или качеството му на живот. Едно 
упражнение може да се занимава освен с конкретно съдържание, умения за 
решаване на проблеми, напр. за решаване на проблем, докато използвате 
обществен транспорт, и може да се използва за обобщаване на уменията за 
решаване на проблеми. Също така темата за обществения транспорт или 
мобилността може да бъде ценна за СХИУ, тъй като общественият транспорт 

тигане до мястото, където някой иска да 
телят може да изразява и двете значения: 

„Хосе, научаването да се решават проблеми е важно, когато трябва да се 
справяш с непредвидени проблеми, докато пазаруваш, докато готвиш и т.н., 

независим“. Защо смятате, че е важно за нас да 
направим това? Да, така че ние ще имаме план и ще знаем какво да правим, 
докато вървим напред! "Но също така:" Инге, усилието да се научиш да 

възможности за пътуване, за 
често посещаване  на семейството ти , за ходене в плетачния клуб и т.н. 

По този начин дейността придобива смисъл за СХИУ, като е условие за 
полагане на усилия за учене и използване на наученото в бъдеще. 

ивни значения, посредничеството на смисъла може да 
включва и субективни значения, като интереси, естетика, традиции и пр. 
Също така, смисълът може да бъде предаден по невербален начин чрез 
изразяване на доказателства за стойност, важност, интерес, красота, вълнение 

За да може един обучител да оцени качеството на значението на учебната 
ситуация, следващият (неизчерпателен) набор от отразяващи въпроси може да 



 

# Дали резултатът е с лично значение
 

Според Feuerstein трите споменати универсални стратегии са необходими 
условия за успешен учебен процес. Авторът назовава няколко други 
подкрепящи стратегии, които да се разглеждат като специфични за ситуацията 
интервенции, отнасящи се до конкретни ситуации или свързани със 
специфични условия или предизвикателства, напр
Посредничеството при усещането за компетентност, посре
регулирането и контрола на поведението и посредничеството в споделянето 
на поведение са основните подкрепящи стратегии
обучителя да разработи положително
инхибиране на импулсивността или стратегии за сътрудничество и моделиране

 

# Дали резултатът е с лично значение? 

Според Feuerstein трите споменати универсални стратегии са необходими 
условия за успешен учебен процес. Авторът назовава няколко други 

стратегии, които да се разглеждат като специфични за ситуацията 
интервенции, отнасящи се до конкретни ситуации или свързани със 
специфични условия или предизвикателства, напр.: характеристиките на
Посредничеството при усещането за компетентност, посре
регулирането и контрола на поведението и посредничеството в споделянето 

са основните подкрепящи стратегии. Те се отнасят до усилията на 
учителя да разработи положително мнение към самоефективността, 

инхибиране на импулсивността или стратегии за сътрудничество и моделиране
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Според Feuerstein трите споменати универсални стратегии са необходими 
условия за успешен учебен процес. Авторът назовава няколко други 

стратегии, които да се разглеждат като специфични за ситуацията 
интервенции, отнасящи се до конкретни ситуации или свързани със 

арактеристиките наСХИУ. 
Посредничеството при усещането за компетентност, посредничеството в 
регулирането и контрола на поведението и посредничеството в споделянето 

Те се отнасят до усилията на 
мнение към самоефективността, 

инхибиране на импулсивността или стратегии за сътрудничество и моделиране. 



 

5.3.2 Практически стратегии за посреднически учебен опит (ПУО)
на преподаване-свързване

 

Две важни стратегии за създаване на опосредс
рано, са прилагането на метакогнитивен рефлексивен стил на преподаване и 
свързваща техника. И двете са разработени 
за качествено преподаване.Това качество е видимо по начи
обучителят кани СХИУ да разсъждава върху начина, по който той или тя ще се 
справи или се е справил с поставената задача. По
върху усилията, положени от СХИУ за усвояване на понятията или уменията и 
така, те се фокусират върху процеса на мислене, който разработва 
съдържанието на задачата
тъй като не се фокусират предимно върху съдържанието, те не са почти равни 
във всяка ситуация. Така или иначе, съдържанието на размислите 
на мислене - са същите като уменията, които са необходими 
трансферират наученото. Това означава, че тези образователни стратегии 
подобряват и качеството на учебния процес, както и потенциала на СХИУ да 
реализират на практика наученото през целия ден

 

  

                                                           
6В целия този раздел са дадени някои лесни за разбиране примери: те се отнасят главно до 
многото теми, които приканват обучаемия да направи добре обмислен избор по отношение на 
храненето, финансите, развлекателните дейности и др. 
много упражнения в TRIADE 2.0 MNAM платформата.

 

Практически стратегии за посреднически учебен опит (ПУО)
свързване- обобщение - изпълнение. 

създаване на опосредствано учене, както е описано по
рано, са прилагането на метакогнитивен рефлексивен стил на преподаване и 
свързваща техника. И двете са разработени по-долу и предлагат предложения 
за качествено преподаване.Това качество е видимо по начи
обучителят кани СХИУ да разсъждава върху начина, по който той или тя ще се 

справил с поставената задача. По-специално размишленията са 
върху усилията, положени от СХИУ за усвояване на понятията или уменията и 

рат върху процеса на мислене, който разработва 
съдържанието на задачата. Представените предложения често са абстрактни и 
тъй като не се фокусират предимно върху съдържанието, те не са почти равни 
във всяка ситуация. Така или иначе, съдържанието на размислите 

са същите като уменията, които са необходими 
наученото. Това означава, че тези образователни стратегии 

подобряват и качеството на учебния процес, както и потенциала на СХИУ да 
реализират на практика наученото през целия ден. 

 

                   
В целия този раздел са дадени някои лесни за разбиране примери: те се отнасят главно до 

многото теми, които приканват обучаемия да направи добре обмислен избор по отношение на 
храненето, финансите, развлекателните дейности и др. Правенето на обмислен избор присъства в 

я в TRIADE 2.0 MNAM платформата. 
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Практически стратегии за посреднически учебен опит (ПУО)6.Стил 

твано учене, както е описано по-
рано, са прилагането на метакогнитивен рефлексивен стил на преподаване и 

долу и предлагат предложения 
за качествено преподаване.Това качество е видимо по начина, по който 
обучителят кани СХИУ да разсъждава върху начина, по който той или тя ще се 

специално размишленията са 
върху усилията, положени от СХИУ за усвояване на понятията или уменията и 

рат върху процеса на мислене, който разработва 
Представените предложения често са абстрактни и 

тъй като не се фокусират предимно върху съдържанието, те не са почти равни 
във всяка ситуация. Така или иначе, съдържанието на размислите - процесите 

са същите като уменията, които са необходими на СХИУ да 
наученото. Това означава, че тези образователни стратегии 

подобряват и качеството на учебния процес, както и потенциала на СХИУ да 

В целия този раздел са дадени някои лесни за разбиране примери: те се отнасят главно до 
многото теми, които приканват обучаемия да направи добре обмислен избор по отношение на 

Правенето на обмислен избор присъства в 



 

5.3.2.1 Посреднически стил на преподаване

Има няколко фактора - 
значителна разлика в ефективността на всяка програма за обучение: 
(1)преподаваното съдържание; (2) индивидуални различия на  СХИУ; (3) 
индивидуални различия на обучителите; (4) методи и
на преподаване/обучение
програма за обучение се дължи на самата учебна програма и нейните 
материали (това, което се преподава), спрямо това колко се дължи на 
характеристиките на обучителя
(как се е преподавало). Съществува обаче общо съгласие, че стилът на 
преподаване има значителен ефект върху резултатите от обучението

Стилът на преподаване се занимава не само с това, 
с начина, по който се преподава
известен потенциал да бъде опосредствано взаимодействие, тоест да бъде обобщено 
извън съдържанието на непосредствената ситуация. Дали дадено взаимодействие ще 
бъде полезно за насърчаване на процеса на обучение на СХИУ ще зависи от качеството 
на това взаимодействие (вижте 5.3.1.3. за необходимите условия
универсални стратегии (5.3.1.3.) е възможно да се опише стил на преподаване 
или обучение, който илюстрира общия начин на взаимодействие със СХИУ по 
време на обучението, независимо от съдържанието. Основните разлики между 
опосредстваното и не опосредстваното взаимодействие са видими в 
увереността на обучителя в
на процеса. Това означава, че диалогът между обучител и СХИУ не е фокусиран върху 
съдържание -т.е. „не само ...“, тъй като СХИУ също трябва да придобие известни 
знания- но е фокусиран главно върху обобщаващи процеси на мислене и учене. То
особено ясно, когато СХИУ е приканен  да използва
когато иска да се поучи от предишен опит
намират връзки между миналото и действителната или бъдещата ситуация; това 
означава, че работата на автопилот не е ефективна и изисква идентифициране на 
проблема, планиране, мониторинг и т.н. важни умения за обобщаване и 

Един медиен стил на обучение може да бъде обобщен със 7 съвета

1. Интервенциите на обучителите не са 
съдържанието, но също така и по

2. Обучителят задава 
3. Изискване на обосновка
4. Когнитивно моделиране
5. Вътрешна мотивация на задачата.

                                                           
7Basedon  and updated from Warnez, J. (2020)

 

Посреднически стил на преподаване. 

 частично независими един от друг 
значителна разлика в ефективността на всяка програма за обучение: 
(1)преподаваното съдържание; (2) индивидуални различия на  СХИУ; (3) 
индивидуални различия на обучителите; (4) методи и материали; и (5) стила 
на преподаване/обучение. Не е известно доколко ефективността на една 
програма за обучение се дължи на самата учебна програма и нейните 
материали (това, което се преподава), спрямо това колко се дължи на 
характеристиките на обучителя (напр. убеждения) или на стила на преподаване 
(как се е преподавало). Съществува обаче общо съгласие, че стилът на 
преподаване има значителен ефект върху резултатите от обучението

Стилът на преподаване се занимава не само с това, което се преподава, но 
се преподава. Всяко взаимодействие между обучител и СХИУ има 

известен потенциал да бъде опосредствано взаимодействие, тоест да бъде обобщено 
извън съдържанието на непосредствената ситуация. Дали дадено взаимодействие ще 

полезно за насърчаване на процеса на обучение на СХИУ ще зависи от качеството 
на това взаимодействие (вижте 5.3.1.3. за необходимите условия).Въз основа на трите 
универсални стратегии (5.3.1.3.) е възможно да се опише стил на преподаване 

то илюстрира общия начин на взаимодействие със СХИУ по 
време на обучението, независимо от съдържанието. Основните разлики между 
опосредстваното и не опосредстваното взаимодействие са видими в 
увереността на обучителя в способността на СХИУ да се учаи и в ориентацията 

Това означава, че диалогът между обучител и СХИУ не е фокусиран върху 
т.е. „не само ...“, тъй като СХИУ също трябва да придобие известни 

но е фокусиран главно върху обобщаващи процеси на мислене и учене. То
то СХИУ е приканен  да използва наученото в бъдеща ситуация или 

когато иска да се поучи от предишен опит. Ще бъде важно да може да се сравняват
намират връзки между миналото и действителната или бъдещата ситуация; това 

работата на автопилот не е ефективна и изисква идентифициране на 
проблема, планиране, мониторинг и т.н. важни умения за обобщаване и 

Един медиен стил на обучение може да бъде обобщен със 7 съвета

Интервенциите на обучителите не са ориентирани
съдържанието, но също така и по-специално към процеса

задава въпроси. 
обосновка. 

моделиране. 
мотивация на задачата. 

                   
Basedon  and updated from Warnez, J. (2020) 
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частично независими един от друг -, които правят 
значителна разлика в ефективността на всяка програма за обучение: 
(1)преподаваното съдържание; (2) индивидуални различия на  СХИУ; (3) 

материали; и (5) стила 
Не е известно доколко ефективността на една 

програма за обучение се дължи на самата учебна програма и нейните 
материали (това, което се преподава), спрямо това колко се дължи на 

(напр. убеждения) или на стила на преподаване 
(как се е преподавало). Съществува обаче общо съгласие, че стилът на 
преподаване има значителен ефект върху резултатите от обучението.  

се преподава, но преди всичко 
Всяко взаимодействие между обучител и СХИУ има 

известен потенциал да бъде опосредствано взаимодействие, тоест да бъде обобщено 
извън съдържанието на непосредствената ситуация. Дали дадено взаимодействие ще 

полезно за насърчаване на процеса на обучение на СХИУ ще зависи от качеството 
Въз основа на трите 

универсални стратегии (5.3.1.3.) е възможно да се опише стил на преподаване 
то илюстрира общия начин на взаимодействие със СХИУ по 

време на обучението, независимо от съдържанието. Основните разлики между 
опосредстваното и не опосредстваното взаимодействие са видими в 

и в ориентацията 
Това означава, че диалогът между обучител и СХИУ не е фокусиран върху 
т.е. „не само ...“, тъй като СХИУ също трябва да придобие известни 

но е фокусиран главно върху обобщаващи процеси на мислене и учене. Това е 
наученото в бъдеща ситуация или 

е важно да може да се сравняват и 
намират връзки между миналото и действителната или бъдещата ситуация; това 

работата на автопилот не е ефективна и изисква идентифициране на 
проблема, планиране, мониторинг и т.н. важни умения за обобщаване и трансфер. 

Един медиен стил на обучение може да бъде обобщен със 7 съвета7: 

ориентирани само към 
процеса. 



 

6. Подкрепа при трансфер
7. Резюмиране на  посредническия стил на обучение

 

 

  

 

трансфер и обобщение. 
посредническия стил на обучение 
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1. Интервенциите на обучителите не са ориентирани само към 
съдържанието, но също така и по

Учебното съдържание и учебният процес са две страни на една и съща монета. 
Съдържанието се отнася до конкретната задача, упражнения, познания за
тренировъчната сесия. Процесът се отнася до това, което трябва да се направи, 
за да се справи със съдържанието (как подхождате към задачата) и така, се 
отнася до когнитивните функции, метакогнитивните действия и умствените 
операции (сравняване, извеждане,
резултата, търсене на причини за неуспех и др.). Този процес е основният 
фокус на посредническа интервенция и е необходим за обобщаване и 
За да бъде ясно, посредническите интервенции не пренебрегват 
за успешна обработка на една задача, като мотивация, самоефикасност, 
мислене и т.н. Със сигурност съдържанието също трябва да бъде преподавано, 
тъй като е важно и необходимо, но само фокусирането върху
трябва да бъде етикетира
подчертаване на този „процес“ и когнитивния въпрос е свързана с убежденията 
на обучители (и други), че СХИУ може да не са в състояние (да се научат) да 
мислят, да решават проблеми или да 

Начинът, по който обучителят включва тази ориентация на процеса, се вижда 
от неговите размисли и въпроси 
или колко бързо са зададени въпроси
разликата между опосредствана и не 
съдържание/контекст8: 

„Илзе, колко души присъстват в тази (класна) стая?“
„Илзе, как можеш да разбереш колко хора присъстват в тази класна 
стая?“ 
 

Обучителят може да изрази своята 
правят, но тази оценка ще се съсредоточи върху процеса
беше бързо!“ Или „Браво, Хосе, решението е правилно! Добра работа! “, А по 
-скоро:„Виктория, приятно е да видиш, че си направила добър план за 
решаване на този проблем “или„ Илзе, добра работа, видях те че забави 
темпото, когато задачата стана по 
някой се е справил със задачата или предизвикателната ситуация. Оценката не 
е просто „Добра работа, Люис“, но включва и 
обучителят е наблюдавал по отношение на усилията, свързани с процеса. Това 

                                                           
8Приложение 3 включва просто упражнение за преподавателите да видят (или да преживеят) 
разликата между опосредствани и не о
 

 

Интервенциите на обучителите не са ориентирани само към 
съдържанието, но също така и по-специално към процеса

Учебното съдържание и учебният процес са две страни на една и съща монета. 
Съдържанието се отнася до конкретната задача, упражнения, познания за

Процесът се отнася до това, което трябва да се направи, 
за да се справи със съдържанието (как подхождате към задачата) и така, се 
отнася до когнитивните функции, метакогнитивните действия и умствените 
операции (сравняване, извеждане, представяне, съставяне на план, проверка на 

, търсене на причини за неуспех и др.). Този процес е основният 
фокус на посредническа интервенция и е необходим за обобщаване и 
За да бъде ясно, посредническите интервенции не пренебрегват 
за успешна обработка на една задача, като мотивация, самоефикасност, 
мислене и т.н. Със сигурност съдържанието също трябва да бъде преподавано, 
тъй като е важно и необходимо, но само фокусирането върху съдържанието не 

етикетирано като посредническа интервенция. Причината за 
подчертаване на този „процес“ и когнитивния въпрос е свързана с убежденията 
на обучители (и други), че СХИУ може да не са в състояние (да се научат) да 
мислят, да решават проблеми или да трансферират. 

Начинът, по който обучителят включва тази ориентация на процеса, се вижда 
от неговите размисли и въпроси как или защо , а не от това какви или колко 

зададени въпросите. Един прост пример може да покаже 
разликата между опосредствана и не опосредствана намеса за едно и също 

„Илзе, колко души присъстват в тази (класна) стая?“ 
„Илзе, как можеш да разбереш колко хора присъстват в тази класна 

Обучителят може да изрази своята признателност за това, което СХИУ 
правят, но тази оценка ще се съсредоточи върху процеса. Не „О, Хосе, това 
беше бързо!“ Или „Браво, Хосе, решението е правилно! Добра работа! “, А по 

Виктория, приятно е да видиш, че си направила добър план за 
проблем “или„ Илзе, добра работа, видях те че забави 

темпото, когато задачата стана по -трудна“.Оценяването е за това как 
някой се е справил със задачата или предизвикателната ситуация. Оценката не 
е просто „Добра работа, Люис“, но включва и информация
обучителят е наблюдавал по отношение на усилията, свързани с процеса. Това 

                   
Приложение 3 включва просто упражнение за преподавателите да видят (или да преживеят) 

разликата между опосредствани и не опосредствани интервенции. 
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Интервенциите на обучителите не са ориентирани само към 
процеса. 

Учебното съдържание и учебният процес са две страни на една и съща монета. 
Съдържанието се отнася до конкретната задача, упражнения, познания за 

Процесът се отнася до това, което трябва да се направи, 
за да се справи със съдържанието (как подхождате към задачата) и така, се 
отнася до когнитивните функции, метакогнитивните действия и умствените 

на план, проверка на 
, търсене на причини за неуспех и др.). Този процес е основният 

фокус на посредническа интервенция и е необходим за обобщаване и трансфер. 
За да бъде ясно, посредническите интервенции не пренебрегват други условия 
за успешна обработка на една задача, като мотивация, самоефикасност, 
мислене и т.н. Със сигурност съдържанието също трябва да бъде преподавано, 

съдържанието не 
но като посредническа интервенция. Причината за 

подчертаване на този „процес“ и когнитивния въпрос е свързана с убежденията 
на обучители (и други), че СХИУ може да не са в състояние (да се научат) да 

Начинът, по който обучителят включва тази ориентация на процеса, се вижда 
, а не от това какви или колко 

. Един прост пример може да покаже 
опосредствана намеса за едно и също 

„Илзе, как можеш да разбереш колко хора присъстват в тази класна 

за това, което СХИУ 
Не „О, Хосе, това 

беше бързо!“ Или „Браво, Хосе, решението е правилно! Добра работа! “, А по 
Виктория, приятно е да видиш, че си направила добър план за 

проблем “или„ Илзе, добра работа, видях те че забави 
Оценяването е за това как 

някой се е справил със задачата или предизвикателната ситуация. Оценката не 
информация за това, което 

обучителят е наблюдавал по отношение на усилията, свързани с процеса. Това 

Приложение 3 включва просто упражнение за преподавателите да видят (или да преживеят) 



 

помага на СХИУ да развият „познавателен“ речник, който е основен за СХИУ 
да отразява усилията им. 

Основна стратегия, която илюстрира тази ориентация на процеса, е да нас
СХИУ да развиват навик да отделят време за мислене, преди да изпълнят 
задачата (умствена ориентация
обучител, когато той/тя кани СХИУ да помислят за съдържанието и процеса на 
това, което е заложено. „Какво се 
за това? Това ново ли е за вас? Лесно ли е или предизвикателно? Справяли ли 
сте се с такава задача в миналото? Как можете да разрешите този проблем? 
Какво трябва да направите първо и какво следва? Какво може да бъ
и в кой момент можете да направите грешка? Как ще р
успешни? и т.н.“Обучителят задава този вид въпроси на СХИУ, но се очаква 
СХИУ да копира този вид изявления и след известно време да си задава тези 
въпроси - автоматично. Този механизъм е изключително важен като 
метакогнитивен инструмент, тоест помага да се съсредоточи вни
СХИУ върху неговите собствени мисловни процеси и го насърчава да участва в 
подобни малки разговори 

Този разговор със себе си с ментална ориентация допринася за ефективността 
на решаването на проблема и като цяло за автономията, тъй 
зависи от инструкциите и помощта на друг. Той е възприел тази умствена 
ориентация. 

В същата степен размисълът
значително допринася за учебния процес. Размисълът е как СХИУ е изпълнил 
задачата, какво го е направило успешен? Какво му пречеше или създаваше 
трудности: „Мария, как реши проблема? Лесно ли беше? Предизвикателно? 
Резултатът добър ли е? Чувства
задачите? Как се справи с грешката? Какво може да направиш следващ
път, за да успееш? И т.н.
или мислене, върху използваните стратегии: тези стратегии са основни(т.е. 
обобщаващи) принципи или правила, които са истинското съдържание на 
трансфера. Това правило помага да 
ситуации.  

Много силна стратегия е винаги да се използва тази 
каквато и да е намеса от страна на обучител може да бъде организирана по 
такъв начин, че да има момент на умствена ориентация 
размисъл в края. Също така всеки урок или тренировъчна сесия може да бъде 
разделен на три части: в началото е времето за планиране, на което е важно да 
се обърне внимание„Петя, какво ще правим днес? Какво ще научим днес? 

 

помага на СХИУ да развият „познавателен“ речник, който е основен за СХИУ 
 

Основна стратегия, която илюстрира тази ориентация на процеса, е да нас
СХИУ да развиват навик да отделят време за мислене, преди да изпълнят 

умствена ориентация). Тази умствена ориентация се въвежда от 
обучител, когато той/тя кани СХИУ да помислят за съдържанието и процеса на 

„Какво се очаква да направите? Какво ви е необходимо 
за това? Това ново ли е за вас? Лесно ли е или предизвикателно? Справяли ли 
сте се с такава задача в миналото? Как можете да разрешите този проблем? 
Какво трябва да направите първо и какво следва? Какво може да бъ
и в кой момент можете да направите грешка? Как ще разберете, че сте 

Обучителят задава този вид въпроси на СХИУ, но се очаква 
СХИУ да копира този вид изявления и след известно време да си задава тези 

автоматично. Този механизъм е изключително важен като 
метакогнитивен инструмент, тоест помага да се съсредоточи вни
СХИУ върху неговите собствени мисловни процеси и го насърчава да участва в 

 със себе си. 

Този разговор със себе си с ментална ориентация допринася за ефективността 
на решаването на проблема и като цяло за автономията, тъй като СХИУ вече не 
зависи от инструкциите и помощта на друг. Той е възприел тази умствена 

размисълът след учене, решаване на проблем и т.н. 
значително допринася за учебния процес. Размисълът е как СХИУ е изпълнил 

го е направило успешен? Какво му пречеше или създаваше 
„Мария, как реши проблема? Лесно ли беше? Предизвикателно? 

Резултатът добър ли е? Чувстваше ли се добре, докато изпълняваше 
задачите? Как се справи с грешката? Какво може да направиш следващ

? И т.н.”Ясно е, че това отражение е върху процеса на учене 
или мислене, върху използваните стратегии: тези стратегии са основни(т.е. 
обобщаващи) принципи или правила, които са истинското съдържание на 

. Това правило помага да се знае какво да се прави в бъдещи подобни 

Много силна стратегия е винаги да се използва тази когнитивна структура
каквато и да е намеса от страна на обучител може да бъде организирана по 
такъв начин, че да има момент на умствена ориентация преди, и момент на 
размисъл в края. Също така всеки урок или тренировъчна сесия може да бъде 
разделен на три части: в началото е времето за планиране, на което е важно да 

„Петя, какво ще правим днес? Какво ще научим днес? 
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помага на СХИУ да развият „познавателен“ речник, който е основен за СХИУ 

Основна стратегия, която илюстрира тази ориентация на процеса, е да насърчи 
СХИУ да развиват навик да отделят време за мислене, преди да изпълнят 

Тази умствена ориентация се въвежда от 
обучител, когато той/тя кани СХИУ да помислят за съдържанието и процеса на 

очаква да направите? Какво ви е необходимо 
за това? Това ново ли е за вас? Лесно ли е или предизвикателно? Справяли ли 
сте се с такава задача в миналото? Как можете да разрешите този проблем? 
Какво трябва да направите първо и какво следва? Какво може да бъде трудно 

азберете, че сте 
Обучителят задава този вид въпроси на СХИУ, но се очаква 

СХИУ да копира този вид изявления и след известно време да си задава тези 
автоматично. Този механизъм е изключително важен като 

метакогнитивен инструмент, тоест помага да се съсредоточи вниманието на 
СХИУ върху неговите собствени мисловни процеси и го насърчава да участва в 

Този разговор със себе си с ментална ориентация допринася за ефективността 
като СХИУ вече не 

зависи от инструкциите и помощта на друг. Той е възприел тази умствена 

след учене, решаване на проблем и т.н. 
значително допринася за учебния процес. Размисълът е как СХИУ е изпълнил 

го е направило успешен? Какво му пречеше или създаваше 
„Мария, как реши проблема? Лесно ли беше? Предизвикателно? 

ли се добре, докато изпълняваше 
задачите? Как се справи с грешката? Какво може да направиш следващия 

Ясно е, че това отражение е върху процеса на учене 
или мислене, върху използваните стратегии: тези стратегии са основни(т.е. 
обобщаващи) принципи или правила, които са истинското съдържание на 

се знае какво да се прави в бъдещи подобни 

когнитивна структура: 
каквато и да е намеса от страна на обучител може да бъде организирана по 

преди, и момент на 
размисъл в края. Също така всеки урок или тренировъчна сесия може да бъде 
разделен на три части: в началото е времето за планиране, на което е важно да 

„Петя, какво ще правим днес? Какво ще научим днес? 



 

Какво направихме вчера?”,„Тина, това, което научихме вчера, как може да ни 
помогне днес? и т.н.” 

В края на сесията размисълът включва разглеждане на резултата от обуче
(постигнатите цели, изпит
всичко това, какви усилия са положени и т.н.) Основната част от 
тренировъчната сесия -в срокове на прекарано време
дейности, но те се предхождат от време за планиране, последвано от размисъл. 
Но по време на дейностите, от време на време, може да се орг
междинна оценка- „Люис, добре ли се справяме? Продължаваме ли? В какво се 
затрудняваш? Смяташ ли, че ще постигнеш твоята (лична) цел
действия се отнасят до мониторинг. Планирането на време, мониторинг и 
размисъл и т.н. са основите на всички
Включването на тези три части и създаването на навик винаги 
предварително, да се проверява по време и да се размишлява след дейността
допринася за ефективното

 

  

 

вчера?”,„Тина, това, което научихме вчера, как може да ни 

В края на сесията размисълът включва разглеждане на резултата от обуче
(постигнатите цели, изпитаните трудности и намерените решения, чувствата за 

усилия са положени и т.н.) Основната част от 
в срокове на прекарано време- ще бъдат подготвените 

дейности, но те се предхождат от време за планиране, последвано от размисъл. 
Но по време на дейностите, от време на време, може да се орг

„Люис, добре ли се справяме? Продължаваме ли? В какво се 
затрудняваш? Смяташ ли, че ще постигнеш твоята (лична) цел
действия се отнасят до мониторинг. Планирането на време, мониторинг и 
размисъл и т.н. са основите на всички стратегии за решаване на проблеми. 
Включването на тези три части и създаването на навик винаги 
предварително, да се проверява по време и да се размишлява след дейността

то решаване на проблеми. 
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вчера?”,„Тина, това, което научихме вчера, как може да ни 

В края на сесията размисълът включва разглеждане на резултата от обучението 
аните трудности и намерените решения, чувствата за 

усилия са положени и т.н.) Основната част от 
ще бъдат подготвените 

дейности, но те се предхождат от време за планиране, последвано от размисъл. 
Но по време на дейностите, от време на време, може да се организира 

„Люис, добре ли се справяме? Продължаваме ли? В какво се 
затрудняваш? Смяташ ли, че ще постигнеш твоята (лична) цел?”. Тези 
действия се отнасят до мониторинг. Планирането на време, мониторинг и 

стратегии за решаване на проблеми. 
Включването на тези три части и създаването на навик винаги да се мисли 
предварително, да се проверява по време и да се размишлява след дейността, 



 

2. Обучителят задава 

Това предложение е част от предходното. Тук се подчертава важността на 
задаването на въпроси. Въпросите насърчават мислите, разсъжденията и т.н. 
Предоставянето на информация не е достатъчно, за да се насърчи „когнитивно“ 
поведение: много по -„овла
разказва или дава информация. Разказването е добре само за преход на 
информация, но не е достатъчно, за да покани хората да разгледат собствения 
си потенциал. Освен това задаването на въпроси и разпитването
активно участие (вж. 5.3.1.3.a

Ограничени вербални и/или комуникационни умения се наблюдават в много от 
нашите СХИУ. Следователно поставянето на въпроси за много от нашите 
СХИУ е сериозно предизвикателство. И все пак има смисъл да питаме СХИУ, 
дори когато не очакваме (словесна) реакция.
или по-малко - СХИУ да използва въображението си и да разработи (вътрешен) 
набор от думи и понятия, които могат да му помогнат да мисли за начини за 
обработка на информация или решаване на проблеми
грешно обучителят сам да даде отговорите на въпросите или да покани СХИУ 
да даде невербален отговор (кимане с глава или посочване или по какъвто и да 
е начин). От обучителя зависи да разшири простия или непълен отговор и да 
провери дали е разбрал какво иска 
кажеш?“. Много е важно да се помисли със СХИУ как той е подходил към 
дадена задача. Обучителят може да попита 
задачата?“, Но също така може да посочи това, което е наблюдавал, напр.
вижда, че СХИУ работи систематично, използвайки план, или че е видял 
СХИУ, който сравнява, за да търси някакви несъвършенства 
отразяващи въпроси като: „
систематично?“ 

 

 

 

3. Изискване наобосновка

За да поканите СХИУ да мислят, да учат или да решават проблеми с пълно 
внимание и да допринесат за пълната представа за това какво има значение за 
ефективното учене или мислене, важно е (почти) непрекъснато да питате 
СХИУ относно причината за отговор или р
това е правилният отговор?“ 

 

Обучителят задава въпроси. 

Това предложение е част от предходното. Тук се подчертава важността на 
задаването на въпроси. Въпросите насърчават мислите, разсъжденията и т.н. 
Предоставянето на информация не е достатъчно, за да се насърчи „когнитивно“ 

„овластяващо“ е да се задават въпроси, отколкото да се 
разказва или дава информация. Разказването е добре само за преход на 
информация, но не е достатъчно, за да покани хората да разгледат собствения 
си потенциал. Освен това задаването на въпроси и разпитването
активно участие (вж. 5.3.1.3.a). 

Ограничени вербални и/или комуникационни умения се наблюдават в много от 
нашите СХИУ. Следователно поставянето на въпроси за много от нашите 
СХИУ е сериозно предизвикателство. И все пак има смисъл да питаме СХИУ, 
дори когато не очакваме (словесна) реакция. Това винаги приканва 

СХИУ да използва въображението си и да разработи (вътрешен) 
набор от думи и понятия, които могат да му помогнат да мисли за начини за 
обработка на информация или решаване на проблеми. И в никакъв случай не е 

ешно обучителят сам да даде отговорите на въпросите или да покани СХИУ 
да даде невербален отговор (кимане с глава или посочване или по какъвто и да 
е начин). От обучителя зависи да разшири простия или непълен отговор и да 
провери дали е разбрал какво иска да съобщи СХИУ„Джойс, това ли искаш да 

“. Много е важно да се помисли със СХИУ как той е подходил към 
дадена задача. Обучителят може да попита „Делфин, как се справи

“, Но също така може да посочи това, което е наблюдавал, напр.
да, че СХИУ работи систематично, използвайки план, или че е видял 

СХИУ, който сравнява, за да търси някакви несъвършенства 
отразяващи въпроси като: „Евелин, това добър план ли беше?“ или „Работи ли 

обосновка. 

За да поканите СХИУ да мислят, да учат или да решават проблеми с пълно 
внимание и да допринесат за пълната представа за това какво има значение за 
ефективното учене или мислене, важно е (почти) непрекъснато да питате 
СХИУ относно причината за отговор или решение.“Майк, защо мислиш
това е правилният отговор?“ Добрите посреднически обучители създават 
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Това предложение е част от предходното. Тук се подчертава важността на 
задаването на въпроси. Въпросите насърчават мислите, разсъжденията и т.н. 
Предоставянето на информация не е достатъчно, за да се насърчи „когнитивно“ 

стяващо“ е да се задават въпроси, отколкото да се 
разказва или дава информация. Разказването е добре само за преход на 
информация, но не е достатъчно, за да покани хората да разгледат собствения 
си потенциал. Освен това задаването на въпроси и разпитването са покана за 

Ограничени вербални и/или комуникационни умения се наблюдават в много от 
нашите СХИУ. Следователно поставянето на въпроси за много от нашите 
СХИУ е сериозно предизвикателство. И все пак има смисъл да питаме СХИУ, 

винаги приканва - повече 
СХИУ да използва въображението си и да разработи (вътрешен) 

набор от думи и понятия, които могат да му помогнат да мисли за начини за 
И в никакъв случай не е 

ешно обучителят сам да даде отговорите на въпросите или да покани СХИУ 
да даде невербален отговор (кимане с глава или посочване или по какъвто и да 
е начин). От обучителя зависи да разшири простия или непълен отговор и да 

Джойс, това ли искаш да 
“. Много е важно да се помисли със СХИУ как той е подходил към 

„Делфин, как се справи със 
“, Но също така може да посочи това, което е наблюдавал, напр.: той 

да, че СХИУ работи систематично, използвайки план, или че е видял 
СХИУ, който сравнява, за да търси някакви несъвършенства - последвани от 

Евелин, това добър план ли беше?“ или „Работи ли 

За да поканите СХИУ да мислят, да учат или да решават проблеми с пълно 
внимание и да допринесат за пълната представа за това какво има значение за 
ефективното учене или мислене, важно е (почти) непрекъснато да питате 

Майк, защо мислиш, че 
Добрите посреднически обучители създават 



 

навика да оспорват както правилните, така и неправилните отговори
предизвикателството трябва да бъде придружено от правилото за приемане на 
възможно най-много отговори на СХИУ (механизмът „Да, но ...“). Обучителят 
може да каже например: „
погледнеш и по друг начин и може би щ

Твърде често задаването на въпроси се случва 
Важно е обаче да задавате въпроси и когато нещо е правилно. Формирането на 
навици при това е важно. Оспорването на правилните отговори обуславя СХИУ 
срещу очакването, че предизвикателството от обучителя означава, че 
отговорите им са грешни. Отговорът, последван от въпрос, не означава 
непременно грешка или неуспех
„Мануел, да, така е. Как разбра, че това трябва да е отговорът? Защо този е 
по-добър от другия? Какво би било неточно с този
казал как се сети за това и 

Точно както в случая СХИУ може да се учи от грешки (виж следващото 
предложение), СХИУ може да се учи от причини за успех. Размисълът върху 
отговора на въпроса „Джулиан,
разбирането и схващането. СХИУ научава, че отговорът му не се основава на 
съвпадение, а на резултат от активни, адекватни и ефикасни усилия за 
прилагане на добри (познавателни) умения и нагласи
показват доказателства за (научена) безпомощност и твърде често приписват 
успехи на външни условия (задачата, която трябва
лесна или обучителят ми помогна) и приписват неуспех на себе си (не съм 
добър в това). Предложението да се изисква обосновка на добрите отговори е 
противоотрова на (научената) безпомощност, като свързва успехите с 
активните усилия. И допринася за положително усещане за компетентност и 
вътрешна мотивация. 

Когато обучението се провежда в групова обстановка, положителните отзиви, 
правилните отговори и ефективните подходи допринасят за положителна 
атмосфера. Добрите навици, ефективното 
от останалите участници; може да се получи наблюдателно обучение

 

  

 

навика да оспорват както правилните, така и неправилните отговори
предизвикателството трябва да бъде придружено от правилото за приемане на 

много отговори на СХИУ (механизмът „Да, но ...“). Обучителят 
„Да, Джойс, права си, може да е така. Можеш да го 

погледнеш и по друг начин и може би ще намериш още по-добър отговор.

Твърде често задаването на въпроси се случва само когато нещо не е наред. 
Важно е обаче да задавате въпроси и когато нещо е правилно. Формирането на 
навици при това е важно. Оспорването на правилните отговори обуславя СХИУ 
срещу очакването, че предизвикателството от обучителя означава, че 

им са грешни. Отговорът, последван от въпрос, не означава 
непременно грешка или неуспех. „Правилно“ предизвикателство може да бъде: 
Мануел, да, така е. Как разбра, че това трябва да е отговорът? Защо този е 

добър от другия? Какво би било неточно с този? Мануел, би ли ми  показал/ 
казал как се сети за това и как намери правилния отговор?“ 

Точно както в случая СХИУ може да се учи от грешки (виж следващото 
предложение), СХИУ може да се учи от причини за успех. Размисълът върху 

„Джулиан, как намери правилния отговор?“
разбирането и схващането. СХИУ научава, че отговорът му не се основава на 
съвпадение, а на резултат от активни, адекватни и ефикасни усилия за 
прилагане на добри (познавателни) умения и нагласи. СХИУ много често
показват доказателства за (научена) безпомощност и твърде често приписват 
успехи на външни условия (задачата, която трябваше да бъде изпълнена, беше 
лесна или обучителят ми помогна) и приписват неуспех на себе си (не съм 
добър в това). Предложението да се изисква обосновка на добрите отговори е 
противоотрова на (научената) безпомощност, като свързва успехите с 

И допринася за положително усещане за компетентност и 

Когато обучението се провежда в групова обстановка, положителните отзиви, 
правилните отговори и ефективните подходи допринасят за положителна 
атмосфера. Добрите навици, ефективното и адекватно поведение се наблюдават 
от останалите участници; може да се получи наблюдателно обучение
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навика да оспорват както правилните, така и неправилните отговори. При това 
предизвикателството трябва да бъде придружено от правилото за приемане на 

много отговори на СХИУ (механизмът „Да, но ...“). Обучителят 
Да, Джойс, права си, може да е така. Можеш да го 

добър отговор.“ 

само когато нещо не е наред. 
Важно е обаче да задавате въпроси и когато нещо е правилно. Формирането на 
навици при това е важно. Оспорването на правилните отговори обуславя СХИУ 
срещу очакването, че предизвикателството от обучителя означава, че 

им са грешни. Отговорът, последван от въпрос, не означава 
„Правилно“ предизвикателство може да бъде: 

Мануел, да, така е. Как разбра, че това трябва да е отговорът? Защо този е 
? Мануел, би ли ми  показал/ 

Точно както в случая СХИУ може да се учи от грешки (виж следващото 
предложение), СХИУ може да се учи от причини за успех. Размисълът върху 

как намери правилния отговор?“ допринася за 
разбирането и схващането. СХИУ научава, че отговорът му не се основава на 
съвпадение, а на резултат от активни, адекватни и ефикасни усилия за 

СХИУ много често 
показват доказателства за (научена) безпомощност и твърде често приписват 

да бъде изпълнена, беше 
лесна или обучителят ми помогна) и приписват неуспех на себе си (не съм 
добър в това). Предложението да се изисква обосновка на добрите отговори е 
противоотрова на (научената) безпомощност, като свързва успехите с 

И допринася за положително усещане за компетентност и 

Когато обучението се провежда в групова обстановка, положителните отзиви, 
правилните отговори и ефективните подходи допринасят за положителна 

и адекватно поведение се наблюдават 
от останалите участници; може да се получи наблюдателно обучение. 



 

4. Когнитивно моделиране

Посредническият стил се поддържа от обучител, който показва (т.е. моделира) изрично 
как той или тя - с ентусиазъм 
неуспехи, инхибира импулсивността, говори сам със себе си, разсъждава върху това, 
което прави или е направил, мислено се ориентира и т.н. СХИУ не само показва, т.е. 
невербално, неговия/нейния начин на мислене или 
подробно показва това, което той пита или казва на себе си по време на тези действия. 
По този начин СХИУ вижда и чува как СХИУ се справя с проблеми, грешки, успехи, 
как подсилва сам себе си т.н

Освен че е модел за самите СХИУ, когато е възможно, СХИУ пита връстник, напр. друг 
СХИУ в случай, че има групова сесия, за да покаже (и вербализира) как той или тя се 
справя със задачите. Това е важна стратегия, тъй като всеки е 
по-склонен да се учи от някой,

Също така, желанието да се поучи от видяното и чутото няма да присъства особено, 
когато моделът е модел за овладяване, т.е. някой, който винаги изпълня
перфектно; ще бъде по-устойчиво
майсторство показва поведение, което 
придобиване, докато моделът за справяне показва известно несъвършенство и така, 
постижимо поведение. 

  

 

моделиране. 

Посредническият стил се поддържа от обучител, който показва (т.е. моделира) изрично 
с ентусиазъм - решава проблеми, подхожда към задачи, справя се с 

неуспехи, инхибира импулсивността, говори сам със себе си, разсъждава върху това, 
което прави или е направил, мислено се ориентира и т.н. СХИУ не само показва, т.е. 
невербално, неговия/нейния начин на мислене или решаване на проблеми, но също така 
подробно показва това, което той пита или казва на себе си по време на тези действия. 
По този начин СХИУ вижда и чува как СХИУ се справя с проблеми, грешки, успехи, 
как подсилва сам себе си т.н. 

СХИУ, когато е възможно, СХИУ пита връстник, напр. друг 
СХИУ в случай, че има групова сесия, за да покаже (и вербализира) как той или тя се 
справя със задачите. Това е важна стратегия, тъй като всеки е - често несъзнателно 

склонен да се учи от някой, с когото може да се идентифицира.  

Също така, желанието да се поучи от видяното и чутото няма да присъства особено, 
когато моделът е модел за овладяване, т.е. някой, който винаги изпълня

устойчиво, когато моделът е модел за справяне. Моделът на 
майсторство показва поведение, което - според СХИУ - може да бъде твърде труден за 
придобиване, докато моделът за справяне показва известно несъвършенство и така, 

 

105 

Посредническият стил се поддържа от обучител, който показва (т.е. моделира) изрично 
проблеми, подхожда към задачи, справя се с 

неуспехи, инхибира импулсивността, говори сам със себе си, разсъждава върху това, 
което прави или е направил, мислено се ориентира и т.н. СХИУ не само показва, т.е. 

решаване на проблеми, но също така 
подробно показва това, което той пита или казва на себе си по време на тези действия. 
По този начин СХИУ вижда и чува как СХИУ се справя с проблеми, грешки, успехи, 

СХИУ, когато е възможно, СХИУ пита връстник, напр. друг 
СХИУ в случай, че има групова сесия, за да покаже (и вербализира) как той или тя се 

често несъзнателно – 

Също така, желанието да се поучи от видяното и чутото няма да присъства особено, 
когато моделът е модел за овладяване, т.е. някой, който винаги изпълнява задачи 

справяне. Моделът на 
може да бъде твърде труден за 

придобиване, докато моделът за справяне показва известно несъвършенство и така, 



 

5. Вътрешна мотивация

Когато медиацията се фокусира върху процеса, който води до резултат, а не върху 
самия резултат, тя не може да използва форми на подсилване, получени от 
поведенческите модели (оперативно обучение, наказване, игнориране и т.н.). В края на 
краищата целта на оперантното кондици
възнаграждение) с желаното поведение, което означава резултата. За (класическите) 
бихевиористи всичко, което се случва между стимул (S) и реакция (R), е ненаблюдаемо 
и следователно не е възможно да бъде повлияно
отговор на разходите и т.н. (външно подсилване, тъй като идват отвън), с други думи, 
са свързани с мисленето или резултатите от решаването на проблеми. Добре известно е 
какви са ограниченията на тези класически оперантни проц
наградите изчезнат, изчезва и мотивацията за извършване на това „желано“ поведение 
и така поведението също изчезва. Това е така, защото източникът на мотивация се 
намира извън индивида. Обобщаването и 
в този оперантен подход. 

Въпреки че до голяма степен е предмет на чисто теоретични дискусии, когнитивният 
подход предлага да се насърчи присъщата за задачата мотивация. Източникът на тази 
мотивация е да се намери в задачата и/или в човека, като напри
характер на задачата, готовността на лицето да се изправи срещу предизвикателството 
или чувството за компетентност. Примерите за (задача
показват, че външното и вътрешното подсилване не могат да бъдат изцяло 

 

- Вътрешно индивидуална оценка и похвала

 

Междуиндивидуалната оценка е оценка на напредъка или изпълненията в сравнение с 
изпълненията на другите. Вътрешно индивидуалнатаоценка се случва, когато 
постиженията на СХИУ се сравняват с 
Избирайки вътрешно индивидуалната оценка, чувството за възможност за  промяна, да 
се научи повече или да се правят нещата по
медиационен стил, който ще се изрази в
процеса, което ще бъде оценено индивидуално

„Елена, ти успя да вземеш предвид повече елементи едновременно, отколкото миналия 
път, когато практикувахме това“

 

- Социални награди 

 

Тъй като напр. материалистични или свързани с дейността награди привличат 
вниманието върху наградата след резултата, а не върху процеса на учене, мислене или 

 

мотивацияза задачата. 

се фокусира върху процеса, който води до резултат, а не върху 
самия резултат, тя не може да използва форми на подсилване, получени от 
поведенческите модели (оперативно обучение, наказване, игнориране и т.н.). В края на 
краищата целта на оперантното кондициониране е да свърже подкрепата (например 
възнаграждение) с желаното поведение, което означава резултата. За (класическите) 
бихевиористи всичко, което се случва между стимул (S) и реакция (R), е ненаблюдаемо 
и следователно не е възможно да бъде повлияно. Наградите, точките, системите за 
отговор на разходите и т.н. (външно подсилване, тъй като идват отвън), с други думи, 
са свързани с мисленето или резултатите от решаването на проблеми. Добре известно е 
какви са ограниченията на тези класически оперантни процедури: веднага щом 
наградите изчезнат, изчезва и мотивацията за извършване на това „желано“ поведение 
и така поведението също изчезва. Това е така, защото източникът на мотивация се 
намира извън индивида. Обобщаването и осмислянето също са предизвикателни 

Въпреки че до голяма степен е предмет на чисто теоретични дискусии, когнитивният 
подход предлага да се насърчи присъщата за задачата мотивация. Източникът на тази 
мотивация е да се намери в задачата и/или в човека, като например предизвикателния 
характер на задачата, готовността на лицето да се изправи срещу предизвикателството 
или чувството за компетентност. Примерите за (задача-) вътрешни награди по
показват, че външното и вътрешното подсилване не могат да бъдат изцяло 

Вътрешно индивидуална оценка и похвала 

Междуиндивидуалната оценка е оценка на напредъка или изпълненията в сравнение с 
изпълненията на другите. Вътрешно индивидуалнатаоценка се случва, когато 
постиженията на СХИУ се сравняват с неговите/нейните предишни постижения. 
Избирайки вътрешно индивидуалната оценка, чувството за възможност за  промяна, да 
се научи повече или да се правят нещата по-независимо се засилват. Определено в този 

онен стил, който ще се изрази в, доколкото е възможно, измерван
процеса, което ще бъде оценено индивидуално.  

„Елена, ти успя да вземеш предвид повече елементи едновременно, отколкото миналия 
път, когато практикувахме това“. 

Тъй като напр. материалистични или свързани с дейността награди привличат 
вниманието върху наградата след резултата, а не върху процеса на учене, мислене или 
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се фокусира върху процеса, който води до резултат, а не върху 
самия резултат, тя не може да използва форми на подсилване, получени от 
поведенческите модели (оперативно обучение, наказване, игнориране и т.н.). В края на 

ониране е да свърже подкрепата (например 
възнаграждение) с желаното поведение, което означава резултата. За (класическите) 
бихевиористи всичко, което се случва между стимул (S) и реакция (R), е ненаблюдаемо 

градите, точките, системите за 
отговор на разходите и т.н. (външно подсилване, тъй като идват отвън), с други думи, 
са свързани с мисленето или резултатите от решаването на проблеми. Добре известно е 

едури: веднага щом 
наградите изчезнат, изчезва и мотивацията за извършване на това „желано“ поведение 
и така поведението също изчезва. Това е така, защото източникът на мотивация се 

също са предизвикателни точки 

Въпреки че до голяма степен е предмет на чисто теоретични дискусии, когнитивният 
подход предлага да се насърчи присъщата за задачата мотивация. Източникът на тази 

мер предизвикателния 
характер на задачата, готовността на лицето да се изправи срещу предизвикателството 

) вътрешни награди по-долу 
показват, че външното и вътрешното подсилване не могат да бъдат изцяло разделени. 

Междуиндивидуалната оценка е оценка на напредъка или изпълненията в сравнение с 
изпълненията на другите. Вътрешно индивидуалнатаоценка се случва, когато 

неговите/нейните предишни постижения. 
Избирайки вътрешно индивидуалната оценка, чувството за възможност за  промяна, да 

независимо се засилват. Определено в този 
възможно, измерването на 

„Елена, ти успя да вземеш предвид повече елементи едновременно, отколкото миналия 

Тъй като напр. материалистични или свързани с дейността награди привличат 
вниманието върху наградата след резултата, а не върху процеса на учене, мислене или 



 

решаване на проблеми, предхождащи резултата, повече се избират социални награди 
като потупване по рамото, намигване и т.н. като начин за похвала на текущите усилия. 
Също така тук, за да има посредничество
възнаграден, като се отделя особено внимание на усилията и процеса, който води или е 
довел до резултата. 

 

- Самоукрепване 

 

Изследванията (макар и от когнитивно
личноното укрепване (като например да се възнаградите, като си кажете, че сте 
свършили добра работа „Да! Направих го!“) е много по
подсилване. Със сигурност самоукрепването трябва да се основава на правилна 
самооценка и това трябва да се научи

 

- Награди, свързани с вътрешния свят на човека

 

Има няколко известни примера за чисто вътрешни видове възнаграждение. На
се споменава наградата, при която успешното изпълнение 
по-трудна или сложна задача. Тук отвореността към предизвикателствата се подхранва 
и адресира. Вътрешната мотивация се проявява в поемане на рискове, приемане на 
предизвикателства, намиране на удоволствие при решаване на проблеми и т.н. 
„Виктория, ти успя да пътуваш с автобус до сестра си; трябваше да вземеш един 
автобус, за да пристигнеш до твоята дестинация. Сигурен съм, че ще успееш и 
когато пътуваш до гаджето си,
веднъж.“ 

  

 

решаване на проблеми, предхождащи резултата, повече се избират социални награди 
рамото, намигване и т.н. като начин за похвала на текущите усилия. 

посредничество, следва СХИУ да е информиран за какво е 
възнаграден, като се отделя особено внимание на усилията и процеса, който води или е 

Изследванията (макар и от когнитивно-поведенческа гледна точка) показват, че 
личноното укрепване (като например да се възнаградите, като си кажете, че сте 
свършили добра работа „Да! Направих го!“) е много по-мощно от всяко външно 

с сигурност самоукрепването трябва да се основава на правилна 
самооценка и това трябва да се научи. 

, свързани с вътрешния свят на човека 

Има няколко известни примера за чисто вътрешни видове възнаграждение. На
се споменава наградата, при която успешното изпълнение на задача се възнаграждава с 

трудна или сложна задача. Тук отвореността към предизвикателствата се подхранва 
и адресира. Вътрешната мотивация се проявява в поемане на рискове, приемане на 

едизвикателства, намиране на удоволствие при решаване на проблеми и т.н. 
„Виктория, ти успя да пътуваш с автобус до сестра си; трябваше да вземеш един 
автобус, за да пристигнеш до твоята дестинация. Сигурен съм, че ще успееш и 
когато пътуваш до гаджето си, Хосе, въпреки че ще трябва да смениш автобуса 
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решаване на проблеми, предхождащи резултата, повече се избират социални награди 
рамото, намигване и т.н. като начин за похвала на текущите усилия. 

, следва СХИУ да е информиран за какво е 
възнаграден, като се отделя особено внимание на усилията и процеса, който води или е 

поведенческа гледна точка) показват, че 
личноното укрепване (като например да се възнаградите, като си кажете, че сте 

мощно от всяко външно 
с сигурност самоукрепването трябва да се основава на правилна 

Има няколко известни примера за чисто вътрешни видове възнаграждение. Най -често 
на задача се възнаграждава с 

трудна или сложна задача. Тук отвореността към предизвикателствата се подхранва 
и адресира. Вътрешната мотивация се проявява в поемане на рискове, приемане на 

едизвикателства, намиране на удоволствие при решаване на проблеми и т.н. 
„Виктория, ти успя да пътуваш с автобус до сестра си; трябваше да вземеш един 
автобус, за да пристигнеш до твоята дестинация. Сигурен съм, че ще успееш и 

Хосе, въпреки че ще трябва да смениш автобуса 



 

6. Подкрепапритрансфер

Това се отнася до една от основните стратегии, които определят медийната 
интервенция, т.е. трансцендентността. Новият опит, уменията, които са свързани с 
контексти, различни от учебния такъв (друга среда, различно ниво на новост и т.н.). 
Важно е да подкрепите СХИУ по време на опитите им да приложат умения в различни 
ситуации, особено чрез създаване на безопасна среда (
двамата знаем, че можеш да го направиш, и няма проблем, ако нещата не вървят 
добре, ние сме тук, за да разбереш как да се справиш с 
изпробвания ” в зоната на проксимално развитие и като дадете възможно най 
обратна връзка и подканите към размисъл
професионалистът, който подкрепя СХИУ в ежедневния работен или житейски 
контекст) води СХИУ през стъпките на умствената ориентация (виж предложение 1), 
като задава въпроси, свързани с процеса (и съдържанието). 
се подготвяш за пазаруване по време на обучението, а сега искаш да отидеш в 
пекарната и аптеката. Нека помислим заедно как и т.н.

Много когнитивни психолози предлагат да се подготвят за осмислян
обучението, като се поканят СХИУ да си представят ситуации или моменти, в които 
наученото може да се приложи. Обучителят създава „въображаеми мостове“. Това не е 
лесно и може да отнеме известно време, но се установява, че и СХИУ може да разви
този начин на мислене и да си представи бъдещи контексти. Твърде често 
професионалистите приемат, че СХИУ не са в състояние да направят това ... въпреки че 
те вярват, че тези хора могат да мечтаят и да фантазират ... Раздел 5.3.2.2. разработва 
техниката на свързване.  

 

 

 

 

 

 

7. Резюмиране на  посредническия стил на обучение

Има много специфични начини за посредничество и тези начини са свързани със 
собствената личност на обучителя и с обратната връзка, която някой получава от 
СХИУ за регулиране на поведениет

 

трансфера и обобщение. 

Това се отнася до една от основните стратегии, които определят медийната 
интервенция, т.е. трансцендентността. Новият опит, уменията, които са свързани с 

различни от учебния такъв (друга среда, различно ниво на новост и т.н.). 
Важно е да подкрепите СХИУ по време на опитите им да приложат умения в различни 
ситуации, особено чрез създаване на безопасна среда („Делфин, не
двамата знаем, че можеш да го направиш, и няма проблем, ако нещата не вървят 
добре, ние сме тук, за да разбереш как да се справиш с това ...“
изпробвания ” в зоната на проксимално развитие и като дадете възможно най 
обратна връзка и подканите към размисъл. Докато е необходимо, обучителят (или 
професионалистът, който подкрепя СХИУ в ежедневния работен или житейски 
контекст) води СХИУ през стъпките на умствената ориентация (виж предложение 1), 

зани с процеса (и съдържанието). „Евелин, ти се научи как да 
се подготвяш за пазаруване по време на обучението, а сега искаш да отидеш в 
пекарната и аптеката. Нека помислим заедно как и т.н.“ 

Много когнитивни психолози предлагат да се подготвят за осмислян
обучението, като се поканят СХИУ да си представят ситуации или моменти, в които 
наученото може да се приложи. Обучителят създава „въображаеми мостове“. Това не е 
лесно и може да отнеме известно време, но се установява, че и СХИУ може да разви
този начин на мислене и да си представи бъдещи контексти. Твърде често 
професионалистите приемат, че СХИУ не са в състояние да направят това ... въпреки че 
те вярват, че тези хора могат да мечтаят и да фантазират ... Раздел 5.3.2.2. разработва 

посредническия стил на обучение. 

Има много специфични начини за посредничество и тези начини са свързани със 
собствената личност на обучителя и с обратната връзка, която някой получава от 
СХИУ за регулиране на поведението и избор на медиационни стратегии. Като 
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Това се отнася до една от основните стратегии, които определят медийната 
интервенция, т.е. трансцендентността. Новият опит, уменията, които са свързани с 

различни от учебния такъв (друга среда, различно ниво на новост и т.н.). 
Важно е да подкрепите СХИУ по време на опитите им да приложат умения в различни 

, нека се опитаме, и 
двамата знаем, че можеш да го направиш, и няма проблем, ако нещата не вървят 

“), да създадете „ 
изпробвания ” в зоната на проксимално развитие и като дадете възможно най -много 

Докато е необходимо, обучителят (или 
професионалистът, който подкрепя СХИУ в ежедневния работен или житейски 
контекст) води СХИУ през стъпките на умствената ориентация (виж предложение 1), 

„Евелин, ти се научи как да 
се подготвяш за пазаруване по време на обучението, а сега искаш да отидеш в 

Много когнитивни психолози предлагат да се подготвят за осмисляне по време на 
обучението, като се поканят СХИУ да си представят ситуации или моменти, в които 
наученото може да се приложи. Обучителят създава „въображаеми мостове“. Това не е 
лесно и може да отнеме известно време, но се установява, че и СХИУ може да развие 
този начин на мислене и да си представи бъдещи контексти. Твърде често 
професионалистите приемат, че СХИУ не са в състояние да направят това ... въпреки че 
те вярват, че тези хора могат да мечтаят и да фантазират ... Раздел 5.3.2.2. разработва 

Има много специфични начини за посредничество и тези начини са свързани със 
собствената личност на обучителя и с обратната връзка, която някой получава от 

о и избор на медиационни стратегии. Като 



 

илюстрация, а не като списък с изявления, които трябва да бъдат запомнени 
известно колебание ...-, следният списък е извадка от твърдения, които често се чуват, 
докато обучител преподава по медиационен на

Илзе, какво трябва да направиш по
Джойс, кажи ми как го направи.
Джейк, какво мислиш, че би станало, ако ___?
Евелин, кога преди си правила нещо подобно?
Делфин, как ще се чувстваш, ако _____?
Сигрид, да, така е, но как разбра, че е правилно?
Мария, кога друг път трябва да ___?
Петя, спри и погледни внимателно какво правиш.
Хосе, какъв е проблемът според теб?
Тина, можеш ли да измислиш друг начин, по който бихме могли да направим 
това? 
Мануел, защо този е по
Йохан, къде си правил това преди, за да ти помогне да разрешиш този 
проблем? 
Тина, нека направим план, за да не пропуснем нищо.
Елена, как можеш да разбереш?
Джулиан, как ____ е различен (като) ___

  

 

илюстрация, а не като списък с изявления, които трябва да бъдат запомнени 
, следният списък е извадка от твърдения, които често се чуват, 

докато обучител преподава по медиационен начин: 

Илзе, какво трябва да направиш по-нататък? 
Джойс, кажи ми как го направи. 
Джейк, какво мислиш, че би станало, ако ___? 
Евелин, кога преди си правила нещо подобно? 
Делфин, как ще се чувстваш, ако _____? 
Сигрид, да, така е, но как разбра, че е правилно? 
Мария, кога друг път трябва да ___? 
Петя, спри и погледни внимателно какво правиш. 
Хосе, какъв е проблемът според теб? 
Тина, можеш ли да измислиш друг начин, по който бихме могли да направим 

Мануел, защо този е по-добър от онзи? 
правил това преди, за да ти помогне да разрешиш този 

Тина, нека направим план, за да не пропуснем нищо. 
Елена, как можеш да разбереш? 

различен (като) ___? 
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илюстрация, а не като списък с изявления, които трябва да бъдат запомнени -и така, с 
, следният списък е извадка от твърдения, които често се чуват, 

Тина, можеш ли да измислиш друг начин, по който бихме могли да направим 

правил това преди, за да ти помогне да разрешиш този 



 

5.3.2.2. Свързване. 

 

Свързването е процесът, при който обучителите насърчават СХИУ да мислят за 
различни приложения на мисловните процеси и стратегии, които са използвали и 
обсъждали. Съдържанието може също да бъде свързано, но за да се подпомогне 
осмислянето на наученото, нач
като допринася за научаване
използвате нещо, което е било придобито по
да използва това в новата ситуация, когато 
„Какво трябва да направя тук? Какво знам, което може да бъде полезно/необходимо в 
тази ситуация? Равна ли е тази ситуация на тази, която преживях преди? ”. 
Осмислянето разчита на процесите на мислене, съотнесени със (
търсене на всякакви взаимоотношения, припомняне на стратегии, прогнозиране на 
резултата, правене на избор и т.н

 

Свързването е концепция, която се използва от Feuerstein 
медиационния стил на преподаване. При употр
важно да се „настрои“ разбирането и прилагането на когнитивните функции и 
стратегии в различни контексти. Възможно е да направите от това нещо символично: 
като си представите и говорите за различни приложения на когнитив
принципи и стратегии, а не като действително да трябва да правите приложението
Тъй като човешките същества са способни на представителна мисъл, действителното 
изпробване на принципите на мислене в различни реални ситуации не е напълно 
необходимо; можем да „изпробваме“ приложенията символично, като си ги 
представяме и като ги обсъждаме. Това е 
свързващата дейност е преди всичко дискусия, с номинации на ситуации и контексти, 
в които се прилагат когнити
вместо да бъдат предложени от обучителя. От нашия опит възрастните с 
интелектуални затруднения са много способни да се научат да свързват, но 
ръководената практика в реална ситуация също е важна, тъй като
професионалистът, който подкрепя СХИУ, може да създаде необходимата безопасна 
среда за експерименти и учене от грешки

 

 

Как да приложим техниката на свързване

 

Свързването се осъществява след като СХИУ изпълни задача и включва задаване на
два „големи“ въпроса. Първият въпрос „
СХИУ към процеса, уменията и общите принципи, използвани по време на задачата. 
Вторият „кога или къде би могъл да използваш тези принципи?
насърчаване на СХИУ да види възможно най

 

Свързването е процесът, при който обучителите насърчават СХИУ да мислят за 
различни приложения на мисловните процеси и стратегии, които са използвали и 
обсъждали. Съдържанието може също да бъде свързано, но за да се подпомогне 
осмислянето на наученото, начинът, по който се подхожда към нещо, е по

научаване на трансфера. Винаги, когато искате (или трябва) да 
използвате нещо, което е било придобито по-рано, СХИУ няма да стигне до момента 
да използва това в новата ситуация, когато процесите на мислене не са активирани: 
„Какво трябва да направя тук? Какво знам, което може да бъде полезно/необходимо в 
тази ситуация? Равна ли е тази ситуация на тази, която преживях преди? ”. 
Осмислянето разчита на процесите на мислене, съотнесени със (b.o.) сравняване, 
търсене на всякакви взаимоотношения, припомняне на стратегии, прогнозиране на 
резултата, правене на избор и т.н. 

Свързването е концепция, която се използва от Feuerstein (b.o. 2010)
медиационния стил на преподаване. При употребата на Feuerstein, идеята е, че е 
важно да се „настрои“ разбирането и прилагането на когнитивните функции и 
стратегии в различни контексти. Възможно е да направите от това нещо символично: 
като си представите и говорите за различни приложения на когнитив
принципи и стратегии, а не като действително да трябва да правите приложението
Тъй като човешките същества са способни на представителна мисъл, действителното 
изпробване на принципите на мислене в различни реални ситуации не е напълно 

димо; можем да „изпробваме“ приложенията символично, като си ги 
представяме и като ги обсъждаме. Това е свързване. Според условията
свързващата дейност е преди всичко дискусия, с номинации на ситуации и контексти, 
в които се прилагат когнитивни принципи, извличани от СХИУ, когато е възможно, 
вместо да бъдат предложени от обучителя. От нашия опит възрастните с 
интелектуални затруднения са много способни да се научат да свързват, но 
ръководената практика в реална ситуация също е важна, тъй като 
професионалистът, който подкрепя СХИУ, може да създаде необходимата безопасна 
среда за експерименти и учене от грешки. 

Как да приложим техниката на свързване? 

Свързването се осъществява след като СХИУ изпълни задача и включва задаване на
два „големи“ въпроса. Първият въпрос „как го направи?“ е да насочите вниманието на 
СХИУ към процеса, уменията и общите принципи, използвани по време на задачата. 

кога или къде би могъл да използваш тези принципи?“ се използва за 
ИУ да види възможно най-широкото прилагане на принципите
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Свързването е процесът, при който обучителите насърчават СХИУ да мислят за 
различни приложения на мисловните процеси и стратегии, които са използвали и 
обсъждали. Съдържанието може също да бъде свързано, но за да се подпомогне 

инът, по който се подхожда към нещо, е по-важен, тъй 
Винаги, когато искате (или трябва) да 
рано, СХИУ няма да стигне до момента 

процесите на мислене не са активирани: 
„Какво трябва да направя тук? Какво знам, което може да бъде полезно/необходимо в 
тази ситуация? Равна ли е тази ситуация на тази, която преживях преди? ”. 

b.o.) сравняване, 
търсене на всякакви взаимоотношения, припомняне на стратегии, прогнозиране на 

(b.o. 2010)като част от 
ебата на Feuerstein, идеята е, че е 

важно да се „настрои“ разбирането и прилагането на когнитивните функции и 
стратегии в различни контексти. Възможно е да направите от това нещо символично: 
като си представите и говорите за различни приложения на когнитивните правила, 
принципи и стратегии, а не като действително да трябва да правите приложението. 
Тъй като човешките същества са способни на представителна мисъл, действителното 
изпробване на принципите на мислене в различни реални ситуации не е напълно 

димо; можем да „изпробваме“ приложенията символично, като си ги 
условията на Feuerstein, 

свързващата дейност е преди всичко дискусия, с номинации на ситуации и контексти, 
вни принципи, извличани от СХИУ, когато е възможно, 

вместо да бъдат предложени от обучителя. От нашия опит възрастните с 
интелектуални затруднения са много способни да се научат да свързват, но 

 обучителят или 
професионалистът, който подкрепя СХИУ, може да създаде необходимата безопасна 

Свързването се осъществява след като СХИУ изпълни задача и включва задаване на 
“ е да насочите вниманието на 

СХИУ към процеса, уменията и общите принципи, използвани по време на задачата. 
“ се използва за 

широкото прилагане на принципите. 



 

 

a. Как го направи

 

СХИУ се насърчава да разкаже
т.н. От СХИУ се иска да обясни защо тези принципи, процеси или стратегии работят 
и защо са важни. Обучителят може да назове това за СХИУ, но доколкото е 
възможно, обучителят ще насърчи СХИУ да назове тези процеси, самите стъпки на 
стратегията...Важно е СХИУ да използва собствените си думи, тъй като 
„собствените“ думи отразяват нивото на абстракция или 
може да се справи. 

 

За да извлече отговорите от СХИУ, обучителят ще използва техниката на Сократов 
разпит, за да „открие“ процесите, уменията и стратегиите; всъщност това е 
метакогнитивно отражение. Това може да отнеме много време, н
СХИУ да се научи да трансферира
да се изгради обучението върху опита на СХИУ и да се надгради върху настоящите 
умения на СХИУ, които често са несъзнателни процеси. Аналогията на компютър и
софтуер е полезна тук: не искаме да инсталираме ново приложение, искаме да 
актуализираме старото. Ако ново и старо приложение съществуват заедно на една и 
съща машина, тогава машината може по подразбиране да използва старата, въпреки 
че новата е по-добра. Тъй като уменията често са неосъзнати, СХИУ се придържат 
към стария си начин на правене на нещата, особено когато са разсеяни от стрес, 
вълнение или други фактори

 

 

b. “Кога или къде бихте могли да използвате тези 
принципи/процеси/стратегии/подходи?

 

Обучителят насърчава СХИУ да мисли за/по? Приложения по възможно най
най-общ начин. При първото задаване на този въпрос СХИУ обикновено отговаря 
„следващия път, когато трябва да изпълня тази задача, ще го направя точно както 
описахме“, но обучителят може да използва отново Сократов разпит, за да помогне на 
СХИУ да види много по-обширни приложения

 

Следните принципи трябва да управляват свързването като посреднически 
механизъм: 

 

- „Мостовете“ трябва да бъдат извлечени от СХИУ, а не да 
им се казват (въпр
„подсказване“

 

 

Как го направи?  

СХИУ се насърчава да разкаже как е подходил към задачите, какво е взел предвид и 
т.н. От СХИУ се иска да обясни защо тези принципи, процеси или стратегии работят 

Обучителят може да назове това за СХИУ, но доколкото е 
възможно, обучителят ще насърчи СХИУ да назове тези процеси, самите стъпки на 
стратегията...Важно е СХИУ да използва собствените си думи, тъй като 
„собствените“ думи отразяват нивото на абстракция или сложност, с които СХИУ 

За да извлече отговорите от СХИУ, обучителят ще използва техниката на Сократов 
разпит, за да „открие“ процесите, уменията и стратегиите; всъщност това е 
метакогнитивно отражение. Това може да отнеме много време, но ако има нужда от 

трансферира, ще е необходимо да отделите това време
да се изгради обучението върху опита на СХИУ и да се надгради върху настоящите 
умения на СХИУ, които често са несъзнателни процеси. Аналогията на компютър и
софтуер е полезна тук: не искаме да инсталираме ново приложение, искаме да 
актуализираме старото. Ако ново и старо приложение съществуват заедно на една и 
съща машина, тогава машината може по подразбиране да използва старата, въпреки 

а. Тъй като уменията често са неосъзнати, СХИУ се придържат 
към стария си начин на правене на нещата, особено когато са разсеяни от стрес, 
вълнение или други фактори. 

Кога или къде бихте могли да използвате тези 
принципи/процеси/стратегии/подходи?” 

чителят насърчава СХИУ да мисли за/по? Приложения по възможно най
общ начин. При първото задаване на този въпрос СХИУ обикновено отговаря 

следващия път, когато трябва да изпълня тази задача, ще го направя точно както 
може да използва отново Сократов разпит, за да помогне на 

обширни приложения. 

Следните принципи трябва да управляват свързването като посреднически 

„Мостовете“ трябва да бъдат извлечени от СХИУ, а не да 
им се казват (въпреки че често е необходимо известно 
„подсказване“). 
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л към задачите, какво е взел предвид и 
т.н. От СХИУ се иска да обясни защо тези принципи, процеси или стратегии работят 

Обучителят може да назове това за СХИУ, но доколкото е 
възможно, обучителят ще насърчи СХИУ да назове тези процеси, самите стъпки на 
стратегията...Важно е СХИУ да използва собствените си думи, тъй като 

сложност, с които СХИУ 

За да извлече отговорите от СХИУ, обучителят ще използва техниката на Сократов 
разпит, за да „открие“ процесите, уменията и стратегиите; всъщност това е 

о ако има нужда от 
, ще е необходимо да отделите това време. Целта е 

да се изгради обучението върху опита на СХИУ и да се надгради върху настоящите 
умения на СХИУ, които често са несъзнателни процеси. Аналогията на компютър или 
софтуер е полезна тук: не искаме да инсталираме ново приложение, искаме да 
актуализираме старото. Ако ново и старо приложение съществуват заедно на една и 
съща машина, тогава машината може по подразбиране да използва старата, въпреки 

а. Тъй като уменията често са неосъзнати, СХИУ се придържат 
към стария си начин на правене на нещата, особено когато са разсеяни от стрес, 

Кога или къде бихте могли да използвате тези 

чителят насърчава СХИУ да мисли за/по? Приложения по възможно най-широк и 
общ начин. При първото задаване на този въпрос СХИУ обикновено отговаря 

следващия път, когато трябва да изпълня тази задача, ще го направя точно както 
може да използва отново Сократов разпит, за да помогне на 

Следните принципи трябва да управляват свързването като посреднически 

„Мостовете“ трябва да бъдат извлечени от СХИУ, а не да 
еки че често е необходимо известно 



 

- „Мостовете“ трябва да са за събития и обстоятелства, които 
са познати на СХИУ

 

- „Примери за свързване“ трябва да бъдат прости и ясни, а не 
сложни и логически мъчителни

 

- „Примери за свързване “ трябва да 
няколко области от опит, особено в други живи контексти, 
домашни ситуации, заетост или взаимодействие с 
връстници. 

 

  

 

“ трябва да са за събития и обстоятелства, които 
са познати на СХИУ. 

„Примери за свързване“ трябва да бъдат прости и ясни, а не 
сложни и логически мъчителни. 

„Примери за свързване “ трябва да бъдат извлечени в 
няколко области от опит, особено в други живи контексти, 
домашни ситуации, заетост или взаимодействие с 
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“ трябва да са за събития и обстоятелства, които 

„Примери за свързване“ трябва да бъдат прости и ясни, а не 

бъдат извлечени в 
няколко области от опит, особено в други живи контексти, 
домашни ситуации, заетост или взаимодействие с 



 

5.3.2.3. Практически случай: размисли за това как тези предложения могат да 
бъдат използвани в РАЗДЕЛ 4 на платформата 

 

Упражненията върху 
пирамидата за хранене 
(Раздел 4) могат да бъдат 
добра отправна точка за 
разширяване на процеса на 
правене на избор, тъй като 
този процес не е заложен 
само по време на многото 
упражнения на 
платформата (финанси, 
план за пенсиониране, 
физически дейности и т.н.) 
, но се разглежда много често и почти непрекъснато в различни контексти и 
области на живота. Снабдяването на СХИУ с тази компетентност за 
самостоятелен избор ще повлияе на качеството му на живот, тъй като ще му д
инструмент да бъде по-малко зависим от (предпочитанията и влиянията на) някой 
друг. Това е сложно умение с различни етапи, но 
когнитивната карта - не трябва да е трудно
новост и сложност на задачата могат да улеснят или възпрепятстват автономния 
избор. Вече много малки деца показват доказателства за успешен избор: дайте им 
възможност да изберат едно парче торта, предлагайки няколко парчета, малки и 
големи. Какъв може да бъде резултатът? Да
не могат да опишат стъпките на стратегията или какво са взели предвид, за да 
направят избора, но те прилагат стратегията

 

Когато правите упражнение за здравословна храна (Раздел 4), трябва да се приложи 
точно същата стратегия. Определението на проблема няма да бъде същото, но 
определението на проблема, включително личната цел, ще бъде и трябва да бъде 
дефинирано. Едно малко дете ще включва по
човек. Да вземеш най-голямото парче и да го из
желание за отчитане на здравословни проблеми, докато за един застаряващ човек 
може да има здравословни проблеми и затова личната цел може да е различна. Ясно 
е, че съдържанието и знанията са важни: познанията за личните здра
предизвикателства, както и знанията за здравословната храна, за сега и за в бъдеще 
трябва да присъстват. А има и проблем с мотивацията ... Това прави нещата по
сложни, тъй като са заложени много п

 

След като си поставите цел, различните алтернативи трябва да се 
противопоставят една на друга. Резултатът ще накара човека да направи избор. 

 

Практически случай: размисли за това как тези предложения могат да 
бъдат използвани в РАЗДЕЛ 4 на платформата TRIADE 2.0 „МНСА“

Упражненията върху 
пирамидата за хранене 
(Раздел 4) могат да бъдат 
добра отправна точка за 
разширяване на процеса на 

на избор, тъй като 
този процес не е заложен 
само по време на многото 
упражнения на 
платформата (финанси, 

за пенсиониране, 
физически дейности и т.н.) 
, но се разглежда много често и почти непрекъснато в различни контексти и 

Снабдяването на СХИУ с тази компетентност за 
самостоятелен избор ще повлияе на качеството му на живот, тъй като ще му д

малко зависим от (предпочитанията и влиянията на) някой 
друг. Това е сложно умение с различни етапи, но - както беше обяснено в раздела на 

не трябва да е трудно... Съдържанието или нивото на 
на задачата могат да улеснят или възпрепятстват автономния 

избор. Вече много малки деца показват доказателства за успешен избор: дайте им 
възможност да изберат едно парче торта, предлагайки няколко парчета, малки и 
големи. Какъв може да бъде резултатът? Да, вярно! Много малки деца може още да 
не могат да опишат стъпките на стратегията или какво са взели предвид, за да 
направят избора, но те прилагат стратегията. 

Когато правите упражнение за здравословна храна (Раздел 4), трябва да се приложи 
тратегия. Определението на проблема няма да бъде същото, но 

определението на проблема, включително личната цел, ще бъде и трябва да бъде 
дефинирано. Едно малко дете ще включва по-малко съдържание от възрастния 

голямото парче и да го изядеш е личната цел, без никакво 
желание за отчитане на здравословни проблеми, докато за един застаряващ човек 
може да има здравословни проблеми и затова личната цел може да е различна. Ясно 
е, че съдържанието и знанията са важни: познанията за личните здра
предизвикателства, както и знанията за здравословната храна, за сега и за в бъдеще 
трябва да присъстват. А има и проблем с мотивацията ... Това прави нещата по
сложни, тъй като са заложени много по -критични критерии за правилния избор

ато си поставите цел, различните алтернативи трябва да се 
противопоставят една на друга. Резултатът ще накара човека да направи избор. 

113 

Практически случай: размисли за това как тези предложения могат да 
TRIADE 2.0 „МНСА“. 

, но се разглежда много често и почти непрекъснато в различни контексти и 
Снабдяването на СХИУ с тази компетентност за 

самостоятелен избор ще повлияе на качеството му на живот, тъй като ще му даде 
малко зависим от (предпочитанията и влиянията на) някой 

както беше обяснено в раздела на 
Съдържанието или нивото на 

на задачата могат да улеснят или възпрепятстват автономния 
избор. Вече много малки деца показват доказателства за успешен избор: дайте им 
възможност да изберат едно парче торта, предлагайки няколко парчета, малки и 

, вярно! Много малки деца може още да 
не могат да опишат стъпките на стратегията или какво са взели предвид, за да 

Когато правите упражнение за здравословна храна (Раздел 4), трябва да се приложи 
тратегия. Определението на проблема няма да бъде същото, но 

определението на проблема, включително личната цел, ще бъде и трябва да бъде 
малко съдържание от възрастния 

ядеш е личната цел, без никакво 
желание за отчитане на здравословни проблеми, докато за един застаряващ човек 
може да има здравословни проблеми и затова личната цел може да е различна. Ясно 
е, че съдържанието и знанията са важни: познанията за личните здравни нужди и 
предизвикателства, както и знанията за здравословната храна, за сега и за в бъдеще 
трябва да присъстват. А има и проблем с мотивацията ... Това прави нещата по-

критични критерии за правилния избор. 

ато си поставите цел, различните алтернативи трябва да се 
противопоставят една на друга. Резултатът ще накара човека да направи избор. 



 

Изборът между две алтернативи може да бъде, но не непременно, по
зависимост от новостите или рисковете, които мо
алтернатива ще бъде приложена 
прилагане конкретно. По -късно резултатът ще бъде оценен

 

Всъщност тази стратегия е приложение на обща стратегия за решаване на 
проблеми - дефиниране на проблема, алтернативи, планиране, мониторинг, докато 
се прави, оценка. Това е евристика и така, може би ... няма да има желания 
резултат. Ако имате намерение да пътувате до дома на приятелите си, можете да 
направите избор между автобус, такси, майка 
и т.н., но не е сигурно дали има алтернативи. Възможно е да направите избор да 
вземете автобуса, но ... в неделя няма автобус, който да пътува до града на 
приятелите ви. Трябва да се направи нов избор пак с несигурност. 
постоянството, наблюдението и т.н., са част от стратегията

 

Контекстът на упражнението за хранене има потенциал за метакогнитивно 
отражение, ръководено от обучител. Може да е ясно, че упражнението отчита 
„познавателните“ нужди на СХИУ (вижте 
концепцията за Зона на проксимално развитие)
обучението трябва да бъде подходяща и значима за СХИУ, да има потенциал за 
„смисъл“ и „взаимност“ (вж. 5.3.1.3.). Посредническият обучител ще насърчи д
помисли как се прави изборът не само за класифициране на различните храни, както 
е в упражнение 4.2, но и за контрастиране спрямо личните нужди, предпочитания и 
предизвикателства. Въпреки че не е описано в шаблона, да посредничи в значението 
и да покани СХИУ да положи усилия, този личен смисъл трябва да бъде установен. 
Това лично значение е средство за намиране на ситуации, които имат потенциала 
СХИУ да прилага представително нау
можете да поканите СХИУ да поми
приятели за обяд, да отиде в супермаркета или да направи списък за пазаруване
Тази представителна дейност не е същата като обобщаване (вж. 5.3.2.4.), тъй като 
това се случва конкретно. Излизайки от контекст
ситуации да направите избор и да допринесете за здравето 
физическите дейности. И дори „по
могат да бъдат илюстрирани в напълно нехранителни или несвързани със здравето 
контексти: домакинска дейност, професионални или доброволчески дейности, 
приятелство и т.н. Връзка към други упражнения на платформата TRIADE 2.0 
„МНСА“ може да улесни н
СХИУ. Големите проблеми
финанси и харчене на пари имат потенциал да свързва и съединява. Най 
нещо е да подсетите (или да представите) ситуации
значение за СХИУ.  

  

 

Изборът между две алтернативи може да бъде, но не непременно, по
зависимост от новостите или рисковете, които могат да бъдат поети. Избраната 
алтернатива ще бъде приложена - за някои хора чрез представяне, за други чрез 

късно резултатът ще бъде оценен. 

Всъщност тази стратегия е приложение на обща стратегия за решаване на 
не на проблема, алтернативи, планиране, мониторинг, докато 

се прави, оценка. Това е евристика и така, може би ... няма да има желания 
резултат. Ако имате намерение да пътувате до дома на приятелите си, можете да 
направите избор между автобус, такси, майка ви да има кола и да желае да шофира 
и т.н., но не е сигурно дали има алтернативи. Възможно е да направите избор да 
вземете автобуса, но ... в неделя няма автобус, който да пътува до града на 
приятелите ви. Трябва да се направи нов избор пак с несигурност. 
постоянството, наблюдението и т.н., са част от стратегията. 

Контекстът на упражнението за хранене има потенциал за метакогнитивно 
отражение, ръководено от обучител. Може да е ясно, че упражнението отчита 
„познавателните“ нужди на СХИУ (вижте параметрите на когнитивната карта и 
концепцията за Зона на проксимално развитие). Също така тази част от 
обучението трябва да бъде подходяща и значима за СХИУ, да има потенциал за 
„смисъл“ и „взаимност“ (вж. 5.3.1.3.). Посредническият обучител ще насърчи д
помисли как се прави изборът не само за класифициране на различните храни, както 
е в упражнение 4.2, но и за контрастиране спрямо личните нужди, предпочитания и 

Въпреки че не е описано в шаблона, да посредничи в значението 
ни СХИУ да положи усилия, този личен смисъл трябва да бъде установен. 

Това лично значение е средство за намиране на ситуации, които имат потенциала 
СХИУ да прилага представително наученото. За да бъде възможно най
можете да поканите СХИУ да помисли за закуска (и здравословни опции), да покани 
приятели за обяд, да отиде в супермаркета или да направи списък за пазаруване
Тази представителна дейност не е същата като обобщаване (вж. 5.3.2.4.), тъй като 
това се случва конкретно. Излизайки от контекста на храненето, може да има 
ситуации да направите избор и да допринесете за здравето - какъвто е случаят с 
физическите дейности. И дори „по-нататъшните“ мостове на правене
могат да бъдат илюстрирани в напълно нехранителни или несвързани със здравето 
контексти: домакинска дейност, професионални или доброволчески дейности, 

Връзка към други упражнения на платформата TRIADE 2.0 
нещата, като по някакъв начин ги прави по

СХИУ. Големите проблеми като план за пенсиониране и по-малките теми като 
финанси и харчене на пари имат потенциал да свързва и съединява. Най 

(или да представите) ситуации, които безусловно имат 
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Изборът между две алтернативи може да бъде, но не непременно, по-лесен, в 
гат да бъдат поети. Избраната 

за някои хора чрез представяне, за други чрез 

Всъщност тази стратегия е приложение на обща стратегия за решаване на 
не на проблема, алтернативи, планиране, мониторинг, докато 

се прави, оценка. Това е евристика и така, може би ... няма да има желания 
резултат. Ако имате намерение да пътувате до дома на приятелите си, можете да 

ви да има кола и да желае да шофира 
и т.н., но не е сигурно дали има алтернативи. Възможно е да направите избор да 
вземете автобуса, но ... в неделя няма автобус, който да пътува до града на 
приятелите ви. Трябва да се направи нов избор пак с несигурност. Гъвкавостта, 

Контекстът на упражнението за хранене има потенциал за метакогнитивно 
отражение, ръководено от обучител. Може да е ясно, че упражнението отчита 

параметрите на когнитивната карта и 
Също така тази част от 

обучението трябва да бъде подходяща и значима за СХИУ, да има потенциал за 
„смисъл“ и „взаимност“ (вж. 5.3.1.3.). Посредническият обучител ще насърчи да се 
помисли как се прави изборът не само за класифициране на различните храни, както 
е в упражнение 4.2, но и за контрастиране спрямо личните нужди, предпочитания и 

Въпреки че не е описано в шаблона, да посредничи в значението 
ни СХИУ да положи усилия, този личен смисъл трябва да бъде установен. 

Това лично значение е средство за намиране на ситуации, които имат потенциала 
ченото. За да бъде възможно най-конкретен, 

сли за закуска (и здравословни опции), да покани 
приятели за обяд, да отиде в супермаркета или да направи списък за пазаруване. 
Тази представителна дейност не е същата като обобщаване (вж. 5.3.2.4.), тъй като 

а на храненето, може да има 
какъвто е случаят с 

правене на избор 
могат да бъдат илюстрирани в напълно нехранителни или несвързани със здравето 
контексти: домакинска дейност, професионални или доброволчески дейности, 

Връзка към други упражнения на платформата TRIADE 2.0 -
по-конкретни за 

малките теми като 
финанси и харчене на пари имат потенциал да свързва и съединява. Най -важното 

, които безусловно имат 



 

5.3.2.4.Обобщаване 

 

От наша гледна точка, свързването трябва да се разглежда като основната техника за 
насърчаване на трансфера. По очевидни причини може 
се отговори на представителното ниво на СХИУ. Въпросът тук е: колкото по
нивото на абстракция, толкова по

 

Въпреки че посредническият
да се работи в зоната на проксимално разви
които да работят за прехвърляне на представителното ниво на свързване

 

Една проста адаптация на истинската техника на свързване не е да се гледа „в 
бъдещето“ (представяйки ситуации, които все още не са се случили), а д
назад „в миналото“, искайки  обяснение на ситуации, в които СХИУ вече е изпробвал 
принципи, процеси или подходи, или където биха могли да използват тези принципи, 
или когато са наблюдавали някой, който прилага принципа
създава мост на представително ниво, СХИУ може да разчита на преживяванията, 
които са се случили в реалния живот. П
направиш избор миналата седмица? По
малко общо „Джойс, помниш ли тази сутрин по време на закуска, заедно говорихме 
за това как да прекараме този свободен ден и трябваше да направим избор; помниш 
ли как се справихме с това?“

И за двете посоки - бъдещето или миналото 
или обясни свързващи ситуации. Посредническият обучител може да използва това, 
което знае за живота или работата на СХИУ, да се назове в минали или бъдещи 
ситуации и да се обясни с прилагането на принципите, стига те да са уместни и 
значими за СХИУ. Той може да предст
свързването и да обясни как могат да се приложат нещата. Или обучителят може да 
представи ситуация и също така да опише как може да се приложи това, което е 
заложено. Представената ситуация може да се отнася до мина
е хипотетична ситуация, която може да се случи в бъдеще

 

Всичко това се отнася до (реално, далечно) осмисляне. Много често ще е необходимо 
да се подкрепи обобщаването (често наричано „близ
виждат това като предпоставка и не
Както беше обяснено по-рано (1.1.2.) 
подход към (много) сходни задачи или контексти, но винаги в една и съща област на 
съдържание. Това обобщение в
автоматизиране на уменията
проксимално развитие на СХИУ, за да планира упражнения, които постепенно се 
усложняват: различните параметри на когнитивната карта 

 

От наша гледна точка, свързването трябва да се разглежда като основната техника за 
. По очевидни причини може да не е възможно (все още!) д

представителното ниво на СХИУ. Въпросът тук е: колкото по
нивото на абстракция, толкова по-приложим и полезен е принципът. 

посредническият обучител винаги ще предпочита тази стратегия, важно е 
да се работи в зоната на проксимално развитие и да се намерят междинни стъпки, 
които да работят за прехвърляне на представителното ниво на свързване

Една проста адаптация на истинската техника на свързване не е да се гледа „в 
бъдещето“ (представяйки ситуации, които все още не са се случили), а д
назад „в миналото“, искайки  обяснение на ситуации, в които СХИУ вече е изпробвал 
принципи, процеси или подходи, или където биха могли да използват тези принципи, 
или когато са наблюдавали някой, който прилага принципа. Въпреки че това също 
ъздава мост на представително ниво, СХИУ може да разчита на преживяванията, 

които са се случили в реалния живот. Попитайте „Илзе, помниш ли кога трябваше да 
направиш избор миналата седмица? По-рано тази седмица? Тази сутрин?

иш ли тази сутрин по време на закуска, заедно говорихме 
за това как да прекараме този свободен ден и трябваше да направим избор; помниш 

“ 

бъдещето или миналото - може да е трудно за СХИУ да назове 
вързващи ситуации. Посредническият обучител може да използва това, 

което знае за живота или работата на СХИУ, да се назове в минали или бъдещи 
ситуации и да се обясни с прилагането на принципите, стига те да са уместни и 

Той може да представи ситуация и да очаква СХИУ да завърши 
свързването и да обясни как могат да се приложат нещата. Или обучителят може да 
представи ситуация и също така да опише как може да се приложи това, което е 
заложено. Представената ситуация може да се отнася до минали преживявания или да 
е хипотетична ситуация, която може да се случи в бъдеще. 

Всичко това се отнася до (реално, далечно) осмисляне. Много често ще е необходимо 
да се подкрепи обобщаването (често наричано „близък“ трансфер). Някои автори 

предпоставка и необходима стъпка (напр. Perkins & Solomon 1992
рано (1.1.2.) трансферирането е прилагане на принцип или 

подход към (много) сходни задачи или контексти, но винаги в една и съща област на 
съдържание. Това обобщение винаги се подкрепя от практика и повторение, т.е. 
автоматизиране на уменията. Обучителят ще използва знанията си за зоната на 
проксимално развитие на СХИУ, за да планира упражнения, които постепенно се 
усложняват: различните параметри на когнитивната карта могат да бъдат полезни в 
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От наша гледна точка, свързването трябва да се разглежда като основната техника за 
да не е възможно (все още!) да 

представителното ниво на СХИУ. Въпросът тук е: колкото по-високо е 

обучител винаги ще предпочита тази стратегия, важно е 
тие и да се намерят междинни стъпки, 

които да работят за прехвърляне на представителното ниво на свързване. 

Една проста адаптация на истинската техника на свързване не е да се гледа „в 
бъдещето“ (представяйки ситуации, които все още не са се случили), а да се погледне 
назад „в миналото“, искайки  обяснение на ситуации, в които СХИУ вече е изпробвал 
принципи, процеси или подходи, или където биха могли да използват тези принципи, 

Въпреки че това също 
ъздава мост на представително ниво, СХИУ може да разчита на преживяванията, 

„Илзе, помниш ли кога трябваше да 
рано тази седмица? Тази сутрин? или по -

иш ли тази сутрин по време на закуска, заедно говорихме 
за това как да прекараме този свободен ден и трябваше да направим избор; помниш 

може да е трудно за СХИУ да назове 
вързващи ситуации. Посредническият обучител може да използва това, 

което знае за живота или работата на СХИУ, да се назове в минали или бъдещи 
ситуации и да се обясни с прилагането на принципите, стига те да са уместни и 

ави ситуация и да очаква СХИУ да завърши 
свързването и да обясни как могат да се приложат нещата. Или обучителят може да 
представи ситуация и също така да опише как може да се приложи това, което е 

ли преживявания или да 

Всичко това се отнася до (реално, далечно) осмисляне. Много често ще е необходимо 
). Някои автори 

Perkins & Solomon 1992). 
е прилагане на принцип или 

подход към (много) сходни задачи или контексти, но винаги в една и съща област на 
инаги се подкрепя от практика и повторение, т.е. 

Обучителят ще използва знанията си за зоната на 
проксимално развитие на СХИУ, за да планира упражнения, които постепенно се 

могат да бъдат полезни в 



 

това (вж. 5.3.1.2.b.). Установено е, че обширните и разнообразни упражнения в една и 
съща област на съдържание са много важни за хората с предизвикателства при 
ученето. Предизвикателството тук е, че уменията могат да се изпълняват 
умствена ориентация (вж. 5.3.1.2.а) или без да се забелязват или търсят различия в 
задачата, което може да изисква когнитивна гъвкавост и така, адаптиране на подхода 
или стратегията. Следователно установяването на „нагласата“ на умствена 
ориентация и размисъл е от решаващо значение. И посредническият обучител се 
колебае да оспори СХИУ, като променя нещата без да му каже или прави грешки 
съзнателно. Ролевите игри в контекста на безопасното обучение могат да бъдат 
полезни, за да се направи мостъ
живот. 

 

  

 

това (вж. 5.3.1.2.b.). Установено е, че обширните и разнообразни упражнения в една и 
съща област на съдържание са много важни за хората с предизвикателства при 
ученето. Предизвикателството тук е, че уменията могат да се изпълняват 
умствена ориентация (вж. 5.3.1.2.а) или без да се забелязват или търсят различия в 
задачата, което може да изисква когнитивна гъвкавост и така, адаптиране на подхода 

Следователно установяването на „нагласата“ на умствена 
нтация и размисъл е от решаващо значение. И посредническият обучител се 

колебае да оспори СХИУ, като променя нещата без да му каже или прави грешки 
съзнателно. Ролевите игри в контекста на безопасното обучение могат да бъдат 

за да се направи мостът към (по-малко безопасния) контекст на реалния 
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това (вж. 5.3.1.2.b.). Установено е, че обширните и разнообразни упражнения в една и 
съща област на съдържание са много важни за хората с предизвикателства при 
ученето. Предизвикателството тук е, че уменията могат да се изпълняват на сляпо, без 
умствена ориентация (вж. 5.3.1.2.а) или без да се забелязват или търсят различия в 
задачата, което може да изисква когнитивна гъвкавост и така, адаптиране на подхода 

Следователно установяването на „нагласата“ на умствена 
нтация и размисъл е от решаващо значение. И посредническият обучител се 

колебае да оспори СХИУ, като променя нещата без да му каже или прави грешки 
съзнателно. Ролевите игри в контекста на безопасното обучение могат да бъдат 

малко безопасния) контекст на реалния 



 

5.3.2.5. Прилагане на наученото

 

И така ... СХИУ може да е готов за следващата стъпка: прилагане на наученото в 
реалния живот. Много условия както от СХИУ, така и от (социалната) среда ще 
окажат влияние върху успешното прилагане

 

СХИУ трябва да има силно желание, да се чувства спокойно в безопасна среда, да не 
изпитва високи нива на стрес, да бъде уверен в себе си, да приема грешките и т.н

 

Професионалистите, подкрепящи СХИУ през деня, трябва да
СХИУ, какво вече овладява (и къде се нуждае от повече помощ). Комуникацията 
между обучител и професионалист е важна. Друго важно: професионалистът 
предполагайки компетентността 
изрази очакванията си ясно, като съобщи какво очаква от СХИУ (създавайки 
положителен стрес, като оспори СХИУ без никаква конкуренция) и какво може да 
очаква СХИУ от него/нея (СХИУ може да разчита на професионалиста). И защо да не 
използвате дневник, за да „колекцион

 

Професионалистът избягва външни мотиви, като възнаграждения, системи за 
непредвидени обстоятелства и т.н., но се фокусира върху вътр
5.3.2.1.5. вътрешна мотивация към задачата). С изключения, т.е. за намиране на 
отправна точка или за създаване на първа инициатива от страна на СХИУ за 
изпробване на наученото, могат да се обмислят външни награди, но те трябва да 
бъдат премахнати възможно най
научил „само заради наградата“. Вътрешната мотивация към задачата ще гарантира 
по-добро бъдещо, независимо изпълнение, т.е. 

 

Тъй като (познавателните и практическите) умения могат да бъдат сложни, 
инструментите за подпомагане на (работната) памет или прилагането на многоетапна 
стратегия могат да бъдат полезни. Всички ние използваме 
инструменти: дневен ред за запомняне на нашите срещи, готварска книга с рецепти и 
визуализации и т.н. Визуалните инструменти могат да бъдат също така по 
съдържание (набор от снимки на развлекателни дейности, налични в квартала), върху 
конкретни стратегии (за приготвяне на торта), но и върху „общи“ стратегии като 
стратегия за решаване на проблеми. Пример
инструменти с пиктограми, чертежи или „светофари“, винаги предназначени да 
помогнат на СХИУ да „спре и да помисли“, да планира, да „направи“ и да оцени

 

В заключение 

 

 

Прилагане на наученото. 

И така ... СХИУ може да е готов за следващата стъпка: прилагане на наученото в 
реалния живот. Много условия както от СХИУ, така и от (социалната) среда ще 

влияние върху успешното прилагане. 

СХИУ трябва да има силно желание, да се чувства спокойно в безопасна среда, да не 
изпитва високи нива на стрес, да бъде уверен в себе си, да приема грешките и т.н

Професионалистите, подкрепящи СХИУ през деня, трябва да знаят какво е научил 
СХИУ, какво вече овладява (и къде се нуждае от повече помощ). Комуникацията 
между обучител и професионалист е важна. Друго важно: професионалистът 
предполагайки компетентността - може да покаже „приканващо“ отношение и да 

кванията си ясно, като съобщи какво очаква от СХИУ (създавайки 
положителен стрес, като оспори СХИУ без никаква конкуренция) и какво може да 
очаква СХИУ от него/нея (СХИУ може да разчита на професионалиста). И защо да не 

колекционирате“ успехи... 

Професионалистът избягва външни мотиви, като възнаграждения, системи за 
непредвидени обстоятелства и т.н., но се фокусира върху вътрешни мотивации (вж. 

ътрешна мотивация към задачата). С изключения, т.е. за намиране на 
отправна точка или за създаване на първа инициатива от страна на СХИУ за 
изпробване на наученото, могат да се обмислят външни награди, но те трябва да 
бъдат премахнати възможно най-скоро, за да се избегне СХИУ да прави това, което е 
научил „само заради наградата“. Вътрешната мотивация към задачата ще гарантира 

добро бъдещо, независимо изпълнение, т.е. трансфер. 

Тъй като (познавателните и практическите) умения могат да бъдат сложни, 
ументите за подпомагане на (работната) памет или прилагането на многоетапна 

стратегия могат да бъдат полезни. Всички ние използваме - много често 
инструменти: дневен ред за запомняне на нашите срещи, готварска книга с рецепти и 

н. Визуалните инструменти могат да бъдат също така по 
съдържание (набор от снимки на развлекателни дейности, налични в квартала), върху 
конкретни стратегии (за приготвяне на торта), но и върху „общи“ стратегии като 
стратегия за решаване на проблеми. Примери за тези общи стратегии се намират в 
инструменти с пиктограми, чертежи или „светофари“, винаги предназначени да 
помогнат на СХИУ да „спре и да помисли“, да планира, да „направи“ и да оцени
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И така ... СХИУ може да е готов за следващата стъпка: прилагане на наученото в 
реалния живот. Много условия както от СХИУ, така и от (социалната) среда ще 

СХИУ трябва да има силно желание, да се чувства спокойно в безопасна среда, да не 
изпитва високи нива на стрес, да бъде уверен в себе си, да приема грешките и т.н. 

знаят какво е научил 
СХИУ, какво вече овладява (и къде се нуждае от повече помощ). Комуникацията 
между обучител и професионалист е важна. Друго важно: професионалистът - 

може да покаже „приканващо“ отношение и да 
кванията си ясно, като съобщи какво очаква от СХИУ (създавайки 

положителен стрес, като оспори СХИУ без никаква конкуренция) и какво може да 
очаква СХИУ от него/нея (СХИУ може да разчита на професионалиста). И защо да не 

Професионалистът избягва външни мотиви, като възнаграждения, системи за 
ешни мотивации (вж. 

ътрешна мотивация към задачата). С изключения, т.е. за намиране на 
отправна точка или за създаване на първа инициатива от страна на СХИУ за 
изпробване на наученото, могат да се обмислят външни награди, но те трябва да 

а да се избегне СХИУ да прави това, което е 
научил „само заради наградата“. Вътрешната мотивация към задачата ще гарантира 

Тъй като (познавателните и практическите) умения могат да бъдат сложни, 
ументите за подпомагане на (работната) памет или прилагането на многоетапна 

много често - този вид 
инструменти: дневен ред за запомняне на нашите срещи, готварска книга с рецепти и 

н. Визуалните инструменти могат да бъдат също така по 
съдържание (набор от снимки на развлекателни дейности, налични в квартала), върху 
конкретни стратегии (за приготвяне на торта), но и върху „общи“ стратегии като 

и за тези общи стратегии се намират в 
инструменти с пиктограми, чертежи или „светофари“, винаги предназначени да 
помогнат на СХИУ да „спре и да помисли“, да планира, да „направи“ и да оцени. 



 

Този документ е написан заради мнение за 
опитаме да направим правилните неща и ще видим докъде ще стигнем ... не казваме 
„небето е границата“ ... Признаваме, че цялостният
вярваме, че всички могат да станат по

 

Обучението за трансфер е предизвикателство за обучителя и за СХИУ. Изисква много 
вникване в обработката на информация, решаване на проблеми, поемане на 
инициатива и др. Забелязва се, че тези умения твърде често не се очакват в СХИУ, 
въпреки че са налице когнитивни методологии за обучение. Вярно е, че тези 
методологии не са лесни за прилагане при СХИУ ... поради когнитивните 
недостатъци. За да се приложи успешно платформата TRIADE 2.0 
допринесе за използването на усвое
трябва да бъдат обучени по тези методологии. Междувременно може да бъде много 
полезно да добавите към MOOC „Моята нова приобщаваща работа“ раздел с казуси, 
изпробвания, доклади, записи за това как се използват предл
на трансфера. Призовавам тези илюстрации да бъдат събрани и постепенно добавени 
към платформата. 

 
  

 

Този документ е написан заради мнение за предполагаема компетентност ... нека се 
опитаме да направим правилните неща и ще видим докъде ще стигнем ... не казваме 

а“ ... Признаваме, че цялостнияттрансфер не е за всички, но 
вярваме, че всички могат да станат по-компетентни в трансфериране на наученото.

е предизвикателство за обучителя и за СХИУ. Изисква много 
вникване в обработката на информация, решаване на проблеми, поемане на 
инициатива и др. Забелязва се, че тези умения твърде често не се очакват в СХИУ, 
въпреки че са налице когнитивни методологии за обучение. Вярно е, че тези 
методологии не са лесни за прилагане при СХИУ ... поради когнитивните 

За да се приложи успешно платформата TRIADE 2.0 - „МНСА“ и да се 
допринесе за използването на усвоени умения в бъдещи ситуации, обучителите 
трябва да бъдат обучени по тези методологии. Междувременно може да бъде много 
полезно да добавите към MOOC „Моята нова приобщаваща работа“ раздел с казуси, 
изпробвания, доклади, записи за това как се използват предложенията за насърчаване 

. Призовавам тези илюстрации да бъдат събрани и постепенно добавени 
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предполагаема компетентност ... нека се 
опитаме да направим правилните неща и ще видим докъде ще стигнем ... не казваме 

не е за всички, но 
на наученото. 

е предизвикателство за обучителя и за СХИУ. Изисква много 
вникване в обработката на информация, решаване на проблеми, поемане на 
инициатива и др. Забелязва се, че тези умения твърде често не се очакват в СХИУ, 
въпреки че са налице когнитивни методологии за обучение. Вярно е, че тези 
методологии не са лесни за прилагане при СХИУ ... поради когнитивните 

„МНСА“ и да се 
ни умения в бъдещи ситуации, обучителите 

трябва да бъдат обучени по тези методологии. Междувременно може да бъде много 
полезно да добавите към MOOC „Моята нова приобщаваща работа“ раздел с казуси, 

оженията за насърчаване 
. Призовавам тези илюстрации да бъдат събрани и постепенно добавени 
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ГЛАВА 6 Инструменти за валидиране
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Скалата за оценка на упражненията
 

Скалата за оценка на упражненията
 
Име на партньор, който оценява упражнението
НОМЕР НАРАЗДЕЛ:  
Моля, изберете отговора, като промените цвета
 
РАЗДЕЛ I: ШАБЛОН 
 

РАЗДЕЛШАБЛОН 1 

Въведение 
 

 

Ясна връзка с 
ФактораКачество 
на 
животиподобласти 

Липсва

Свързване с 
резултатите от 
обучението 

Липсва

Формулировка 
Липсва

Коментари за 
подобряване 
 
 

 
 
 
 
 
 

Резултати от 
обучението 

 

Ясна връзка с 
Фактора Качество 
на живот и 

Липсва

 

Инструменти за валидиране. 

Скалата за оценка на упражненията 

Скалата за оценка на упражненията 

Име на партньор, който оценява упражнението:  

като промените цвета. 

2 3 4 

   

Липсва Слаба Умерена Добра 

Липсва Слабо Умерено Добра 

Липсва Слаба Умерена Добра 

   

Липсва Слаба Умерена Добра 
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5 

 

Много 
добра 

Много 
добро 

Много 
добра 

 

Много добра 



 

 

области 
 

Формулировка  Липсва

Логическа 
последователност 
(знание, прозрение, 
правене) 

Липсва

Коментари за 
подобряване 
 
 
 
 

 

Инструкции за 
обучители 
 

 

Обяснение на 
връзкатаФактор 
Качество на 
животиобласти 

Липсва

Резултати от 
обучението 
 

Липсва

Ясни инструкции 
как да се 
изпълняват и 
поддържат 
упражненията 

Липсва

Коментари за 
подобряване 
 
 
 
 
 

 

 

Липсва Слаба Умерена Добра 

Липсва Слаба Умерена Добра 

   

Липсва Слабо Умерена Добра 

Липсва Слаби Умерена Добра 

Липсват Слаби Умерени Добри 
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Много добра 

Много добра 

 

Много добра 

Много добра 

Много добри 
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РАЗДЕЛ II: УПРАЖНЕНИЯ 
 

УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР :___________ 
 

Упражнението започва с обяснение или случай 
(история, филм, ...) 
 

Случаят е привлекателен и разпознаваем за 
възрастни хора (СХИУ може да се 
идентифицира със случая) 

Ако е необходимо, упражненията се разделят 
на по-малки дейности 
 

Филмовите материали могат да бъдат със 
субтитри на собствените езици на партньора  
 

Инструкциите за обучителите са ясни и лесни 
за използване 
 

Коментари за подобряване 
 
 
 

1 2 3 4 

Не Да  

Липсва Слабо Умерено Добро

Не Да  

Не Да  

Липсва Слабо Умерено Добро
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5 

Добро Много добро 

Добро Много добро 



 

 

 

  

A. Ангажираност  

Интересно заСХИУ Не  е интересно

Персонализирана/адаптирана 
подкрепа към нуждите на 
СХИУ 

Не позволява 
персонализиране

Изисква интерактивност от 
страна на СХИУ 

Няма 
интерактивни 
функции

Подходящ заСХИУ Напълно 
неподходящ

Коментари и предложения за 
подобряване 
 
 
 

 

   

Не  е интересно Предимно 
безинтересно 

Нито интересно, 
нито 
безинтересно 

Умерено 
интересно

Не позволява 
персонализиране 

Позволява малко 
персонализиране 

Основно 
персонализиране, 
за да 
функционира 

Позволява 
многобройни 
персонализации

интерактивни 
функции 

Недостатъчен 
брой 
интерактивни 
функции 

Основни 
интерактивни 
функции 

Предлага 
разнообразни 
интерактивни 
функции

Напълно 
неподходящ 

Донякъде 
неподходящ 

Приемлив; може 
да е неподходящ 

Незначителни 
проблеми
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Умерено 
интересно 

Много 
интересно 

Позволява 
многобройни 
персонализации 

Позволява 
цялостно 
пригаждане 

Предлага 
разнообразни 
интерактивни 
функции 

Високо 
ниво на 
отзивчивост 

Незначителни 
проблеми 

Конкретно, 
без 
проблеми 



 

 

 

B. Работни листове за функционалност 
на СХИУ 

Съдържа само съществена 
информация 
 
 

Текстът е кратък и ясен 
 
 

Текстът е на интервали и не е 
претрупан 

Използване на снимки или 
пиктограми 
 

Ако никога или понякога е добре, 
напишете номера на страницата + 
дайте обратна връзка как да подобрите 
нещата, дайте добри примери. 
 
 
 
 

    

Никога не е 
добре 

Понякога е 
добре 

Добре 

Никога не е 
добре 

Понякога е 
добре 

Добре 

Никога не е 
добре 

Понякога е 
добре 

Добре 

Никога не е 
добре 

Понякога е 
добре 

Добре 
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C. Естетика  

Оформление Много лош 
дизайн

Графики Любителски

Визуална привлекателност Грозна
неприятна

Коментари и предложения за 
подобряване 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Много лош 
дизайн 

Лош дизайн, 
произволен 

Задоволително Предимно 
ясно 

Любителски Ниско 
качество на 
резолюция 

Средно 
качество 

Високо 
качество

Грозна, 
неприятна 

Лоша, скучна Добра, 
нормална 

Приятна
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Предимно 
 

Професионално 

Високо 
качество 

Много високо 
качество 

Приятна Красива 



 

 

 

 

 

 

D. Информация  

Качество на информацията Неуместно, 
неподходящо, 
неправилно

Количество на информацията Минимално

Визуална информация (визуализации) Напълно 
неясна, 
объркваща

Коментари и предложения за 
подобряване 
 
 
 

 

Цялостна оценка 

    

Неуместно, 
неподходящо, 
неправилно 

Ниско Сравнително 
уместно, 
изглежда 
правилно 

Уместно

Минимално Недостатъчно Добро, не е 
изчерпателно 

Широк 
обхват, 
пропуски

Напълно 
неясна, 
объркваща 

Предимно 
неясна 

Добра, но 
често неясна 

Предимно 
ясна
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Уместно Много 
актуално, 
правилно 

Широк 
обхват, има 
пропуски 

Подходящо, 
правилно 

Предимно 
ясна 

Съвършено 
ясна 

 



 

 

 

 

 

Упражнението и/или поддейностите 
позволяват на СХИУ да достигне 
учебните резултати 

Минимално Недостатъчно Средно Широк 
обхват, 
някои 
пропуски
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Широк 
обхват, 
някои 
пропуски 

Напълно 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
НА ЖИВОТ 

 НА СХИУ – интервю съсСХИУотносноотносноКАЧЕСТВОТО 



 

 

Валидиране на въпросник 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ-СХИУ
 
Този въпросник е разработен, за да има открито интервю на тема 
живот при стари хора с интелектуални затруднения“
СХИУ). Въпросникът за интервюто включва осемте области „Качество на живот“, 
разработени от Schalock и 
екзистенциализма/духовността
Всяка област Качество на живот се състои от теми и някои примерни въпроси, които са 
специфични за старите хора. Информацията, извлечена от това интервю, трябва да бъде 
записана в полетата. Особ
регистриране. Въз основа на нея помогнете на участника да отговори на последните два 
въпроса за всяка област. 
 

Това интервю ще Ви даде представа какво е важно за 
също така ще Ви даде индикация за пропуските в знанията или
Това ще Ви помогне да решите кои упражнения от „МНСА“ 
обучение може да са най-подходящи за В

 
Когато осъществявате интервюто, имайте п
---------------------------------- 
1. Уверете се, че разговорът се провежда в удобна стая и гарантирайте уединение и 
поверителност. Действителният разговор за житейските области трябва да се случи, 
след като сте прекарали малко време „да се опознаете“. Това време преди разговора 
може да се използва за обсъждане на
живот), които представляват интерес за лицето. Разкажете нещо и за себе си. Това ще 
създаде отворена атмосфера, която води до повече поверителност
2. По време на разговорите може да присъст
което познава добре СХИУ, за да помогне за изясняване на определени въпроси. Ако 
случаят е такъв, приносът на този човек трябва да се съсредоточи върху даването на 
примери и подпомагането на изясняването на въпроса, Н
Освен това, по време на разговора, трябва да имате пряка видимост към индивида, така 
че да можете да се съсредоточите върху него по време на разговора
3. Уверете се, че говорите ясно за целта или предназначението на разговора и 
уверете, че това не е тест. По същество фазата на изясняване е да се подобри 
Качеството на живот на лицето, като се вземат предвид неговите собствени приоритети. 
По-добре е обаче да обясним всичко от самото начало, както и процеса на планиране и 
оценка.  
Лаически казано, разговорът е за процеса на стареене, в който той/тя обяснява 
своите желания за бъдещето. Ще бъдат предложени конкретни упражнения, за да 
се работи за тези желания за в бъдеще

Валидиране на въпросник 1 
СХИУ 

Този въпросник е разработен, за да има открито интервю на тема 
живот при стари хора с интелектуални затруднения“(КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Въпросникът за интервюто включва осемте области „Качество на живот“, 
разработени от Schalock и Verdugo1и допълнителна област за 
екзистенциализма/духовността. 
Всяка област Качество на живот се състои от теми и някои примерни въпроси, които са 
специфични за старите хора. Информацията, извлечена от това интервю, трябва да бъде 
записана в полетата. Особено тази по въпросите, които са в кутиите, е важна за 
регистриране. Въз основа на нея помогнете на участника да отговори на последните два 

аде представа какво е важно за Вашия застаряващ клиент. То 
и даде индикация за пропуските в знанията или липсващите му умения. 

и помогне да решите кои упражнения от „МНСА“ - платформата за цифрово 
подходящи за Вашия клиент в този момент.  

Когато осъществявате интервюто, имайте предвид следните указания

Уверете се, че разговорът се провежда в удобна стая и гарантирайте уединение и 
поверителност. Действителният разговор за житейските области трябва да се случи, 
след като сте прекарали малко време „да се опознаете“. Това време преди разговора 

обсъждане на теми (напр. хобитата на човека или семейния 
живот), които представляват интерес за лицето. Разкажете нещо и за себе си. Това ще 
създаде отворена атмосфера, която води до повече поверителност. 

По време на разговорите може да присъства член на семейството или друго лице, 
което познава добре СХИУ, за да помогне за изясняване на определени въпроси. Ако 
случаят е такъв, приносът на този човек трябва да се съсредоточи върху даването на 
примери и подпомагането на изясняването на въпроса, НЕ да отговаря 
Освен това, по време на разговора, трябва да имате пряка видимост към индивида, така 
че да можете да се съсредоточите върху него по време на разговора. 

Уверете се, че говорите ясно за целта или предназначението на разговора и 
уверете, че това не е тест. По същество фазата на изясняване е да се подобри 
Качеството на живот на лицето, като се вземат предвид неговите собствени приоритети. 

добре е обаче да обясним всичко от самото начало, както и процеса на планиране и 

Лаически казано, разговорът е за процеса на стареене, в който той/тя обяснява 
своите желания за бъдещето. Ще бъдат предложени конкретни упражнения, за да 
се работи за тези желания за в бъдеще. 
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Този въпросник е разработен, за да има открито интервю на тема „Качеството на 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – 

Въпросникът за интервюто включва осемте области „Качество на живот“, 
и допълнителна област за 

Всяка област Качество на живот се състои от теми и някои примерни въпроси, които са 
специфични за старите хора. Информацията, извлечена от това интервю, трябва да бъде 

ено тази по въпросите, които са в кутиите, е важна за 
регистриране. Въз основа на нея помогнете на участника да отговори на последните два 

аряващ клиент. То 
липсващите му умения. 

платформата за цифрово 
 

редвид следните указания 

Уверете се, че разговорът се провежда в удобна стая и гарантирайте уединение и 
поверителност. Действителният разговор за житейските области трябва да се случи, 
след като сте прекарали малко време „да се опознаете“. Това време преди разговора 

теми (напр. хобитата на човека или семейния 
живот), които представляват интерес за лицето. Разкажете нещо и за себе си. Това ще 

ва член на семейството или друго лице, 
което познава добре СХИУ, за да помогне за изясняване на определени въпроси. Ако 
случаят е такъв, приносът на този човек трябва да се съсредоточи върху даването на 

Е да отговаря вместо СХИУ. 
Освен това, по време на разговора, трябва да имате пряка видимост към индивида, така 

Уверете се, че говорите ясно за целта или предназначението на разговора и го 
уверете, че това не е тест. По същество фазата на изясняване е да се подобри 
Качеството на живот на лицето, като се вземат предвид неговите собствени приоритети. 

добре е обаче да обясним всичко от самото начало, както и процеса на планиране и 

Лаически казано, разговорът е за процеса на стареене, в който той/тя обяснява 
своите желания за бъдещето. Ще бъдат предложени конкретни упражнения, за да 



 

 

4. Ако въпросът е труден или респондентът не дава отговор, 
да се върнете към него по-късно и да попитате отново.
5. Не се колебайте да потвърдите отговорите с допълнително проучване, особено 
когато не сте сигурни, че е даден точен отговор
6. Има трибална скала (1 = никога; 2 = понякога; 3 
в последното поле на всяка област . За да сте сигурни, че тази скала е добре разбрана, 
можете да си послужите със следния пример или емотикони или други инструменти, 
които обикновено използвате, за да подкрепите клиента

 
НИКОГА   

 
 
 
 
След като отговорите на скалите, можете да 
област и да имате представяне на резултатите по област, като използвате диаграмата на 
страница 20.  
 

 
7. Ако индивидът, намира разговора за стресиращ или иска да напусне, тогава най
добрата процедура е да му дадете почивка или да се върнете по
8. Положете всички усилия да поддържате езика си ясен и опростен и проверявайте 
често дали човекът разбира какво 
 
 
 
 
 
 
Съвети 

 
 Използвайте термини, които вашият клиент разбира. Какво да направите, ако 

лицето има различни тълкувания на определени понятия. Например 

0
2
4
6

personal 

rightsemotional …

physical well-…

material well-…

existentialism…

QOL - AAWID

Ако въпросът е труден или респондентът не дава отговор, най-добрата процедура е 
късно и да попитате отново. 

Не се колебайте да потвърдите отговорите с допълнително проучване, особено 
когато не сте сигурни, че е даден точен отговор. 

Има трибална скала (1 = никога; 2 = понякога; 3 = винаги), образувана от два въпроса 
в последното поле на всяка област . За да сте сигурни, че тази скала е добре разбрана, 
можете да си послужите със следния пример или емотикони или други инструменти, 
които обикновено използвате, за да подкрепите клиента при избора.  

 ПОНЯКОГА    

След като отговорите на скалите, можете да калкулирате сумата на всяка от тях за всяка 
област и да имате представяне на резултатите по област, като използвате диаграмата на 

 

индивидът, намира разговора за стресиращ или иска да напусне, тогава най
добрата процедура е да му дадете почивка или да се върнете по-късно
8. Положете всички усилия да поддържате езика си ясен и опростен и проверявайте 
често дали човекът разбира какво казвате. Бъдете търпеливи. 

Използвайте термини, които вашият клиент разбира. Какво да направите, ако 
лицето има различни тълкувания на определени понятия. Например 

personal …

self-…

interpersonal …

social inclusion

rights

AAWID
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добрата процедура е 

Не се колебайте да потвърдите отговорите с допълнително проучване, особено 

= винаги), образувана от два въпроса 
в последното поле на всяка област . За да сте сигурни, че тази скала е добре разбрана, 
можете да си послужите със следния пример или емотикони или други инструменти, 

 ВИНАГИ 

сумата на всяка от тях за всяка 
област и да имате представяне на резултатите по област, като използвате диаграмата на 

индивидът, намира разговора за стресиращ или иска да напусне, тогава най-
късно. 

8. Положете всички усилия да поддържате езика си ясен и опростен и проверявайте 

Използвайте термини, които вашият клиент разбира. Какво да направите, ако 
лицето има различни тълкувания на определени понятия. Например 



 

 

концепцията за пари. Човек може да има положителен опит относно 
финансите си, но в действителност той е в задлъжнял. Важно е да осъзнаете, 
че няма правилни или грешни отговори, когато оценявате Качеството на 
живот на човек. 
 

 Ако човек не желае да говори по конкретна тема, дори в присъствието на 
пълномощник, уважавайте желанието му з
 

 Обърнете внимание на цялата важна информация и оставете човека да види 
какво пишете. Ако е възможно и само с одобрението на лицето, запишете 
разговора ( с магнетофон или видеорекордер

концепцията за пари. Човек може да има положителен опит относно 
но в действителност той е в задлъжнял. Важно е да осъзнаете, 

че няма правилни или грешни отговори, когато оценявате Качеството на 

Ако човек не желае да говори по конкретна тема, дори в присъствието на 
пълномощник, уважавайте желанието му за поверителност. 

Обърнете внимание на цялата важна информация и оставете човека да види 
какво пишете. Ако е възможно и само с одобрението на лицето, запишете 

магнетофон или видеорекордер). 
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концепцията за пари. Човек може да има положителен опит относно 
но в действителност той е в задлъжнял. Важно е да осъзнаете, 

че няма правилни или грешни отговори, когато оценявате Качеството на 

Ако човек не желае да говори по конкретна тема, дори в присъствието на 
 

Обърнете внимание на цялата важна информация и оставете човека да види 
какво пишете. Ако е възможно и само с одобрението на лицето, запишете 



 

 

1. Личностно развитие 
„Възможността за свободно извършване на вътрешно значими 
дейности по свой избор“ 
 
Хобита/развлечения 
 

 Какво правите през свободното си време? Колко често правите 
това? Обичате ли да извършвате
хобита, за които можете да ми разкажете

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа/ежедневни дейности

 Работите ли все още или се занимавате с други дейности през деня? Колко 
често? Харесва ли Ви

 Доволни ли сте от нивото и интензивността на работата/дейностите? Имате ли 
чувството, че нямате време 
време за почивка? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Харесвате ли нещата, които правите през свободното си време? Имате ли 
чувството, че правите тези дейности твърде често или не достатъчно често? 
Бихте ли искали да се занимавате или да научите други дейности? Какви са 
вашите мечти и надежди? Мечтаете ли понякога да правите нещо, което никога не 
сте опитвали досега? 
Запишете отговорите на С
 
 
 
 
 

Искате ли да спрете или намалите текущите си работни или дневни дейности? 
Имате ли представа за други работни или дневни дейности, които бихте искали да 
правите? Какви са вашите мечти и н
Отговори: 
 
 

„Възможността за свободно извършване на вътрешно значими 

Какво правите през свободното си време? Колко често правите 
извършвате тези дейности? Имате ли други 

хобита, за които можете да ми разкажете?  

Работа/ежедневни дейности:  
Работите ли все още или се занимавате с други дейности през деня? Колко 
често? Харесва ли Ви? 

Доволни ли сте от нивото и интензивността на работата/дейностите? Имате ли 
чувството, че нямате време да се отпуснете или разполагате с твърде много 

Харесвате ли нещата, които правите през свободното си време? Имате ли 
правите тези дейности твърде често или не достатъчно често? 

Бихте ли искали да се занимавате или да научите други дейности? Какви са 
вашите мечти и надежди? Мечтаете ли понякога да правите нещо, което никога не 

Запишете отговорите на СХИУ тук: 

Искате ли да спрете или намалите текущите си работни или дневни дейности? 
Имате ли представа за други работни или дневни дейности, които бихте искали да 
правите? Какви са вашите мечти и надежди? 
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„Възможността за свободно извършване на вътрешно значими 

Какво правите през свободното си време? Колко често правите 
тези дейности? Имате ли други 

Работите ли все още или се занимавате с други дейности през деня? Колко 

Доволни ли сте от нивото и интензивността на работата/дейностите? Имате ли 
да се отпуснете или разполагате с твърде много 

Харесвате ли нещата, които правите през свободното си време? Имате ли 
правите тези дейности твърде често или не достатъчно често? 

Бихте ли искали да се занимавате или да научите други дейности? Какви са 
вашите мечти и надежди? Мечтаете ли понякога да правите нещо, което никога не 

Искате ли да спрете или намалите текущите си работни или дневни дейности? 
Имате ли представа за други работни или дневни дейности, които бихте искали да 



 

 

 
Пенсиониране: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Знаете ли какво е пенсиониране? Можете ли да дадете пример? Оттеглили сте се 
от работа или от ежедневните си дейности или мислите за пенсиониране? Искате 
ли да поговорим повече за това
Отговори: 

По-късно тази година … 
 
Имах възможността да правя заниманията, които обичах (работа, хобита и т.н.) и да 
постигам нови неща, когато исках
    

Никога (1) 
 
 
Щастлив съм (доволен) от нивото и интензивността на моята 
(новите) неща, които постигам в живота
    

Никога (1) 

Знаете ли какво е пенсиониране? Можете ли да дадете пример? Оттеглили сте се 
ежедневните си дейности или мислите за пенсиониране? Искате 

ли да поговорим повече за това? 

Имах възможността да правя заниманията, които обичах (работа, хобита и т.н.) и да 
постигам нови неща, когато исках. 

  Понякога (2)  Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от нивото и интензивността на моята работа/дейност и от 
(новите) неща, които постигам в живота. 

  Понякога (2)  Винаги (3) 
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Знаете ли какво е пенсиониране? Можете ли да дадете пример? Оттеглили сте се 
ежедневните си дейности или мислите за пенсиониране? Искате 

Имах възможността да правя заниманията, които обичах (работа, хобита и т.н.) и да 

работа/дейност и от 



 

 

2. Самоопределение 
„Личен контрол, планиране и цели. Вземане на ежедневни решения и 
правене на избор“ 
 
Ежедневни решения 
 

 Свободни ли сте да правите свои собствени избори
o как декорирате къщата/стаята си?
o какво, къде и кога да се яде?
o кога да се събудите или да си легнете?
o кого да поканите

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Избори за бъдещето: 
 

 Вземате ли собствени решения относно
o къде искате да живеете (остарявайки на място или да се преместите на 

друго място?) 
o какви дейности искате да или не правите

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бихте ли искали да промените нещата? Да 
Обяснете. 
 
 

Какви са вашите желания за бъдещето
 

Личен контрол, планиране и цели. Вземане на ежедневни решения и 

Свободни ли сте да правите свои собствени избори 
как декорирате къщата/стаята си? 
какво, къде и кога да се яде? 
кога да се събудите или да си легнете? 
кого да поканите? 

Вземате ли собствени решения относно 
къде искате да живеете (остарявайки на място или да се преместите на 

 
какви дейности искате да или не правите? 

Бихте ли искали да промените нещата? Да направите повече собствени избори? 

желания за бъдещето? 
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Личен контрол, планиране и цели. Вземане на ежедневни решения и 

къде искате да живеете (остарявайки на място или да се преместите на 

направите повече собствени избори? 



 

 

Уважение към собствения избор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Чувствате ли, че хората около вас (семейство, полагащи гриж
уважават всичките Ви избори
 

През изминалата година …
 
Чувствах, че контролирам собствения си 
живота си. 
 

Никога (1)
 
Щастлив съм (доволен) от нивото на контрол, което осъществявам в живота си
 

Никога (1)

Уважение към собствения избор: 

 

Чувствате ли, че хората около вас (семейство, полагащи гриж
и избори? 

… 

Чувствах, че контролирам собствения си живот, можех да решавам как искам да живея 

(1)  Понякога (2)  Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от нивото на контрол, което осъществявам в живота си

(1)  Понякога (2)  Винаги (3) 
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Чувствате ли, че хората около вас (семейство, полагащи грижи, приятели) 

живот, можех да решавам как искам да живея 

 

Щастлив съм (доволен) от нивото на контрол, което осъществявам в живота си.  

 



 

 

3. Междуличностни отношения
„Лични отношения със семейство, приятели, хора от социалната 
мрежа и подкрепата, която те дават
 
 
Семейство 

 Можете ли да ми разкажете малко за 

 Къде живее Вашето семейство?

 Колко често имате контакт с членове на семейството (посещение, обаждане, чат 
и т.н.). 

 Загубили ли сте контакт с някои членове на семейството през годините
 
 
 
 
 
 
 
 
Приятели 

 Колко добри приятели имате? (помолете за обяснение какво е „добър“ приятел)

 Колко често имате контакт с приятелите си (посещение, обаждане, чат и т.н.).

 Загубили ли сте контакт с някои приятели през годините
 
 
 
 
 
 
 
 
Професионална мрежа за подкрепа
 

 Кои са Вашите помощни работници?

 Имате ли добър контакт с В

 Има ли помощни работници, които наистина харесвате, но с които сте загубили 
контакт през годините

 
 
 
 

Доволни ли сте от това колко често 
да имате повече контакти (или да се свържете отново) с приятели (и
които са важни за Вас? 

Доволни ли сте от това колко често виждате тези помощни работници? Искате ли 
да имате повече контакт с един или повече от помощните 
говорихме? 
 
 
 

Доволни ли сте от това колко често виждате семейството си или бихте искали да 
имате повече контакти (или да 
семейството?  
 

Междуличностни отношения 
със семейство, приятели, хора от социалната 

мрежа и подкрепата, която те дават“ 

те ли да ми разкажете малко за Вашето семейство? 

ашето семейство? 

Колко често имате контакт с членове на семейството (посещение, обаждане, чат 

Загубили ли сте контакт с някои членове на семейството през годините

Колко добри приятели имате? (помолете за обяснение какво е „добър“ приятел)

Колко често имате контакт с приятелите си (посещение, обаждане, чат и т.н.).

Загубили ли сте контакт с някои приятели през годините? 

подкрепа 

ашите помощни работници? 

Имате ли добър контакт с Вашитепомощни работници? 

Има ли помощни работници, които наистина харесвате, но с които сте загубили 
контакт през годините? 

Доволни ли сте от това колко често се виждате с приятелите си или бихте искали 
да имате повече контакти (или да се свържете отново) с приятели (и

Доволни ли сте от това колко често виждате тези помощни работници? Искате ли 
да имате повече контакт с един или повече от помощните работници, за които 

Доволни ли сте от това колко често виждате семейството си или бихте искали да 
имате повече контакти (или да се свържете отново) с важни за В
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със семейство, приятели, хора от социалната 

Колко често имате контакт с членове на семейството (посещение, обаждане, чат 

Загубили ли сте контакт с някои членове на семейството през годините? 

Колко добри приятели имате? (помолете за обяснение какво е „добър“ приятел) 

Колко често имате контакт с приятелите си (посещение, обаждане, чат и т.н.). 

Има ли помощни работници, които наистина харесвате, но с които сте загубили 

се виждате с приятелите си или бихте искали 
да имате повече контакти (или да се свържете отново) с приятели (или приятел), 

Доволни ли сте от това колко често виждате тези помощни работници? Искате ли 
работници, за които 

Доволни ли сте от това колко често виждате семейството си или бихте искали да 
се свържете отново) с важни за Вас членове на 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През изминалата година…
 
Чувствах, че имам добър контакт със семейството, приятелите или работника 
(работниците), които ме подкрепят, когато имам нужда
 

Никога (1) 
 
Щастлив съм (доволен) от интензивността на връзката ми със семейството, 
приятелите или помощния работник
 

Никога (1) 

… 

Чувствах, че имам добър контакт със семейството, приятелите или работника 
ците), които ме подкрепят, когато имам нужда. 

  Понякога (2)  Винаги (3) 

(доволен) от интензивността на връзката ми със семейството, 
ятелите или помощния работник (работници). 

  Понякога (2)  Винаги (3) 
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Чувствах, че имам добър контакт със семейството, приятелите или работника 

(доволен) от интензивността на връзката ми със семейството, 



 

 

4. Социално включване 
 
„Нивото на интеграция и 
играете в тази общност и подкрепата, която получавате
 
Социални контакти 
 

 Имате ли контакт с хора от В
на общността (нежилищни)

 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в социални дейности
 

 Занимавате ли се в свободното време в масови обществени организации, т.е. 
пенсионерски клубове, спортни клубове и т.н.

 Колко често ходите на бар, ресторант, кино, магазини, музикални събития и т.н. 
в града? 

 Колко пъти правите дейности 
резиденти) от основната общност

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социални роли: 
 
Помагате ли понякога на други (т.е. (нежилищни) съседи, приятели
нужда от Вашата помощ? 
Работите ли някъде като доброволец
 
 

Искате ли да имате повече контакт
 

Искате ли да се занимавате с повече дейности в общността

Искате ли да помогнете на хората от В
тях? Или искате да станете доброволец

Нивото на интеграция и участие в общността, ролята, която 
играете в тази общност и подкрепата, която получавате“ 

Имате ли контакт с хора от Вашия квартал или с други членове 
на общността (нежилищни)? 

социални дейности 

Занимавате ли се в свободното време в масови обществени организации, т.е. 
пенсионерски клубове, спортни клубове и т.н. 

Колко често ходите на бар, ресторант, кино, магазини, музикални събития и т.н. 

Колко пъти правите дейности (развлекателни) заедно с други (които не са 
резиденти) от основната общност?  

Помагате ли понякога на други (т.е. (нежилищни) съседи, приятели и т.н.), когато имат 

Работите ли някъде като доброволец? 

Искате ли да имате повече контакти? 

Искате ли да се занимавате с повече дейности в общността? 

е ли да помогнете на хората от Вашия квартал, като правите малки неща за 
тях? Или искате да станете доброволец? 
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участие в общността, ролята, която 

ашия квартал или с други членове 

Занимавате ли се в свободното време в масови обществени организации, т.е. 

Колко често ходите на бар, ресторант, кино, магазини, музикални събития и т.н. 

(развлекателни) заедно с други (които не са 

и т.н.), когато имат 

ашия квартал, като правите малки неща за 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

През изминалата година…
 
Живеех социално приобщаващ живот (имах контакт с хора, вършех редовни дейности 
в общността и т.н.). 
 
   Никога
 
Щастлив съм (доволен) от социалния си живот такъв, какъвто е в момента
 
   Никога 

 

… 

приобщаващ живот (имах контакт с хора, вършех редовни дейности 

Никога (1)  Понякога (2)  Винаги

Щастлив съм (доволен) от социалния си живот такъв, какъвто е в момента

Никога (1)  Понякога (2)  Винаги
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приобщаващ живот (имах контакт с хора, вършех редовни дейности 

Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от социалния си живот такъв, какъвто е в момента. 

Винаги (3) 



 

 

5. Права 

„Човешки права (зачитане, достойнство и равенство) и конкретни 
права (гражданство, достъпност, равно третиране и др

 
Човешки права 
 

 Имате ли чувството, че хората винаги се отнася
Вас? 

 Смятате ли, че понякога В

 Смятате ли, че имате право на личен живот? (физически и пространствено
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Други важни права:  
 

 Дават ли Ви хората цялата информация за Вас или живота В
от лекарски преглед, какво да 

 Участвате ли или сте информирани за възможностите за пенсиониране и избора 
за края на живота? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете ли какви са Вашите права
 
 

Искате ли повече информация за тези неща

През изминалата година…
 
Чувствах, че другите се отнасят с уважение
 

Никога (1) 
 
Щастлив съм (доволен) от начина, по който се отнасят към мен другите (уважително 
и даващи информация)  

Никога (1) 

Човешки права (зачитане, достойнство и равенство) и конкретни 
права (гражданство, достъпност, равно третиране и др.)“ 

Имате ли чувството, че хората винаги се отнасят с уважение и достойнство към 

Смятате ли, че понякога Вашите права са нарушени? 

Смятате ли, че имате право на личен живот? (физически и пространствено

ли Ви хората цялата информация за Вас или живота Ви (напр. резултати 
от лекарски преглед, какво да правите, когато остареете и т.н.) 

Участвате ли или сте информирани за възможностите за пенсиониране и избора 

ашите права? 

Искате ли повече информация за тези неща? 

… 

Чувствах, че другите се отнасят с уважение и достойнство към мен. 

  Понякога (2)  Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от начина, по който се отнасят към мен другите (уважително 

  Понякога (2)  Винаги (3) 
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Човешки права (зачитане, достойнство и равенство) и конкретни 

т с уважение и достойнство към 

Смятате ли, че имате право на личен живот? (физически и пространствено) 

и (напр. резултати 
 

Участвате ли или сте информирани за възможностите за пенсиониране и избора 

 

Щастлив съм (доволен) от начина, по който се отнасят към мен другите (уважително 
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6. Емоционално благополучие
„Удовлетвореност, самочувствие, липса на стрес, психично здраве
 
Удовлетвореност 
 

 Щастлив човек ли сте (не сте тъжен или депресиран)?

 Когато се събудите сутрин, чув
възможните здравословни проблеми)?

 Доволни ли сте от себе си и от това, което сте направили в живота си досега
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сигурност 

 Средата Ви кара ли Ви да се чувствате
шумове, хората влизат в стаята без разрешение, насилие и т.н.)

 Кои са хората, на които можете да се доверите и на които да разчитате, когато 
нещата са трудни? С кого разговаряте?

 Тревожите ли се за миналото или бъдещето? 
преживявания, какво следва след пенсиониране, къде трябва да живея, когато 
остарея, какво ще се случи с мен, когато родителите ми умрат и т.н

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самота: 
 
 
 

Какво би Ви направило (дори) по
 

Какво би Ви накарало да се почувствате (дори) по

Чувствате ли се самотни понякога
 

Емоционално благополучие 
Удовлетвореност, самочувствие, липса на стрес, психично здраве“ 

Щастлив човек ли сте (не сте тъжен или депресиран)? 

Когато се събудите сутрин, чувствате ли се щастливи (въпреки 
възможните здравословни проблеми)? 

Доволни ли сте от себе си и от това, което сте направили в живота си досега

и кара ли Ви да се чувствате в безопасност? (т.е. без дразнещи 
шумове, хората влизат в стаята без разрешение, насилие и т.н.)

Кои са хората, на които можете да се доверите и на които да разчитате, когато 
нещата са трудни? С кого разговаряте? 

Тревожите ли се за миналото или бъдещето? (отрицателни минали 
преживявания, какво следва след пенсиониране, къде трябва да живея, когато 
остарея, какво ще се случи с мен, когато родителите ми умрат и т.н

и направило (дори) по-щастливи в момента? 

ало да се почувствате (дори) по-сигурни? 

ли се самотни понякога? 
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ствате ли се щастливи (въпреки 

Доволни ли сте от себе си и от това, което сте направили в живота си досега? 

в безопасност? (т.е. без дразнещи 
шумове, хората влизат в стаята без разрешение, насилие и т.н.) 

Кои са хората, на които можете да се доверите и на които да разчитате, когато 

(отрицателни минали 
преживявания, какво следва след пенсиониране, къде трябва да живея, когато 
остарея, какво ще се случи с мен, когато родителите ми умрат и т.н.) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

През изминалата година…
 
Чувствах се в безопасност, бях спокоен и щастлив със себе си и с живота си
    

Никога (1) 
 
Като цяло съм щастлив (доволен) от себе си и от това как протича животът 
 
    

Никога (1) 

 
… 

Чувствах се в безопасност, бях спокоен и щастлив със себе си и с живота си

  Понякога (2)  Винаги (3) 

Като цяло съм щастлив (доволен) от себе си и от това как протича животът 

  Понякога (2)  Винаги (3) 
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Чувствах се в безопасност, бях спокоен и щастлив със себе си и с живота си. 

Като цяло съм щастлив (доволен) от себе си и от това как протича животът ми. 



 

 

7. Физическо благосъстояние
„Здраве и здравни проблеми, мобилност, способност да се грижиш за 
себе си.“ 
 
Общо здраве 
 

 Как бихте описали цялостното си здраве? Достатъчно здрави 
ли сте, за да излизате

 Пречи ли Вашето здраве да се грижите за себе си? (мобилност, слух, зрение, 
вкус и др.) 

 Колко често изпитвате болка или колко често сте болни?

 Трябва ли да приемате лекарства

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическо здраве 
 

 Имате ли достатъчно време за отдих или почивка?

 Можете ли да се грижите за себе си (къпане, облекло, хранене и т.н.).

 Какви физически упражнения правите
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравословна храна: 
 
Ядете ли здравословни храни? (какви са здравословните храни?)
Трябва ли да спазвате диета? 
 
 

Знаете ли как да водите здравословен начин на живот, 
 

Знаете ли как да си направите меню със здравословна храна за деня

Какво бихте искали да промените в здравето си, ак

Физическо благосъстояние 
Здраве и здравни проблеми, мобилност, способност да се грижиш за 

Как бихте описали цялостното си здраве? Достатъчно здрави 
ли сте, за да излизате и да правите различни неща? 

ашето здраве да се грижите за себе си? (мобилност, слух, зрение, 

Колко често изпитвате болка или колко често сте болни? 

Трябва ли да приемате лекарства? 

Имате ли достатъчно време за отдих или почивка? 

Можете ли да се грижите за себе си (къпане, облекло, хранене и т.н.).

Какви физически упражнения правите?  

Ядете ли здравословни храни? (какви са здравословните храни?) 
?  

Знаете ли как да водите здравословен начин на живот, когато остареете

Знаете ли как да си направите меню със здравословна храна за деня

Какво бихте искали да промените в здравето си, ако е възможно?  
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Здраве и здравни проблеми, мобилност, способност да се грижиш за 

Как бихте описали цялостното си здраве? Достатъчно здрави 

ашето здраве да се грижите за себе си? (мобилност, слух, зрение, 

Можете ли да се грижите за себе си (къпане, облекло, хранене и т.н.). 

когато остареете? 

Знаете ли как да си направите меню със здравословна храна за деня?  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

През изминалата година …
 
Чувствах се енергичен и здрав, преминах към здравословен начин на живот (правех 
упражнения, спортувах или тренирах, ядях здравословна храна и т.н.
 

Никога (1) 
 
Щастлив съм (доволен) от здравето и физическото си състояние
 

Никога (1) 

 

… 

Чувствах се енергичен и здрав, преминах към здравословен начин на живот (правех 
упражнения, спортувах или тренирах, ядях здравословна храна и т.н.). 

  Понякога (2)  Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от здравето и физическото си състояние. 

  Понякога (2)  Винаги (3) 
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Чувствах се енергичен и здрав, преминах към здравословен начин на живот (правех 

 

 



 

 

8. Материално благосъстояние
„Финансови ресурси, подслон, вещи и др
 
Финансови средства 
 

 Имате ли представа за парите, които имате?

 Боравите ли сами с парите си?

 Можете ли да си купите основни за живота 
храна, напитки, дрехи и др.)

 Можете ли да правите развлекателни неща с парите си (да отидете на кино, 
еднодневна екскурзия, ресторант и т.н

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подслон 
 

 Позволяват ли Ви финансите да живеете там, където искате да живеете?

 Имате ли достатъчно ресурси, за да платите за необходимите грижи и подкрепа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лични вещи 
 

 Можете ли да си позволите да купувате хубави неща? Неща, които обичате да 
имате (например смартфон, телевизор, книги и т

 
 
 
 

Притеснявате ли се за финансовите си възможности? Имате ли достатъчно пари 
за пенсиониране? Знаете ли колко приходи 
 

Ако имахте пари, бихте ли искали да живеете 
разполагате с други грижи или услуги за подкрепа

Притежавате ли всички вещи, които искате да имате

Материално благосъстояние 
Финансови ресурси, подслон, вещи и др.“ 

Имате ли представа за парите, които имате? 

сами с парите си? 

Можете ли да си купите основни за живота неща? (например 
храна, напитки, дрехи и др.) 

Можете ли да правите развлекателни неща с парите си (да отидете на кино, 
еднодневна екскурзия, ресторант и т.н.) 

и финансите да живеете там, където искате да живеете?

Имате ли достатъчно ресурси, за да платите за необходимите грижи и подкрепа

Можете ли да си позволите да купувате хубави неща? Неща, които обичате да 
имате (например смартфон, телевизор, книги и т.н.) 

Притеснявате ли се за финансовите си възможности? Имате ли достатъчно пари 
ете ли колко приходи и разходи имате?  

Ако имахте пари, бихте ли искали да живеете другаде? Бихте ли мечтали да 
разполагате с други грижи или услуги за подкрепа? 

ли всички вещи, които искате да имате? 
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неща? (например 

Можете ли да правите развлекателни неща с парите си (да отидете на кино, 

и финансите да живеете там, където искате да живеете? 

Имате ли достатъчно ресурси, за да платите за необходимите грижи и подкрепа? 

Можете ли да си позволите да купувате хубави неща? Неща, които обичате да 

Притеснявате ли се за финансовите си възможности? Имате ли достатъчно пари 

другаде? Бихте ли мечтали да 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

През изминалата година …
 
Успях да купя и да платя за всички необходими неща
 
   Никога
 
Щастлив съм (доволен) от нещата, които имам, от парите, които имам, и от 
нещата, които притежавам
 
   Никога

 

… 

Успях да купя и да платя за всички необходими неща. 

Никога (1)  Понякога (2)  Винаги

Щастлив съм (доволен) от нещата, които имам, от парите, които имам, и от 
които притежавам. 

Никога (1)  Понякога (2)  Винаги
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Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от нещата, които имам, от парите, които имам, и от 

Винаги (3) 



 

 

9. Духовно/екзистенциално благополучие
„Религия, духовност, екзистенциални въпроси
 
Религия/духовност 
 

 Религиозен или духовен човек ли сте?

 Как празнувате своята религия/духовност? 
посещение на църква и др.)

 Чувствате ли, че религиятадава смисъл на живота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екзистенциални въпроси 
 

 Имате ли отношение към стареенето? За това 
когато остареете? 

 Мислите ли какво се случва, когато хората умрат (или когато наистина се 
разболеят)? 

 Страхувате ли се от смъртта? Мислите ли понякога за това
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чувствате ли нужда да говорите повече за В
хора? Искате ли да правите повече дейности или да изпробвате по
които са свързани с Вашата религия/духовност
 
 

Мислили ли сте по други екзистенциални въпроси

Духовно/екзистенциално благополучие 
Религия, духовност, екзистенциални въпроси“ 

Религиозен или духовен човек ли сте? 

Как празнувате своята религия/духовност? (празници, 
посещение на църква и др.) 

увствате ли, че религиятадава смисъл на живота Ви? 

 

Имате ли отношение към стареенето? За това какви бихте искал

Мислите ли какво се случва, когато хората умрат (или когато наистина се 

Страхувате ли се от смъртта? Мислите ли понякога за това? 

а да говорите повече за Вашата религия/духовност с други 
хора? Искате ли да правите повече дейности или да изпробвате по

ашата религия/духовност? 

други екзистенциални въпроси? 
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(празници, 

искали да станете, 

Мислите ли какво се случва, когато хората умрат (или когато наистина се 

ашата религия/духовност с други 
хора? Искате ли да правите повече дейности или да изпробвате повече неща, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултати от областта Качество на живот
 
 
Сумирайте двете скали за всяка област, за да имате индикация за Качеството на живо
 
 

 

emotional well-being

physical well-being

material well-being

existentialism/spiritualit
y

През изминалата година …
 
Чувствах подкрепа при изживяването от моята религия/духовност и успях да говоря с 
някого по различни екзистенциални въпроси
 

Никога (1) 
 
Щастлив съм (доволен) от това как преживявам моето религиозно/духовно и 
екзистенциално благополучие
 

Никога (1) 

Качество на животвърху Карта „паяжина“ 

Сумирайте двете скали за всяка област, за да имате индикация за Качеството на живо

0

1

2

3

4

5

6
personal development

self-determination

interpersonal 
relationships

social inclusion

rightsbeing

… 

Чувствах подкрепа при изживяването от моята религия/духовност и успях да говоря с 
екзистенциални въпроси. 

  Понякога (2)  Винаги (3) 

Щастлив съм (доволен) от това как преживявам моето религиозно/духовно и 
екзистенциално благополучие. 

  Понякога (2)  Винаги(3) 
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Сумирайте двете скали за всяка област, за да имате индикация за Качеството на живот. 

 

Series1

Чувствах подкрепа при изживяването от моята религия/духовност и успях да говоря с 

Щастлив съм (доволен) от това как преживявам моето религиозно/духовно и 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на 
 
Валидиране на въпросник 
Предварителна и последваща оценка на
 
Целта на този въпросник е да се оцени до каква степен упражненията, публикувани на 
дигиталната платформа TRIADE 2.0 „МНСА“, подпомагат процеса на обучение и 
социалното обучение на СХИУ. По 
техните знания и умения по аспекти, конкретно свързани с областите на качеството на 
живот за СХИУ. 
 
ИНСТРУКЦИИ 
Този въпросник трябва да бъде попълнен от 
да: 

1. Изберете упражненията (от платформата за електронно обучение „МНСА“), 
които се фокусират върху нуждите от обучение на 

2. Направите предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на 
клиента (само за упражненията, които сте избрали

За да уловим промените в знанията и уменията, 
въпросник преди и след изпълнението на упражненията
 
1. Основна информация за клиента

 Инициали или код на клиента

 Възраст:…………. 

 Пол: мъж/жена 

 
2. Основна информация за 

 Инициали или име на обучителя: …………………………………………

 Възраст: …………. 

 Пол: мъж/жена 

 Професия: …………………………..

 Брой години работа със СХИУ: ……………… ..

 Държава:…………………………………

 
 
 
  

Предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на СХИУ

Валидиране на въпросник 2 
Предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на СХИУ

Целта на този въпросник е да се оцени до каква степен упражненията, публикувани на 
дигиталната платформа TRIADE 2.0 „МНСА“, подпомагат процеса на обучение и 
социалното обучение на СХИУ. По -конкретно, дали тези упражнения подо
техните знания и умения по аспекти, конкретно свързани с областите на качеството на 

Този въпросник трябва да бъде попълнен от обучителя за всеки клиент. Ние 

Изберете упражненията (от платформата за електронно обучение „МНСА“), 
които се фокусират върху нуждите от обучение на Вашия клиент.
Направите предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на 
клиента (само за упражненията, които сте избрали). 

За да уловим промените в знанията и уменията, Ви молим да попълните този втори 
въпросник преди и след изпълнението на упражненията.  

информация за клиента 
Инициали или код на клиента:…………………. 

а обучителя 
Инициали или име на обучителя: …………………………………………

Професия: ………………………….. 

Брой години работа със СХИУ: ……………… .. 

:………………………………… 
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СХИУ 

знанията и уменията на СХИУ 

Целта на този въпросник е да се оцени до каква степен упражненията, публикувани на 
дигиталната платформа TRIADE 2.0 „МНСА“, подпомагат процеса на обучение и 

конкретно, дали тези упражнения подобряват 
техните знания и умения по аспекти, конкретно свързани с областите на качеството на 

обучителя за всеки клиент. Ние Ви молим 

Изберете упражненията (от платформата за електронно обучение „МНСА“), 
ашия клиент. 

Направите предварителна и последваща оценка на знанията и уменията на 

и молим да попълните този втори 

Инициали или име на обучителя: ………………………………………… 



 

 

 
Тук имате списък с 14 -те 
платформа MNAM. Изберете онези упражнения, които ще използвате, за да 
обучите клиента си по време на пилотното проучване TRIADE 2.0
 

 

Раздел Изберете Упражнения
1.    

  1.1.Преместване на друго място

  1.2.Какво трябва 
живеем, когато остареем

  1.3.Какви са предимствата на всеки от различните жилищни 
варианти

  1.4.Кой вариант на жилище отговаря най 
и нужди? (Моето бъдещо 

  1.5.Адаптиране на дома. Кой 
   

2.   2.1.Трудности в ежедневните дейности
  2.2.Адаптирани среди
  2.3.Моите 

  2.4.Помага
  2.5.Съпоставяне на помощната технология с нейната 

  2.6.Вярно/Грешно въпроси относно адаптацията,   помощните 
средства и технологии

   

3.  3.1. Какви нови нужди имат възрастните хора
  3.2. Какво ме притеснява 

  3.3. Идентифицирайте доходите ми
  3.4. Идентифицирайте 
  3.5. Идентифицирайте 

  3.6. Идентифицирайте 
  3.7. Намаляване на разходите ми

  3.8. Подреждане на документите ми
   
4.  4.1. Подобряване на здравето

  4.2. Хранителната пирамида
  4.3. Физически дейности и 

  4.4. Здравословно остаряване
   
5.   5.1. Какво означава за 

  5.2. Какво се случва, когато остареем

те раздела с упражнения, публикувани на цифровата 
платформа MNAM. Изберете онези упражнения, които ще използвате, за да 
обучите клиента си по време на пилотното проучване TRIADE 2.0

Упражнения 

Преместване на друго място 
Какво трябва да вземем предвид, когато решаваме къде ще 
живеем, когато остареем? 
Какви са предимствата на всеки от различните жилищни 
варианти? 
Кой вариант на жилище отговаря най -добре на моите интереси 
и нужди? (Моето бъдещо жилище). 
Адаптиране на дома. Кой е най -добрият вариант

Трудности в ежедневните дейности. 
Адаптирани среди. 
Моите помощни средства (проходилка, слухови апарати
Помагане на Мария да избере своите помощни средства
Съпоставяне на помощната технология с нейната 
Вярно/Грешно въпроси относно адаптацията,   помощните 
средства и технологии. 

Какви нови нужди имат възрастните хора? 
Какво ме притеснява относно парите? 
Идентифицирайте доходите ми 
Идентифицирайте разходите ми 
Идентифицирайте баланса ми 
Идентифицирайте дълговете ми 
Намаляване на разходите ми 
Подреждане на документите ми 

Подобряване на здравето 
Хранителната пирамида 
Физически дейности и ползи 
Здравословно остаряване 

Какво означава за Вас стареенето? 
Какво се случва, когато остареем? 
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с упражнения, публикувани на цифровата 
платформа MNAM. Изберете онези упражнения, които ще използвате, за да 
обучите клиента си по време на пилотното проучване TRIADE 2.0? 

да вземем предвид, когато решаваме къде ще 

Какви са предимствата на всеки от различните жилищни 

добре на моите интереси 

добрият вариант. 

(проходилка, слухови апарати,…) 
своите помощни средства. 

Съпоставяне на помощната технология с нейната полезност. 
Вярно/Грешно въпроси относно адаптацията,   помощните 



 

 

  5.3. Съотнасяне на

  5.4. Тест за промените в стареенето
  5.5. Открит дебат за психосоциалните 
   

6.  6.1. Понятие и видове 
  6.2. Физическо насилие

  6.3. Психологическо насилие
  6.4. Икономическо насилие
  6.5. Сексуално насилие

  6.6. Насилие над правата
  6.7. Как да реагираме на ситуации

   
7.  7.1. Кой е 

  7.2. Начини за повторно свързване или поддържане на връзка
  7.3. Моят план да се свържа отново или да поддържам връзка
   

8.   8.1. Пенсиониране
  8.2. Работа и свободно време

  8.3. Мечтаният ми план за пенсиониране
   
9.   9.1. Наличие на

  9.2. Малкият помощник
  9.3. Социални роли, които са важни за мен

   
10.  10.1. Използване на интернет и/или социални медии
  10.2. Търсете 

  10.3. Безопасно използване на интернет и 
   

11.  11.1. Какви са правата ми
  11.2. Какво да направите, когато правата са нарушени
  11.3. Действия за защита на правата ми

  11.4. Как правата ми 
   

12.  12.1. Моето семейство и роднини
  12.2. Моите 
  12.3. Моите колеги

  12.4. Кръговете
   

13.  13.1. Какво означава целта на живота
  13.2. Започва да се случва
  13.3. Планът е готов

Съотнасяне на концепции за стареене 
Тест за промените в стареенето 
Открит дебат за психосоциалните промени 

Понятие и видове насилие 
Физическо насилие 
Психологическо насилие 
Икономическо насилие 
Сексуално насилие 
Насилие над правата 
Как да реагираме на ситуации с насилие 

Кой е важен в живота ми? 
Начини за повторно свързване или поддържане на връзка
Моят план да се свържа отново или да поддържам връзка

Пенсиониране 
Работа и свободно време 
Мечтаният ми план за пенсиониране 

Наличие на социална роля 
Малкият помощник 
Социални роли, които са важни за мен 

Използване на интернет и/или социални медии
Търсете на информация в интернет 
Безопасно използване на интернет и социалните медии

Какви са правата ми? 
Какво да направите, когато правата са нарушени
Действия за защита на правата ми. 
Как правата ми работят за мен? 

Моето семейство и роднини 
Моите приятели 
Моите колеги 
Кръговете 

Какво означава целта на живота 
Започва да се случва 
Планът е готов 
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Начини за повторно свързване или поддържане на връзка. 
Моят план да се свържа отново или да поддържам връзка 

Използване на интернет и/или социални медии? 

социалните медии 

Какво да направите, когато правата са нарушени? 



 

 

  13.4. Работен лист за моята житейска цел

   
14.   14.1. Палиативни грижи и край на живота
  14.2. Активна роля в палиативните грижи

  14.3. Избор на палиативни грижи и края на живота
  14.4. Първи стъпки при избора на палиативни грижи

  14.5. Последователността при избора на палиативни грижи
 
 
 
 
 

 
В следващите няколко страници ще намерите най
обучението на всекираздел
чрез упражненията). 
 
За всеки резултат от обучението първо оценете текущ
на Вашия клиент. След обучението ги оценете отново. Н
оценява по 5 -степенна скала от „изобщо не“ до „напълно“
 
Трябва само да направите това за 
по-рано (вижте таблицата на предишните страници
 

Работен лист за моята житейска цел 

Палиативни грижи и край на живота 
Активна роля в палиативните грижи 
Избор на палиативни грижи и края на живота
Първи стъпки при избора на палиативни грижи
Последователността при избора на палиативни грижи

яколко страници ще намерите най-подходящите 
раздел (знания и умения, които трябва да бъдат достигнати 

За всеки резултат от обучението първо оценете текущото ниво на умения и знания 
ашия клиент. След обучението ги оценете отново. Нивото на контрол се 

степенна скала от „изобщо не“ до „напълно“. 

Трябва само да направите това за разделите (упражненията), които сте избрали 
рано (вижте таблицата на предишните страници).  
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Избор на палиативни грижи и края на живота 
Първи стъпки при избора на палиативни грижи 
Последователността при избора на палиативни грижи 

подходящите резултати от 
(знания и умения, които трябва да бъдат достигнати 

ото ниво на умения и знания 
ивото на контрол се 

жненията), които сте избрали 



 

РАЗДЕЛ 1 
 
Моят клиент… 

познава и разбира концепцията за 
преместване на друго място.
познава и идентифицира различни 
жилищни възможности, които са му на 
разположение, когато остарее
обмисля концепцията и значението на 
преместването на друго място
идентифицира съответните фактори, които 
трябва да се вземат предвид при 
преместване на друго място (например 
ниво на независимост, близост до 
семейството и приятелите, необходима 
подкрепа, …). 
е запознат с най-важните предимства и 
недостатъци на всеки жилищен вариант
определя характеристиките на всеки 
жилищен вариант, който най
отговаря на неговите собствени интереси и 
нужди. 
идентифицира някои характеристики за 
това как да се адаптира дом
достъпност, безопасност, оборудване
 
 
РАЗДЕЛ 2 
 
Моят клиент… 

идентифицира трудности, които могат 
да възникнат в ежедневния му живот 
поради процеса на стареене. 
Разпознава най-важните ресурси, 
са налични в тяхната среда. 
знае как да поиска помощ за по
справяне с трудностите в ежедневието 
си. 

 

Преди обучението  След обучението

В
ъ

общ
е н

е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

м
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

 В
ъ

общ
е н

е 

познава и разбира концепцията за 
. 

       

идентифицира различни 
жилищни възможности, които са му на 
разположение, когато остарее. 

       

обмисля концепцията и значението на 
преместването на друго място. 

       

идентифицира съответните фактори, които 
трябва да се вземат предвид при 
преместване на друго място (например 
ниво на независимост, близост до 
семейството и приятелите, необходима 

       

важните предимства и 
недостатъци на всеки жилищен вариант. 

       

определя характеристиките на всеки 
жилищен вариант, който най-добре 
отговаря на неговите собствени интереси и 

       

идентифицира някои характеристики за 
това как да се адаптира дома/стаята: 
достъпност, безопасност, оборудване. 

       

Преди обучението  След 

В
ъ

общ
е н

е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

М
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

 В
ъ

общ
е н

е 

идентифицира трудности, които могат 
да възникнат в ежедневния му живот 

.  

       

важните ресурси, които 
 

       

знае как да поиска помощ за по-добро 
справяне с трудностите в ежедневието 
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След обучението 

В
ъ

общ
е н

е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

м
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

     

     

     

     

     

     

     

След обучението 

В
ъ

общ
е н

е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

М
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

    

    

    



 

Определя най-важните характеристики 
на адаптирана среда. 
предоставя идеи за най
модификации, които могат да се 
направят в неговата/нейната домашна 
среда, за да се подобри автономия
познава някои от помощните средства 
(напр. очила, слухов апарат, инвалидна 
количка ...), които може да са от 
значение за хората, когато остаряват
разсъждава върху продуктите за 
поддръжка и помощните технологии, 
които може да са от значение за 
него/нея в бъдеще. 
е запознат с правилното поддържане на 
помощните средства. 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 
Моят клиент… 

идентифицира трудности, които 
могат да възникнат в ежедневния му 
живот поради процеса на стареене
Идентифицира нуждите и 
приоритетите, свързани с 
управлението на средствата, които 
могат да се появят в резултат на 
остаряването. 
Идентифицира фиксираните доходи, 
които може да са на разположение 
седмично/месечно. 
идентифицира случайни приходи, 
които може да са налични в 
определени периоди от годината 
(рожден ден, нова година и т.н
класифицира доходите според това 
дали са постоянни или променливи.
идентифицира фиксираните 
седмични/месечни разходи. 

 

важните характеристики        

предоставя идеи за най-важните 
могат да се 

направят в неговата/нейната домашна 
среда, за да се подобри автономията. 

       

познава някои от помощните средства 
(напр. очила, слухов апарат, инвалидна 
количка ...), които може да са от 
значение за хората, когато остаряват. 

       

разсъждава върху продуктите за 
поддръжка и помощните технологии, 
които може да са от значение за 

       

е запознат с правилното поддържане на        

Преди обучението  След обучението

В
ъ

общ
е 

н
е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

М
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

 В
ъ

общ
е 

н
е 

идентифицира трудности, които 
могат да възникнат в ежедневния му 
живот поради процеса на стареене.  

       

Идентифицира нуждите и 
приоритетите, свързани с 
управлението на средствата, които 
могат да се появят в резултат на 

       

Идентифицира фиксираните доходи, 
които може да са на разположение 

       

идентифицира случайни приходи, 
които може да са налични в 
определени периоди от годината 
(рожден ден, нова година и т.н.). 

       

класифицира доходите според това 
дали са постоянни или променливи. 

       

идентифицира фиксираните 
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След обучението 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

М
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

    

    

    

    

    

    



 

идентифицира извънредните
седмични/месечни разходи. 
класифицира разходите според това 
дали са постоянни или променливи
идентифицира заплатата си. 
знае как да намали разходите си
е в състояние да идентифицира 
дългове. 
Знае как да спестява. 
идентифицира различни документи, 
свързани с неговите/нейните приходи 
и разходи. 
знае правото си да харчи/спестява 
пари. 
идентифицира различни видове 
подкрепа, които могат да помогнат за 
организирането на финансовите му 
документи. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 4 
 
Моят клиент… 

познава различни дейности, които водят 
до здравословно стареене. 
отличава здравословната храна от 
нездравословната. 
знае как да създаде здравословно меню.
разграничава различните видове храни 
и съотношението, в което те трябва да 
бъдат включени в здравословно 
познава физическите дейности, които са 
подходящи за остаряващите хора
умее да разграничава подходящите от 
по-малко подходящите физически 
дейности. 

идентифицира ползите, свързани с 
физическите дейности. 

 

извънредните 
 

       

класифицира разходите според това 
дали са постоянни или променливи. 

       

        
знае как да намали разходите си.        
е в състояние да идентифицира        

       
идентифицира различни документи, 
свързани с неговите/нейните приходи 

       

знае правото си да харчи/спестява        

идентифицира различни видове 
подкрепа, които могат да помогнат за 
организирането на финансовите му 

       

Преди обучението  След обучението
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познава различни дейности, които водят        

отличава здравословната храна от        

знае как да създаде здравословно меню.        
разграничава различните видове храни 
и съотношението, в което те трябва да 
бъдат включени в здравословно меню. 

       

познава физическите дейности, които са 
подходящи за остаряващите хора. 

       

умее да разграничава подходящите от 
малко подходящите физически 

 
 
 
 

      

идентифицира ползите, свързани с        
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След обучението 
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познава различни дейности, които водят 
до здравословно стареене. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
 
Моят клиент… 

разбира смисъла на стареенето
познава най-важните характеристики на 
стареенето. 
познава най-важните последици от 
стареенето. 
идентифицира промените, свързани със 
стареенето. 
идентифицира физическите различия 
между млади и възрастни хора.
определя кои дейности могат да забавят 
процеса на стареене. 
знае как да предотврати или промени 
психосоциалните проблеми, свързани 
със застаряването. 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 6 
 
Моят клиент… 

знае значението на понятието 
„злоупотреба“. 
идентифицира различни видове насилие 
(физическо, сексуално, психологическо, 
икономическо, ...). 
признава как се проявяват различните 
видове насилие. 

 

познава различни дейности, които водят        

Преди обучението  След обучението
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стареенето.        
важните характеристики на        

важните последици от        

идентифицира промените, свързани със        

идентифицира физическите различия 
възрастни хора. 

       

определя кои дейности могат да забавят        

знае как да предотврати или промени 
психосоциалните проблеми, свързани 

       

Преди обучението  След обучението
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знае значението на понятието        

идентифицира различни видове насилие 
(физическо, сексуално, психологическо, 

       

признава как се проявяват различните        
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знае как да реагира на обидно 
поведение. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 7 
 
Моят клиент… 

Познава и идентифицира важни членове 
на семейството и приятели. 
Знае колко редовно се среща с тези 
членове на семейството и приятели
Избира колко често би искал да чуе или 
да се срещне с важните за него/нея хора.
Определя възможните начини да 
поддържа връзка или да се среща със 
семейството и приятелите си.
Познава възможните начини да се 
свърже отново със семейството и 
приятелите си. 
Може да избере средства
позволяват да се свърже със 
семейството или приятелите си.
Разработва план за поддържане на 
връзка или повторно свързване със 
семейството или приятелите.
 
 
 
РАЗДЕЛ 8 
 
Моят клиент… 

познава и разбира концепцията за 
пенсиониране. 
познава и обмисля причините, поради 
които хората се пенсионират.
обмисля какво правят хората, когато се 
пенсионират. 

 

знае как да реагира на обидно        

Преди обучението  След обучението
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Познава и идентифицира важни членове 
 

       

Знае колко редовно се среща с тези 
членове на семейството и приятелите. 

       

Избира колко често би искал да чуе или 
да се срещне с важните за него/нея хора. 

       

Определя възможните начини да 
поддържа връзка или да се среща със 
семейството и приятелите си. 

       

Познава възможните начини да се 
свърже отново със семейството и 

       

средства, които му 
да се свърже със 

семейството или приятелите си. 

       

Разработва план за поддържане на 
връзка или повторно свързване със 
семейството или приятелите. 

       

Преди обучението  След обучението
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познава и разбира концепцията за        

познава и обмисля причините, поради 
които хората се пенсионират. 

       

какво правят хората, когато се        
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идентифицира и обмисля 
плюсове и минуси на пенсионирането.
обмисля личния си план за 
пенсиониране. 
определя своя ход на пенсионния план.
е в състояние да разграничава работните 
дейности от развлеченията. 
знае и разбира какво представляват 
работните и развлекателните дейности.
разсъждава върху собствената си 
работа, развлечения. 
разбира разликата между работните 
дейности и доброволческите работни 
дейности. 
идентифицира и обмисля (д
работни дейности и/или дейности за 
свободното време след пенсионирането 
си. 
определя темпото, с което той/тя иска 
да се включи в тези дейности.
разсъждава върху уменията, 
необходими за извършване 
след пенсиониране в общността.
обмисля помощта, необходима за 
извършване на дейности в общността 
след пенсиониране.  
разработва свой собствен план за 
пенсиониране. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 9 
 
Моят клиент… 

разсъждава върху идеята за поемане 
на нови социални роли след 
пенсиониране. 
е в състояние да дефинира някои 
социални роли. 
разпознава социалните роли.

 

 възможните 
плюсове и минуси на пенсионирането. 

       

личния си план за        

определя своя ход на пенсионния план.        
е в състояние да разграничава работните 

 
       

знае и разбира какво представляват 
работните и развлекателните дейности. 

       

разсъждава върху собствената си        

разбира разликата между работните 
дейности и доброволческите работни 

       

(доброволни) 
или дейности за 

след пенсионирането 

       

определя темпото, с което той/тя иска 
да се включи в тези дейности. 

       

разсъждава върху уменията, 
необходими за извършване на дейности 
след пенсиониране в общността. 

       

обмисля помощта, необходима за 
извършване на дейности в общността 

       

разработва свой собствен план за        

Преди обучението  След 
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ъ
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разсъждава върху идеята за поемане 
на нови социални роли след 

       

е в състояние да дефинира някои        

разпознава социалните роли.        

160 

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

След обучението 
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идентифицира текущите си социални 
роли. 
идентифицира дейности, които 
желал да прави в бъдеще. 
познава собствените си таланти.
разсъждава върху това как той/тя 
може да допринесе към обществото
знае как може да помогне на другите 
(съсед, познати). 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 10 
 
Моят клиент… 

знае какво е интернет. 
знае какво е социална медия
обмисля причините за използването 
на интернет. 
знае, че за да се използват 
социалните медии е необходима 
интернет връзка. 
знае, когато няма интернет връзка.
знае къде да отиде, за да получи 
интернет връзка. 
може да търси конкретна 
информация в интернет. 
идентифицира заплахи за 
безопасността при използване на 
интернет. 
знае някои златни правила за 
безопасно използване на интернет.
 
 
 
 
 
 
 

 

идентифицира текущите си социални        

идентифицира дейности, които би        

познава собствените си таланти.        
разсъждава върху това как той/тя 

обществото. 
       

знае как може да помогне на другите        

Преди обучението  След обучението
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социална медия.        

причините за използването        

знае, че за да се използват 
социалните медии е необходима 

       

знае, когато няма интернет връзка.        
знае къде да отиде, за да получи        

оже да търси конкретна        

идентифицира заплахи за 
безопасността при използване на 

       

нае някои златни правила за 
безопасно използване на интернет. 
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РАЗДЕЛ 11 
 
Моят клиент… 

определя важните професионалисти и 
как те могат да допринесат за по
голяма независимост в ежедневните 
дейности. 
може да различава правата от 
желанията. 
знае как да свърже правата на човека 
с конкретни доставчици на социални 
услуги. 
е в състояние да разграничи сферите 
на дейност на различните доставчици 
на социални услуги. 
знае как да поиска и да потърси 
административна помощ. 
е в състояние да разпознава имената 
и логата на различни институции в 
областта на защитата на правата и 
предоставянето на социални услуги.
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 12 
 
Моят клиент… 

идентифицира важни хора, 
допринесат за независимостта в работата и 
ежедневните дейности. 
умее да различава хора, които 
принадлежат към различни социални 
кръгове. 
прилага автономно правилата за формални 
и неформални взаимодействия.
е в състояние да коригира своите 

 

Преди обучението  След обучението
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определя важните професионалисти и 
как те могат да допринесат за по-
голяма независимост в ежедневните 

       

може да различава правата от        

знае как да свърже правата на човека 
с конкретни доставчици на социални 

       

е в състояние да разграничи сферите 
на дейност на различните доставчици 

       

знае как да поиска и да потърси        

е в състояние да разпознава имената 
и логата на различни институции в 
областта на защитата на правата и 
предоставянето на социални услуги. 

       

Преди обучението  След обучението
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идентифицира важни хора, които могат да 
допринесат за независимостта в работата и 

       

умее да различава хора, които 
принадлежат към различни социални 

       

прилага автономно правилата за формални 
и неформални взаимодействия. 

       

е в състояние да коригира своите        
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След обучението 

В
ъ

общ
е н

е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

М
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

     

     

     

     



 

очаквания за даден човек в съответствие 
със социалната роля, която той/тя заема в 
живота си. 
умее да различава приятелството от 
познанството. 
знае, че сътрудничеството с другите е 
важно за постигане на целите му.
идентифицира важни хора, които могат да 
допринесат за независимостта в работата и 
ежедневните дейности. 
умее да различава хора, които 
принадлежат към различни социални 
кръгове. 
 
 

РАЗДЕЛ 13 
 
Моят клиент… 

може да различава мечтите от 
житейските цели. 
размишлява върху житейските цели.
демонстрира умения за саморефлексия 
и самооценка. 
умее да формулира собствената си 
житейска цел. 
демонстрира способността за вземане на 
независими решения в контекста на 
концепциите за житейска цел.
създава първоначален план за постигане 
на целта. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 14 
 
Моят клиент… 

познава понятия като палиативни грижи 

 

очаквания за даден човек в съответствие 
със социалната роля, която той/тя заема в 

умее да различава приятелството от        

знае, че сътрудничеството с другите е 
на целите му. 

       

идентифицира важни хора, които могат да 
допринесат за независимостта в работата и 

       

умее да различава хора, които 
принадлежат към различни социални 

       

Преди обучението  След обучението
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може да различава мечтите от        

житейските цели.        
саморефлексия        

умее да формулира собствената си        

демонстрира способността за вземане на 
независими решения в контекста на 
концепциите за житейска цел. 

       

създава първоначален план за постигане        

Преди обучението  След обучението

В
ъ

общ
е н

е 

м
н

ого 
м

ал
к

о 

м
ал

к
о 

М
н

ого 

н
ап

ъ
л

н
о 

 В
ъ

общ
е н

е 

познава понятия като палиативни грижи        
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и край на живота. 
разсъждава върху темите за грижи в 
края на живота. 
знае да разграничава 
професионалистите, които работят в 
областта на предоставянето на 
палиативни грижи. 
може да разграничи различните видове 
палиативни услуги и услугите в края на 
живота. 
е в състояние да опише процес на избор 
на услуги за палиативни грижи.
демонстрира способността да взема 
решения относно правото си на избор на 
услуги за края на живота и палиативни 
грижи. 
идентифицира хора от собствената си 
мрежа за подкрепа, които би искал да 
включи, ако трябва да избере грижи в 
края на живота. 
 
 
 
В името на всички партньори на TRIADE 2.0 Ви благодарим за участието
  

 

темите за грижи в        

знае да разграничава 
професионалистите, които работят в 
областта на предоставянето на 

       

може да разграничи различните видове 
палиативни услуги и услугите в края на 

       

е в състояние да опише процес на избор 
на услуги за палиативни грижи. 

       

демонстрира способността да взема 
решения относно правото си на избор на 
услуги за края на живота и палиативни 

       

идентифицира хора от собствената си 
за подкрепа, които би искал да 

включи, ако трябва да избере грижи в 

       

В името на всички партньори на TRIADE 2.0 Ви благодарим за участието
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В името на всички партньори на TRIADE 2.0 Ви благодарим за участието 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Процес на изпълнение на „МНСА“ упражнения/дейности  за СХИУ
 
Валидиране на въпросник 
Процес на изпълнение на „МНСА“ упражнения/дейности  за СХИУ
 
ИНСТРУКЦИИ 
 
С този въпросник се стремим да оценим процеса на изпълнение на упражненията и 
дейностите, които сте използвали за об
Моля, попълнете този въпросн
 
Но първо Ви молим да попълните някои въпроси с обща информация
 
1. Демографски данни за клиента

 Инициали или код на СХИУ

 Възраст:…………. 

 Пол: мъж/жена 

 
2. Демографски данни заобучителя

 Инициали или име на обучител

 Възраст: …………. 

 Пол: мъж/жена 

 Професия: …………………………..

 Брой години работа с този клиент

 

 

Процес на изпълнение на „МНСА“ упражнения/дейности  за СХИУ

 3 
Процес на изпълнение на „МНСА“ упражнения/дейности  за СХИУ

С този въпросник се стремим да оценим процеса на изпълнение на упражненията и 
дейностите, които сте използвали за обучение на Вашия клиент. 
Моля, попълнете този въпросник за всеки клиент поотделно.  

и молим да попълните някои въпроси с обща информация:

Демографски данни за клиента 
Инициали или код на СХИУ:…………………. 

обучителя 
Инициали или име на обучител: 

: ………………………….. 

Брой години работа с този клиент: ……………….. 
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Процес на изпълнение на „МНСА“ упражнения/дейности  за СХИУ 

Процес на изпълнение на „МНСА“ упражнения/дейности  за СХИУ 

С този въпросник се стремим да оценим процеса на изпълнение на упражненията и 

: 



 

ВЪПРОСИ 
 

1. Трябваше ли да адаптирате упражнението (упражненията), така че да 
съответстват на 
клиента? 

0 = без адаптации 
1 = малки адаптации 
незначителни промени в историите, промяна на реда на дейностите, разбиване 
на някои от упражненията/дейностите на 
на организация като национална служба по заетостта
2 = средни адаптации 
достъпна или значима в дадена страна; разбиване на повечето материали на 
по-малки части...) 
3 = обширни адаптации 
упражнение или цяла дейност
4 = много обширни адаптации 
създавайки ново упражнение, базирано на оригиналното

 
 

Раздел Упражнение 
номер 

Дейност 
номер 

   
   

   
   
   

   
   

*Добавете допълнителни редове, ако е необходимо
 

 
2. Колко време бе необходимо на клиента

Раздел 
номер 
 
 
 
 
 

 

Трябваше ли да адаптирате упражнението (упражненията), така че да 
съответстват на познавателните и/или комуникационните нужди на 

малки адаптации (например: промяна на снимка или име на човек; 
незначителни промени в историите, промяна на реда на дейностите, разбиване 
на някои от упражненията/дейностите на частици знание, промяна на името 
на организация като национална служба по заетостта) 

средни адаптации (напр.: смяна на помощта с материалите, която не е 
достъпна или значима в дадена страна; разбиване на повечето материали на 

обширни адаптации (например: за премахване на важни части от 
упражнение или цяла дейност...) 

много обширни адаптации (напр .: цялото упражнение е променено, 
ново упражнение, базирано на оригиналното) 

0 
Без 
адаптации 

1 
Малки 
адаптации 

2 
Средни 
адаптации 

3
О
адаптации

    
    
    
    
    
    
    

Добавете допълнителни редове, ако е необходимо 

е необходимо на клиента Ви, за да изпълни упражненията

Упражнение 
номер 

Дейност 
номер 

Минути 
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Трябваше ли да адаптирате упражнението (упражненията), така че да 
познавателните и/или комуникационните нужди на 

(например: промяна на снимка или име на човек; 
незначителни промени в историите, промяна на реда на дейностите, разбиване 

частици знание, промяна на името 

(напр.: смяна на помощта с материалите, която не е 
достъпна или значима в дадена страна; разбиване на повечето материали на 

(например: за премахване на важни части от 

ялото упражнение е променено, 

3 
Обширни 
адаптации 

4 
Много 
обширни 
адаптации 

  
  
  
  
  
  
  

да изпълни упражненията? 



 

 
 

*Добавете допълнителни редове, ако е необходимо
 

3. Хареса ли на клиента Ви изпълнението на (адаптирани) 
упражнения/дейности? 
упражнение или дейност

Раздел 
номер 

Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   

   
   

   
   
*Добавете допълнителни редове, ако е необходимо
 
 

4. Дали Вашият клиент е намерил (адаптирани) упражнения/дейности за 
твърде трудни за изпълнение? 
всяко упражнение или дейност

Раздел 
номер 

Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   

   
   

   
   
   
*Добавете допълнителни редове, ако е необходимо
 
 
Бихте ли описали една ситуация, която показва, че за 
необходимата подкрепа и адаптации 
трудни за изпълнение. (Ако е възможно на английски
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

   
Добавете допълнителни редове, ако е необходимо 

Хареса ли на клиента Ви изпълнението на (адаптирани) 
упражнения/дейности? (Задавайте този въпрос на клиента си след всяко 
упражнение или дейност) 

Дейност 
номер 

0 = Не 1 = 
Малко 

2 = Да

   
   
   
   
   
   

Добавете допълнителни редове, ако е необходимо 

ашият клиент е намерил (адаптирани) упражнения/дейности за 
твърде трудни за изпълнение? (Задавайте този въпрос на клиента си след 
всяко упражнение или дейност) 

Дейност 
номер 

0 = Не 1 = 
Малко 

2 = Да

   
   
   
   
   
   

Добавете допълнителни редове, ако е необходимо 

ситуация, която показва, че за Вашия клиент (и) 
необходимата подкрепа и адаптации - упражненията/дейностите са били твърде 

(Ако е възможно на английски) 
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Хареса ли на клиента Ви изпълнението на (адаптирани) 
въпрос на клиента си след всяко 

Да Не знам 

 
 
 
 
 
 

ашият клиент е намерил (адаптирани) упражнения/дейности за 
(Задавайте този въпрос на клиента си след 

Да Не знам 

 
 
 
 
 
 

ашия клиент (и) - въпреки 
упражненията/дейностите са били твърде 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Моля, посочете за всяко упражнение/дейност до каква степен сте съгласни 
с твърдението:  

"С необходимата подкрепа клиентът ще може 
да прехвърли наученото в ситуации от реалния 
живот." 

 
0 = напълно несъгласен
1 = несъгласен 
2 = нито съгласен, нито несъгласен
3 = съгласен 
4 = напълно съгласен

Раздел  Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   
   

   
   

   
   
*Добавете допълнителни редове, ако е необходимо
 
Можете ли да опишете един пример за това как сте забелязали, че 
необходимата подкрепа и адаптации 
и умения чрез използването на упражнения/дейности? 
английски) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Моля, посочете за всяко упражнение/дейност до каква степен сте съгласни 

С необходимата подкрепа клиентът ще може 
да прехвърли наученото в ситуации от реалния 

несъгласен 

нито съгласен, нито несъгласен 

апълно съгласен 

Дейност 
номер 

0 
Напълно 
несъгласен 

1 2 

   
   
   
   
   
   
   

допълнителни редове, ако е необходимо 

Можете ли да опишете един пример за това как сте забелязали, че 
необходимата подкрепа и адаптации - Вашият клиент (и) е придобил нови знания 
и умения чрез използването на упражнения/дейности? (Ако е възможно на 
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Моля, посочете за всяко упражнение/дейност до каква степен сте съгласни 

3 4 
Напълно 
съгласен 

  
  
  
  
  
  
  

Можете ли да опишете един пример за това как сте забелязали, че - с 
ашият клиент (и) е придобил нови знания 

(Ако е възможно на 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. До каква степен сте съгласни, че упражненията/дейностите помагат за 
поддържането или увеличаването на
 
0 = напълно несъгласен
1 = несъгласен 
2 = нито съгласен, нито несъгласен
3 = съгласен 
4 = напълно съгласен
 

Раздел Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   
   

   
   

   
   
 
 
 

7. До каква степен сте съгласни, че упражненията/дейностите насърчават 
социалното включване на СХИУ
 
0 = напълно несъгласен

 

До каква степен сте съгласни, че упражненията/дейностите помагат за 
поддържането или увеличаването наКачество на животна

апълно несъгласен 

нито съгласен, нито несъгласен 

апълно съгласен 

Дейност 
номер 

0 
Напълно 
несъгласен 

1 2 

   
   
   
   
   
   
   

До каква степен сте съгласни, че упражненията/дейностите насърчават 
включване на СХИУ?  

апълно несъгласен 
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До каква степен сте съгласни, че упражненията/дейностите помагат за 
наСХИУ? 

3 4 
Напълно 
съгласен 

  
  
  
  
  
  
  

До каква степен сте съгласни, че упражненията/дейностите насърчават 



 

1 = несъгласен 
2 = нито съгласен, нито несъгласен
3 = съгласен 
4 = напълно съгласен
 

Раздел Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   
   

   
   

   
   
 
 

8. До каква степен сте съгласни, че упражненията/заниманията бяха 
привлекателни за СХИУ
 
0 = напълно несъгласен
1 = несъгласен 
2 = нито съгласен, нито несъгласен
3 = съгласен 
4 = напълно съгласен
 

Раздел Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   

   
   

   
   

   
 
 
 

9. До каква степен сте съгласни, че историите, използвани в 
упражненията/заниманията, са били разпознаваеми за СХИУ, за да могат 
да се идентифицират с разказите
 

 

нито съгласен, нито несъгласен 

апълно съгласен 

Дейност 
номер 

0 
Напълно 
несъгласен  

1 2 

   
   
   
   
   
   
   

До каква степен сте съгласни, че упражненията/заниманията бяха 
привлекателни за СХИУ? 

апълно несъгласен 

нито съгласен, нито несъгласен 

апълно съгласен 

Дейност 
номер 

0 
Напълно 
несъгласен  

1 2 

   
   
   
   
   
   
   

До каква степен сте съгласни, че историите, използвани в 
упражненията/заниманията, са били разпознаваеми за СХИУ, за да могат 

идентифицират с разказите? 
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3 4 
Напълно 
съгласен 

  
  
  
  
  
  
  

До каква степен сте съгласни, че упражненията/заниманията бяха 

3 4 
Напълно 
съгласен 

  
  
  
  
  
  
  

До каква степен сте съгласни, че историите, използвани в 
упражненията/заниманията, са били разпознаваеми за СХИУ, за да могат 



 

0 = напълно несъгласен
1 = несъгласен 
2 = нито съгласен, нито несъгласен
3 = съгласен 
4 = напълно съгласен
 

Раздел Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   

   
   
   

   
   
 
 
 

10. До каква степен сте съгласни, че въвеждането на трудни понятия чрез 
разказ/казус позволява размисъл от 
 
0 = напълно несъгласен
1 = несъгласен 
2 = нито съгласен, нито несъгласен
3 = съгласен 
4 = напълно съгласен
 

Раздел Упражнение 
номер 

Дейност 
номер

   
   

   
   
   

   
   
 
 
Ако сте направили промени в упражненията, които смятате, че могат да бъдат полезни 
за други клиенти и за проекта TRIADE 2.0, ще бъдем много благодарни, ако можете да 

 

апълно несъгласен 

нито съгласен, нито несъгласен 

апълно съгласен 

Дейност 
номер 

0 
Напълно 
несъгласен 

1 2 

   
   
   
   
   
   
   

До каква степен сте съгласни, че въвеждането на трудни понятия чрез 
разказ/казус позволява размисъл от страна на СХИУ. 

апълно несъгласен 

нито съгласен, нито несъгласен 

съгласен 

Дейност 
номер 

0 
Напълно 
несъгласен 
 

1 2 

   
   
   
   
   
   
   

Ако сте направили промени в упражненията, които смятате, че могат да бъдат полезни 
клиенти и за проекта TRIADE 2.0, ще бъдем много благодарни, ако можете да 
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3 4 
Напълно 
съгласен 

  
  
  
  
  
  
  

До каква степен сте съгласни, че въвеждането на трудни понятия чрез 

3 4 
Напълно 
съгласен 

  
  
  
  
  
  
  

Ако сте направили промени в упражненията, които смятате, че могат да бъдат полезни 
клиенти и за проекта TRIADE 2.0, ще бъдем много благодарни, ако можете да 



 

ги споделите с нас, за да можем да ги качим в платформата TRIADE 2.0 „МНСА“ като 
добри практики. Можете да изпратите имейл на
 
В името на всички партньори на TRIADE 2.0 бихме искали да Ви благодарим за 
участието! 
 
 

 

  

 

ги споделите с нас, за да можем да ги качим в платформата TRIADE 2.0 „МНСА“ като 
добри практики. Можете да изпратите имейл наsorzano_marcas@gva.es

В името на всички партньори на TRIADE 2.0 бихме искали да Ви благодарим за 
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ги споделите с нас, за да можем да ги качим в платформата TRIADE 2.0 „МНСА“ като 
@gva.es 

В името на всички партньори на TRIADE 2.0 бихме искали да Ви благодарим за 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Удовлетворението на обучителите от 
цяло 
 

Валидиране на въпросник 
Удовлетворението на обучителите от 
цяло 
 
 
Инструкции 
 
По-долу са дадени 
упражненията/дейностите от обучителя
 
Въз основа на дейностите, които сте извършили с клиента си, бихме искали да знаем 
колко сте доволни от тях. 
 
На 10-те въпроса ще се отговори с 5
несъгласен. 
 
Забележете, че някои от въпросите са формулирани отрицателно
 

 Изберете напълно съгласен
около 80% до 100% от

 Изберете съгласен, когато смятате, че твърдението е правилно за около 
80% от упражненията.

 Изберете „не съм нито съгласен, нито несъгласен“
твърдението е правилно за около 

 Изберете несъгласен
до 40% от упражненията.

 Изберете напълно несъгласен
около 0% до 25% от упражненията

 
Преди да отговорите на 10 -те въ
 
 
Демографски данни на обучителя

 Възраст: 

 Пол: мъж/жена 

 Професия: 

 Държава:  

 Месеци или години опит в работата с

 

Удовлетворението на обучителите от „МНСА“ упражненията/дейностите като 

 4 
Удовлетворението на обучителите от „МНСА“ упражненията/дейностите като 

дадени 10 въпроса за използваемостта на 
упражненията/дейностите от обучителя.  

Въз основа на дейностите, които сте извършили с клиента си, бихме искали да знаем 

те въпроса ще се отговори с 5-степенна скала от Напълно съгласен до Напълно 

Забележете, че някои от въпросите са формулирани отрицателно. 

напълно съгласен, когато смятате, че твърдението е правилно за 
отупражненията. 

, когато смятате, че твърдението е правилно за около 
от упражненията. 

„не съм нито съгласен, нито несъгласен“, когато смятате, че 
твърдението е правилно за около 40% до 60% от упражненията.

асен, когато смятате, че твърдението е правилно за около 
от упражненията. 

напълно несъгласен, когато смятате, че твърдението е правилно за 
от упражненията.  

те въпроса, моля, попълнете и следните елемент

Демографски данни на обучителя:  

Месеци или години опит в работата съсСХИУ:  
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упражненията/дейностите като 

„МНСА“ упражненията/дейностите като 

роса за използваемостта на „МНСА“ 

Въз основа на дейностите, които сте извършили с клиента си, бихме искали да знаем 

степенна скала от Напълно съгласен до Напълно 

, когато смятате, че твърдението е правилно за 

, когато смятате, че твърдението е правилно за около 60% до 

, когато смятате, че 
от упражненията. 

, когато смятате, че твърдението е правилно за около 20% 

, когато смятате, че твърдението е правилно за 

елементи.  



 

 
ВЪПРОСИ 
 

1. Мисля, че упражненията/заниманията са лесни за използване

напълно 
съгласен 

съгласен

 

2. Мисля, че инструкциите за обучителите как да използват 
упражненията/дейностите не бяха ясни

напълно 
съгласен 

съгласен

 

3. Мисля, че всеки Раздел се стреми към упражнения/дейности, които показват 
ясно натрупване. Някои упражнения бяха на ниво
прозрение или размисъл от участниците. Най
беше на ниво „правене“

напълно 
съгласен 

съгласен

 

4. Намирам упражненията/дейностите за ненужно сложни

напълно 
съгласен 

съгласен

 

5. Мисля, че имаше твърде много 
упражненията/дейностите

напълно 
съгласен 

съгласен

 
6. Представям си, че повечето обучители могат да се научат да използват 

упражненията/дейностите много бързо

напълно 
съгласен 

съгласен

 

7. Чувствах се много уверен, когато правех упражненията/дейностите с клиентите

напълно 
съгласен 

съгласен

 

8. Трябваше да науча много неща, преди да започна с тези упражнения

напълно 
съгласен 

съгласен

 

Мисля, че упражненията/заниманията са лесни за използване. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Мисля, че инструкциите за обучителите как да използват 
упражненията/дейностите не бяха ясни. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Раздел се стреми към упражнения/дейности, които показват 
Някои упражнения бяха на ниво знания, докато други изискват 

ли размисъл от участниците. Най-малко едно упражнение/дейност 
беше на ниво „правене“. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Намирам упражненията/дейностите за ненужно сложни. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Мисля, че имаше твърде много несъответствия между 
упражненията/дейностите. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Представям си, че повечето обучители могат да се научат да използват 
упражненията/дейностите много бързо. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Чувствах се много уверен, когато правех упражненията/дейностите с клиентите

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Трябваше да науча много неща, преди да започна с тези упражнения

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен
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напълно 
несъгласен 

Мисля, че инструкциите за обучителите как да използват 

напълно 
несъгласен 

Раздел се стреми към упражнения/дейности, които показват 
знания, докато други изискват 

малко едно упражнение/дейност 

напълно 
несъгласен 

напълно 
несъгласен 

несъответствия между 

напълно 
несъгласен 

Представям си, че повечето обучители могат да се научат да използват 

напълно 
несъгласен 

Чувствах се много уверен, когато правех упражненията/дейностите с клиентите. 

напълно 
несъгласен 

Трябваше да науча много неща, преди да започна с тези упражнения. 

напълно 
несъгласен 



 

 

9. Мисля, че упражненията/заниманията бяха 

напълно 
съгласен 

съгласен

 

10. Мисля, че ще използвам упражненията/заниманията често

напълно 
съгласен 

съгласен

 

 

В името на всички партньори на TRIADE 
участието! 
 

  

 

Мисля, че упражненията/заниманията бяха странни. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

Мисля, че ще използвам упражненията/заниманията често. 

съгласен 
не съм нито съгласен, 
нито несъгласен 

несъгласен 
напълно 
несъгласен

В името на всички партньори на TRIADE 2.0 бихме искали да Ви благодарим за 
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напълно 
несъгласен 

напълно 
несъгласен 

2.0 бихме искали да Ви благодарим за 



 

АПЕНДИКС 1: КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ
 
--- Модел 1: Недостатъчни когнитивни функции 
 
Входно ниво 
 

1. Замъглено и всеобхватно възприятие.
2. Непланирано, импулсивно и безсистемно 
3. Липса на или нарушени възприемчиви вербални инструменти, които 

засягат дискриминацията.
4. Липса или нарушена пространствена ориентация.
5. Липса или нарушени времеви концепции.
6. Липса или нарушаване
7. Липса или намалена необходимост от прецизност и точност при 

събирането на данни.
8. Липса на капацитет за разглеждане на два или повече източника на 

информация едновременно; това се отразява в обработката на данни на 
части, а не като унифицирани факти

 
Ниво на разработване 
 

1. Неадекватност във възприемането на съществуването и дефинирането на 
действителен проблем.

2. Невъзможност за избор на подходящи сигнали при определяне на 
проблем. 

3. Липса на спонтанно сравнително поведение или ограничаване на 
неговото прилагане о

4. Стеснение на психичното поле.
5. Епизодично схващане на реалността.
6. Липса или нужда от търсене на логически доказателства.
7. Липса или нарушена интериоризация.
8. Липса или нарушение на дедуктивно
9. Липса на или нарушени стратегии за тестване на хипотези
10. Липса или нарушена способност за определяне на рамката, необходима 

за решаване на проблеми.
11. Липса на или нарушено поведение при планиране.
12. Неразработване на определени когнитивни категории, тъй като 

вербалните понятия не са част от вербалния репертоар на индивида на 
рецептивно ниво.  

 
 
 
Изходно ниво 

 

КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ 

Модел 1: Недостатъчни когнитивни функции (Feuerstein R., 2010

Замъглено и всеобхватно възприятие. 
Непланирано, импулсивно и безсистемно изследователско поведение.
Липса на или нарушени възприемчиви вербални инструменти, които 
засягат дискриминацията. 
Липса или нарушена пространствена ориентация. 
Липса или нарушени времеви концепции. 
Липса или нарушаване на запазването на постоянството. 

са или намалена необходимост от прецизност и точност при 
събирането на данни. 
Липса на капацитет за разглеждане на два или повече източника на 
информация едновременно; това се отразява в обработката на данни на 
части, а не като унифицирани факти.  

Неадекватност във възприемането на съществуването и дефинирането на 
действителен проблем. 
Невъзможност за избор на подходящи сигнали при определяне на 

Липса на спонтанно сравнително поведение или ограничаване на 
неговото прилагане от система с ограничени нужди. 
Стеснение на психичното поле. 
Епизодично схващане на реалността. 
Липса или нужда от търсене на логически доказателства. 
Липса или нарушена интериоризация. 
Липса или нарушение на дедуктивно-хипотетичното мислене.

нарушени стратегии за тестване на хипотези
Липса или нарушена способност за определяне на рамката, необходима 
за решаване на проблеми. 
Липса на или нарушено поведение при планиране. 
Неразработване на определени когнитивни категории, тъй като 

понятия не са част от вербалния репертоар на индивида на 
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Feuerstein R., 2010) --- 

изследователско поведение. 
Липса на или нарушени възприемчиви вербални инструменти, които 

 
са или намалена необходимост от прецизност и точност при 

Липса на капацитет за разглеждане на два или повече източника на 
информация едновременно; това се отразява в обработката на данни на 

Неадекватност във възприемането на съществуването и дефинирането на 

Невъзможност за избор на подходящи сигнали при определяне на 

Липса на спонтанно сравнително поведение или ограничаване на 

 

хипотетичното мислене. 
нарушени стратегии за тестване на хипотези. 

Липса или нарушена способност за определяне на рамката, необходима 

Неразработване на определени когнитивни категории, тъй като 
понятия не са част от вербалния репертоар на индивида на 



 

 
1. Егоцентрични комуникационни модалности.
2. Трудности при проектирането на виртуални взаимоотношения.
3. Блокиране. 
4. Отговори по метода проба
5. Липса или увреждане на

разработени отговори.
6. Липса или увредена нужда от прецизност и точност при предаване на 

отговорите. 
7. Дефицит на визуалното пренасяне.
8. Импулсивно, действащо поведение

  

 

Егоцентрични комуникационни модалности. 
Трудности при проектирането на виртуални взаимоотношения.

Отговори по метода проба-грешка. 
Липса или увреждане на инструменти за съобщаване на адекватно 
разработени отговори. 
Липса или увредена нужда от прецизност и точност при предаване на 

Дефицит на визуалното пренасяне. 
Импулсивно, действащо поведение. 
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Трудности при проектирането на виртуални взаимоотношения. 

инструменти за съобщаване на адекватно 

Липса или увредена нужда от прецизност и точност при предаване на 



 

--- Модел 2: Когнитивни функции (
 
Събиране на цялата необходима информация (Въвеждане
 

1. Използвайки сетивата си (слух, зрение, обоняние, вкус, докосване, 
усещане) за събиране на ясна и пълна информация (ясно възприятие).

2. Използване на система или план, за да не прескочим
нещо важно или да се повторим.

3. Даваме име на това, което събираме чрез сетивата и опита си, за да 
можем да го запомним по

4. Описване на нещата и събитията от гледна точка на това къде и кога се 
случват (времеви и пространствени референти).

5. Вземане на решение относно характеристиките на нещо или събитие, 
които винаги остават същите, дори когато настъпят промени (запазване, 
постоянство и неизменност на обекта).

6. Организиране на информацията, която събираме,
повече от едно нещо наведнъж (два източника на информация).

7. Да бъдеш прецизен и точен, когато има значение (нужда от прецизност
 
Използване на събраната информация (Разработване
 

1. Определяне какъв е проблемът, какво сме помолени да 
трябва да разберем (анализирайки неравновесието).

2. Използваме само тази част от информацията, която сме събрали, която е 
от значение, тоест, която се отнася за проблема, и игнорираме останалата 
част (уместност). 

3. Да имаме добра представа в у
направим (интериоризация

4. Изготвяне на план, който ще включва стъпките, които трябва да 
предприемем, за да постигнем целта си (поведение при планиране).

5. Запомняне и съобразяване на различни части от необходимата ни 
информация (разширяване на нашето ментално поле).

6. Търсене на връзката, чрез която отделни обекти, събития и преживявания 
могат да бъдат използвани заедно (проектиране на взаимоотношения).

7. Сравняване на обекти и преживявания с другите, за да се види кое е 
сходно и какво различно (сравнително поведение).

8. Намиране на класа или множеството, към които принадлежи новият 
обект или опит (категоризация).

9. Мислене за различни възможности и предвижд
случила, ако изберете една или друга (хипотети

10. Използване на логика за доказване на нещата и за защита на вашето 
мнение (логично доказателство
 

 

Модел 2: Когнитивни функции (Feuerstein,R. et al. (2010

Събиране на цялата необходима информация (Въвеждане) 

Използвайки сетивата си (слух, зрение, обоняние, вкус, докосване, 
усещане) за събиране на ясна и пълна информация (ясно възприятие).
Използване на система или план, за да не прескочим 
нещо важно или да се повторим. 
Даваме име на това, което събираме чрез сетивата и опита си, за да 
можем да го запомним по-ясно и да говорим за него (етикетиране).
Описване на нещата и събитията от гледна точка на това къде и кога се 

(времеви и пространствени референти). 
Вземане на решение относно характеристиките на нещо или събитие, 
които винаги остават същите, дори когато настъпят промени (запазване, 
постоянство и неизменност на обекта). 
Организиране на информацията, която събираме, като разглеждаме 
повече от едно нещо наведнъж (два източника на информация).
Да бъдеш прецизен и точен, когато има значение (нужда от прецизност

Използване на събраната информация (Разработване) 

Определяне какъв е проблемът, какво сме помолени да направим и какво 
трябва да разберем (анализирайки неравновесието). 
Използваме само тази част от информацията, която сме събрали, която е 
от значение, тоест, която се отнася за проблема, и игнорираме останалата 

Да имаме добра представа в ума си какво търсим или какво трябва да 
направим (интериоризация). 
Изготвяне на план, който ще включва стъпките, които трябва да 
предприемем, за да постигнем целта си (поведение при планиране).
Запомняне и съобразяване на различни части от необходимата ни 
информация (разширяване на нашето ментално поле). 
Търсене на връзката, чрез която отделни обекти, събития и преживявания 
могат да бъдат използвани заедно (проектиране на взаимоотношения).
Сравняване на обекти и преживявания с другите, за да се види кое е 
ходно и какво различно (сравнително поведение). 

Намиране на класа или множеството, към които принадлежи новият 
обект или опит (категоризация). 
Мислене за различни възможности и предвиждане на тази, която би се 

, ако изберете една или друга (хипотетично мислене).
Използване на логика за доказване на нещата и за защита на вашето 
мнение (логично доказателство). 
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et al. (2010) --- 

Използвайки сетивата си (слух, зрение, обоняние, вкус, докосване, 
усещане) за събиране на ясна и пълна информация (ясно възприятие). 

 или пропуснем 

Даваме име на това, което събираме чрез сетивата и опита си, за да 
ясно и да говорим за него (етикетиране). 

Описване на нещата и събитията от гледна точка на това къде и кога се 

Вземане на решение относно характеристиките на нещо или събитие, 
които винаги остават същите, дори когато настъпят промени (запазване, 

като разглеждаме 
повече от едно нещо наведнъж (два източника на информация). 
Да бъдеш прецизен и точен, когато има значение (нужда от прецизност). 

направим и какво 

Използваме само тази част от информацията, която сме събрали, която е 
от значение, тоест, която се отнася за проблема, и игнорираме останалата 

ма си какво търсим или какво трябва да 

Изготвяне на план, който ще включва стъпките, които трябва да 
предприемем, за да постигнем целта си (поведение при планиране). 
Запомняне и съобразяване на различни части от необходимата ни 

Търсене на връзката, чрез която отделни обекти, събития и преживявания 
могат да бъдат използвани заедно (проектиране на взаимоотношения). 
Сравняване на обекти и преживявания с другите, за да се види кое е 

Намиране на класа или множеството, към които принадлежи новият 

ане на тази, която би се 
чно мислене). 

Използване на логика за доказване на нещата и за защита на вашето 



 

Изразяване на решението на проблем (
 

1. Бъдете ясни и точни на вашия език, за да сте сигурни, че няма съмнение 
какъв е вашият отговор. 
сте сигурни, че отговорът ви ще бъде разбран (преодоляване на 
егоцентричната комуникация).

2. Обмислете нещата, преди да отговорите, вместо веднага да се опитвате 
да отговорите и да направите грешка, а след това д
(преодоляване на пробите и грешките).

3. Пребройте до 10 (поне), за да не кажете или направите 
съжалявате по-късно (ограничаване на импулсивното поведение

4. Ако по някаква причина не можете да отговорите на въпрос, въпреки 
„знаете“ отговора, не се притеснявайте и не се паникьосвайте. Оставете 
въпроса за малко и след това, когато се върнете към него, използвайте 
стратегия, която да ви помогне да намерите отговора (преодоляване на 
блокирането). 

5. Пренасяне на точна картина на
сравнение, без да се губят или променят някои детайли (визуален 
транспорт). 

 
 
--- Модел 3: Основни елементи на мисленето
 
Съзидателни елементи за достигане на учебен опит
 

1. Изследване: способността
необходима в учебния опит (мисля за това, което трябва да знам, преди 
да започна работа, слушам внимателно, преди да отговоря на въпроси, 
събирам цялата информация или консумативи, от които се нуждая, преди 
да започна да работя, търся информация или консумативи по 
организиран начин, обмислям внимателно какво казват другите, преди да 
споделя моите мисли

2. Планиране: способността да се подготвя и използва организиран подход 
в учебния опит (мисля за целта си, решавам какви с
предприема, за да постигна целта си, решавам реда, в който ще изпълня 
стъпките, които планирам, използвам плана си, докато работя, променям 
плана си, когато не ми помага да постигна целта си

3. Изразяване: способността да се предават внимателно мисл
процеса на обучение (аз ясно съобщавам какво искам да изразя в 
определени дейности, използвам плана си, докато съобщавам мислите и 
действията си, изразявам всичко необходимо, за д
ефективен, изразявам мислите и действият

 

Изразяване на решението на проблем (Изход) 

Бъдете ясни и точни на вашия език, за да сте сигурни, че няма съмнение 
какъв е вашият отговор. Поставете се в „обувките“ на слушателя, за да 
сте сигурни, че отговорът ви ще бъде разбран (преодоляване на 
егоцентричната комуникация). 
Обмислете нещата, преди да отговорите, вместо веднага да се опитвате 
да отговорите и да направите грешка, а след това да опитате отново 
(преодоляване на пробите и грешките). 
Пребройте до 10 (поне), за да не кажете или направите нещо, за което ще 

късно (ограничаване на импулсивното поведение
Ако по някаква причина не можете да отговорите на въпрос, въпреки 
„знаете“ отговора, не се притеснявайте и не се паникьосвайте. Оставете 
въпроса за малко и след това, когато се върнете към него, използвайте 
стратегия, която да ви помогне да намерите отговора (преодоляване на 

Пренасяне на точна картина на обект в ума Ви на друго място за 
сравнение, без да се губят или променят някои детайли (визуален 

Модел 3: Основни елементи на мисленето (Greenberg, K. (2000

Съзидателни елементи за достигане на учебен опит 

Изследване: способността за системно търсене на информация, 
необходима в учебния опит (мисля за това, което трябва да знам, преди 
да започна работа, слушам внимателно, преди да отговоря на въпроси, 
събирам цялата информация или консумативи, от които се нуждая, преди 

работя, търся информация или консумативи по 
организиран начин, обмислям внимателно какво казват другите, преди да 
споделя моите мисли.) 
Планиране: способността да се подготвя и използва организиран подход 
в учебния опит (мисля за целта си, решавам какви с
предприема, за да постигна целта си, решавам реда, в който ще изпълня 
стъпките, които планирам, използвам плана си, докато работя, променям 
плана си, когато не ми помага да постигна целта си) 
Изразяване: способността да се предават внимателно мисл
процеса на обучение (аз ясно съобщавам какво искам да изразя в 
определени дейности, използвам плана си, докато съобщавам мислите и 
действията си, изразявам всичко необходимо, за да направя отговора си 

, изразявам мислите и действията си в реда, 

179 

Бъдете ясни и точни на вашия език, за да сте сигурни, че няма съмнение 
Поставете се в „обувките“ на слушателя, за да 

сте сигурни, че отговорът ви ще бъде разбран (преодоляване на 

Обмислете нещата, преди да отговорите, вместо веднага да се опитвате 
а опитате отново 

нещо, за което ще 
късно (ограничаване на импулсивното поведение). 

Ако по някаква причина не можете да отговорите на въпрос, въпреки че 
„знаете“ отговора, не се притеснявайте и не се паникьосвайте. Оставете 
въпроса за малко и след това, когато се върнете към него, използвайте 
стратегия, която да ви помогне да намерите отговора (преодоляване на 

и на друго място за 
сравнение, без да се губят или променят някои детайли (визуален 

Greenberg, K. (2000) --- 

за системно търсене на информация, 
необходима в учебния опит (мисля за това, което трябва да знам, преди 
да започна работа, слушам внимателно, преди да отговоря на въпроси, 
събирам цялата информация или консумативи, от които се нуждая, преди 

работя, търся информация или консумативи по 
организиран начин, обмислям внимателно какво казват другите, преди да 

Планиране: способността да се подготвя и използва организиран подход 
в учебния опит (мисля за целта си, решавам какви стъпки ще 
предприема, за да постигна целта си, решавам реда, в който ще изпълня 
стъпките, които планирам, използвам плана си, докато работя, променям 

Изразяване: способността да се предават внимателно мисли и действия в 
процеса на обучение (аз ясно съобщавам какво искам да изразя в 
определени дейности, използвам плана си, докато съобщавам мислите и 

а направя отговора си 
а си в реда, в който съм 



 

възнамерявал да ги изразя, изразявам мисълта и действията си, без да 
кооптирам възможностите на другите да учат

 
Основни елементи за създаване на смисъл
 

1. Работна памет: способността да използвам ефективно процесите на 
паметта (мога да използвам информацията, съхранявана в ума си, за да 
ми помогне да мисля, мога да изчистя мислите и чувствата от работната 
си памет, които ми пречат да уча, мога да фокусирам енергия върху 
мислите, от които се нуждая в моята работна памет, опитвам 
използвам цялото пространство в работната си памет, фокусирам 
енергията в работната си памет върху съхраняването на важна 
информация в ума си

2. Правене на сравнения: способността автоматично да се откриват 
прилики и разлики между някои части от учебн
нужда от непрекъснато правене на сравнения, правя автоматични 
сравнения, докато работя, мисля, че две или повече концепции са 
еднакви или различни по някакъв начин, сравнявам мислите и действията 
си с това, което очаквам да бъдат и хв
намеря повече смисъл, като направя сравнения

3. Получаване на основната идея: способността да се идентифицира 
основната мисъл, която държи подобни идеи заедно (аз автоматично 
мисля за получаване на основната идея, докато работя
което споделят няколко сродни идеи, о
мислене за получаване на основната идея, за да се уча ефективно, 
опитвам се да видя как обектите, идеите и действията са свързани 
помежду си, разговарям с другите, за да видя дали сме съгласни относно 
основната идея.) 

4. Интеграция на мисълта: способността да комбин
информация в цялостни мисли и да ги задържите, докато е необходимо 
(мисля за необходимостта да комбинирам части информация, докато 
работя, използвам интеграцията на мисълта автоматично, когато е 
необходимо, държа на всички части информация, 
комбинирам в учебния опит, разработвам стратегии за използване на 
Мисловна интеграция в учебния опит, променям стратегиите си за 
използване на Мисловна интеграция, когато имам нужда от това

5. Свързващи събития: способността за автоматично 
между минали, настоящи и бъдещи учебни преживявания (мисля за 
необходимостта от Свързващи  събития, докато работя, мисля за това как 
някои дейности са свързани със събития, които са се случили в 
миналото, мисля, за това как някои дейност
които биха могли да се случат в бъдеще, мисля как да използвам това, 

 

възнамерявал да ги изразя, изразявам мисълта и действията си, без да 
кооптирам възможностите на другите да учат.) 

Основни елементи за създаване на смисъл 

Работна памет: способността да използвам ефективно процесите на 
(мога да използвам информацията, съхранявана в ума си, за да 

ми помогне да мисля, мога да изчистя мислите и чувствата от работната 
си памет, които ми пречат да уча, мога да фокусирам енергия върху 
мислите, от които се нуждая в моята работна памет, опитвам 
използвам цялото пространство в работната си памет, фокусирам 
енергията в работната си памет върху съхраняването на важна 
информация в ума си.) 
Правене на сравнения: способността автоматично да се откриват 
прилики и разлики между някои части от учебния опит (знам, че има 
нужда от непрекъснато правене на сравнения, правя автоматични 
сравнения, докато работя, мисля, че две или повече концепции са 
еднакви или различни по някакъв начин, сравнявам мислите и действията 
си с това, което очаквам да бъдат и хващам небрежни грешки, мога да 
намеря повече смисъл, като направя сравнения.) 
Получаване на основната идея: способността да се идентифицира 
основната мисъл, която държи подобни идеи заедно (аз автоматично 
мисля за получаване на основната идея, докато работя
което споделят няколко сродни идеи, осъзнавам необходимостта от 

за получаване на основната идея, за да се уча ефективно, 
опитвам се да видя как обектите, идеите и действията са свързани 
помежду си, разговарям с другите, за да видя дали сме съгласни относно 

Интеграция на мисълта: способността да комбинирате части от 
информация в цялостни мисли и да ги задържите, докато е необходимо 
(мисля за необходимостта да комбинирам части информация, докато 
работя, използвам интеграцията на мисълта автоматично, когато е 
необходимо, държа на всички части информация, които трябва да 
комбинирам в учебния опит, разработвам стратегии за използване на 
Мисловна интеграция в учебния опит, променям стратегиите си за 
използване на Мисловна интеграция, когато имам нужда от това
Свързващи събития: способността за автоматично намиране на връзки 
между минали, настоящи и бъдещи учебни преживявания (мисля за 
необходимостта от Свързващи  събития, докато работя, мисля за това как 
някои дейности са свързани със събития, които са се случили в 
миналото, мисля, за това как някои дейности са свързани със събития, 
които биха могли да се случат в бъдеще, мисля как да използвам това, 
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възнамерявал да ги изразя, изразявам мисълта и действията си, без да 

Работна памет: способността да използвам ефективно процесите на 
(мога да използвам информацията, съхранявана в ума си, за да 

ми помогне да мисля, мога да изчистя мислите и чувствата от работната 
си памет, които ми пречат да уча, мога да фокусирам енергия върху 
мислите, от които се нуждая в моята работна памет, опитвам се да 
използвам цялото пространство в работната си памет, фокусирам 
енергията в работната си памет върху съхраняването на важна 

Правене на сравнения: способността автоматично да се откриват 
ия опит (знам, че има 

нужда от непрекъснато правене на сравнения, правя автоматични 
сравнения, докато работя, мисля, че две или повече концепции са 
еднакви или различни по някакъв начин, сравнявам мислите и действията 

ащам небрежни грешки, мога да 

Получаване на основната идея: способността да се идентифицира 
основната мисъл, която държи подобни идеи заедно (аз автоматично 
мисля за получаване на основната идея, докато работя, мисля за това, 

съзнавам необходимостта от 
за получаване на основната идея, за да се уча ефективно, 

опитвам се да видя как обектите, идеите и действията са свързани 
помежду си, разговарям с другите, за да видя дали сме съгласни относно 

ирате части от 
информация в цялостни мисли и да ги задържите, докато е необходимо 
(мисля за необходимостта да комбинирам части информация, докато 
работя, използвам интеграцията на мисълта автоматично, когато е 

които трябва да 
комбинирам в учебния опит, разработвам стратегии за използване на 
Мисловна интеграция в учебния опит, променям стратегиите си за 
използване на Мисловна интеграция, когато имам нужда от това.) 

намиране на връзки 
между минали, настоящи и бъдещи учебни преживявания (мисля за 
необходимостта от Свързващи  събития, докато работя, мисля за това как 
някои дейности са свързани със събития, които са се случили в 

и са свързани със събития, 
които биха могли да се случат в бъдеще, мисля как да използвам това, 



 

което знам за други събития, за да ми помогна да се уча в определени 
дейности, споделям връзките си с другите

 
Строителни елементи за потвърждаване
 

1. Прецизност + Точност: способността да се знае, че е необходимо да се 
разберат думите и понятията и да се използват правилно и да се търси 
информация автоматично, когато възникне необходимост (мисля за 
необходимостта от Прецизност и Точност, докато работя, 
подходящи начини да търся точно разбиране на думи и понятия, мога да 
получа точно разбиране, когато трябва да разбера по
понятия, мога да използвам думи и понятия точно, когато изразявам 
идеите си, разработвам стратегии за използване н
Точност, когато е необходимо

2. Концепции за пространство и време: способността да се разбира и 
използва информация за пространството и времето, която е важна за 
почти цялото обучение (мисля за размера на нещата, тъй като те са 
свързани помежду си, мисля за формата на нещата, тъй като те са 
свързани едно с друго, мисля за разстоянието на нещата едно от друго и 
за местоположението им едно спрямо друго, мисля за реда на събитията 
и значението на това за моя работен процес, мисля за това колко дъ
продължават събитията и колко време има между конкретни събития

3. Избирателно внимание: способността да се избира между подходяща и 
неподходяща информация и да се фокусира върху информацията, 
необходима в учебния опит (решавам какво е важно да мисля, д
работя, разработвам учебни стратегии за използване на селективно 
внимание, докато работя, фокусирам вниманието върху съответната 
информация, игнорирам нерелевантната информация, помагам на 
другите да използват Селективно внимание

4. Идентифициране на 
чувство за дисбаланс и да се определя причината, когато нещо пречи на 
успешното учене (мисля за необходимостта от използване на 
Идентификация на проблема, когато възникне проблем, го усещам, 
дефинирам проблемите, които имам, автоматично изпитвам и дефинирам 
проблеми, разработвам стратегии за ефективно използване на 
Идентификация на проблеми

 

 

което знам за други събития, за да ми помогна да се уча в определени 
дейности, споделям връзките си с другите.) 

Строителни елементи за потвърждаване 

Прецизност + Точност: способността да се знае, че е необходимо да се 
разберат думите и понятията и да се използват правилно и да се търси 
информация автоматично, когато възникне необходимост (мисля за 
необходимостта от Прецизност и Точност, докато работя, 
подходящи начини да търся точно разбиране на думи и понятия, мога да 
получа точно разбиране, когато трябва да разбера по
понятия, мога да използвам думи и понятия точно, когато изразявам 
идеите си, разработвам стратегии за използване на Прецизност и 
Точност, когато е необходимо.  
Концепции за пространство и време: способността да се разбира и 
използва информация за пространството и времето, която е важна за 
почти цялото обучение (мисля за размера на нещата, тъй като те са 

ду си, мисля за формата на нещата, тъй като те са 
свързани едно с друго, мисля за разстоянието на нещата едно от друго и 
за местоположението им едно спрямо друго, мисля за реда на събитията 
и значението на това за моя работен процес, мисля за това колко дъ
продължават събитията и колко време има между конкретни събития
Избирателно внимание: способността да се избира между подходяща и 
неподходяща информация и да се фокусира върху информацията, 
необходима в учебния опит (решавам какво е важно да мисля, д
работя, разработвам учебни стратегии за използване на селективно 
внимание, докато работя, фокусирам вниманието върху съответната 
информация, игнорирам нерелевантната информация, помагам на 
другите да използват Селективно внимание). 
Идентифициране на проблема: способността да се изпитва автоматично 
чувство за дисбаланс и да се определя причината, когато нещо пречи на 
успешното учене (мисля за необходимостта от използване на 
Идентификация на проблема, когато възникне проблем, го усещам, 

мите, които имам, автоматично изпитвам и дефинирам 
проблеми, разработвам стратегии за ефективно използване на 
Идентификация на проблеми. 
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което знам за други събития, за да ми помогна да се уча в определени 

Прецизност + Точност: способността да се знае, че е необходимо да се 
разберат думите и понятията и да се използват правилно и да се търси 
информация автоматично, когато възникне необходимост (мисля за 
необходимостта от Прецизност и Точност, докато работя, намирам 
подходящи начини да търся точно разбиране на думи и понятия, мога да 
получа точно разбиране, когато трябва да разбера по-добре думи и 
понятия, мога да използвам думи и понятия точно, когато изразявам 

а Прецизност и 

Концепции за пространство и време: способността да се разбира и 
използва информация за пространството и времето, която е важна за 
почти цялото обучение (мисля за размера на нещата, тъй като те са 

ду си, мисля за формата на нещата, тъй като те са 
свързани едно с друго, мисля за разстоянието на нещата едно от друго и 
за местоположението им едно спрямо друго, мисля за реда на събитията 
и значението на това за моя работен процес, мисля за това колко дълго 
продължават събитията и колко време има между конкретни събития). 
Избирателно внимание: способността да се избира между подходяща и 
неподходяща информация и да се фокусира върху информацията, 
необходима в учебния опит (решавам какво е важно да мисля, докато 
работя, разработвам учебни стратегии за използване на селективно 
внимание, докато работя, фокусирам вниманието върху съответната 
информация, игнорирам нерелевантната информация, помагам на 

проблема: способността да се изпитва автоматично 
чувство за дисбаланс и да се определя причината, когато нещо пречи на 
успешното учене (мисля за необходимостта от използване на 
Идентификация на проблема, когато възникне проблем, го усещам, 

мите, които имам, автоматично изпитвам и дефинирам 
проблеми, разработвам стратегии за ефективно използване на 



 

АПЕНДИКС2: ПУО–ПОСРЕДНИЧЕСКИ УЧЕБЕН ОПИТ
 
Основни концепции за посредническо обучение
 
Възможно е да се обобщят важните моменти за ПУО от комбинация от 
теорията на Структурната когнитивна променливост на Feuerstein и 
системните възгледи на Haywood за природата и развитието на 
интелигентността. Следният списък съдържа основните точки
 

1. Самата интелигентност е относително постоянна и усилията за 
промяната й чрез образование дават само скромни увеличения в 
резултат на значителни инвестиции
 

2. Само интелигентността (определена като „родна способност“) не е 
достатъчно условие за осигуряване на ефек
мислене, учене и решаване на проблеми
 

3. Има ограничен брой фундаментални процеси на мислене, които, 
съчетани с определени афективни, мотивационни фактори, нагласи и 
специфични навици на интелектуална работа, съставляват „основни 
когнитивни функции“ и са необходими за ефективно системно 
възприемане, мислене, учене и решаване на проблеми
 

4. Основните когнитивни функции трябва да бъдат пр
генетично „дадени“
 

5. Когнитивното обучение е о
околната среда и посреднически опит в обучението 
 

6. Някои ПУО са необходими за всички хора, но количеството, 
качеството, интензивността, честотата и продължителността на това, 
което е необходимо за адекватно 
варират в зависимост от индивидуалните различия (например нива на 
генетична интелигентност, сензорна цялост, емоционална стабилност, 
подкрепа от външната среда

7. Когато ПУО не съответства на индивидуалните нужди на развитието на 
човека, резултатът е неадекватно когнитивно развитие, „синдром на 
културни лишения“ и относително неефективно академично и социално 
обучение. 
 

8. Когато ПУО е адекватно на индивидуалните потребности на 
развитието на човек, забавящото въздействие върху академичното и 
социалното обучение на такива условия като бедност, умствена 

 

ПОСРЕДНИЧЕСКИ УЧЕБЕН ОПИТ 

Основни концепции за посредническо обучение (Haywood, C(1986, 2020

Възможно е да се обобщят важните моменти за ПУО от комбинация от 
теорията на Структурната когнитивна променливост на Feuerstein и 
системните възгледи на Haywood за природата и развитието на 
интелигентността. Следният списък съдържа основните точки. 

интелигентност е относително постоянна и усилията за 
промяната й чрез образование дават само скромни увеличения в 
резултат на значителни инвестиции. 

Само интелигентността (определена като „родна способност“) не е 
достатъчно условие за осигуряване на ефективно възприемане, 
мислене, учене и решаване на проблеми. 

Има ограничен брой фундаментални процеси на мислене, които, 
съчетани с определени афективни, мотивационни фактори, нагласи и 
специфични навици на интелектуална работа, съставляват „основни 
когнитивни функции“ и са необходими за ефективно системно 
възприемане, мислене, учене и решаване на проблеми. 

Основните когнитивни функции трябва да бъдат придобити (тоест не са 
“) и те се придобиват чрез учене. 

Когнитивното обучение е от два вида: директно излагане на събития в 
околната среда и посреднически опит в обучението (ПУО

Някои ПУО са необходими за всички хора, но количеството, 
качеството, интензивността, честотата и продължителността на това, 
което е необходимо за адекватно когнитивно развитие и учене, ще 
варират в зависимост от индивидуалните различия (например нива на 
генетична интелигентност, сензорна цялост, емоционална стабилност, 
подкрепа от външната среда). 

не съответства на индивидуалните нужди на развитието на 
човека, резултатът е неадекватно когнитивно развитие, „синдром на 
културни лишения“ и относително неефективно академично и социално 

Когато ПУО е адекватно на индивидуалните потребности на 
развитието на човек, забавящото въздействие върху академичното и 
социалното обучение на такива условия като бедност, умствена 
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1986, 2020) 

Възможно е да се обобщят важните моменти за ПУО от комбинация от 
теорията на Структурната когнитивна променливост на Feuerstein и 
системните възгледи на Haywood за природата и развитието на 

 

интелигентност е относително постоянна и усилията за 
промяната й чрез образование дават само скромни увеличения в 

Само интелигентността (определена като „родна способност“) не е 
тивно възприемане, 

Има ограничен брой фундаментални процеси на мислене, които, 
съчетани с определени афективни, мотивационни фактори, нагласи и 
специфични навици на интелектуална работа, съставляват „основни 
когнитивни функции“ и са необходими за ефективно системно 

идобити (тоест не са 

т два вида: директно излагане на събития в 
ПУО). 

Някои ПУО са необходими за всички хора, но количеството, 
качеството, интензивността, честотата и продължителността на това, 

когнитивно развитие и учене, ще 
варират в зависимост от индивидуалните различия (например нива на 
генетична интелигентност, сензорна цялост, емоционална стабилност, 

не съответства на индивидуалните нужди на развитието на 
човека, резултатът е неадекватно когнитивно развитие, „синдром на 
културни лишения“ и относително неефективно академично и социално 

Когато ПУО е адекватно на индивидуалните потребности на  
развитието на човек, забавящото въздействие върху академичното и 
социалното обучение на такива условия като бедност, умствена 



 

изостаналост, емоционални смущения и ниски образователни нива на 
родителите може да бъде значително компенсирано. Резултатът е по
високо ниво на когнитивно развитие и относително по
академично и социално обучение
 

9. Осигуряването на ПУО е съществена роля на родители, баби и д
учители, обучители и по
трансфер между поколения
култура и всички култури имат в себе си съществените елементи за 
адекватно когнитивно развитие. Неуспехите в предаването на 
характерни за културата начини на мислене представляват синдрома на 
културните лишения
 

10. Когато някои аспекти на когнитивното развитие не са стимулирани 
адекватно чрез ПУО, е възможно да се опосредстват тези аспекти в по
късна възраст чрез внимателно изградено обучение. С други думи, 
възможностите, които може да са били пропуснати от родители или 
обучители, могат да бъдат наваксани от други обучители
 

11. Медиационните процеси могат да бъдат описани и възпроизведени и 
представляват идентифицируем и важен стил на преподаване: 
посредническият стил на преподаване

 
 
  

 

изостаналост, емоционални смущения и ниски образователни нива на 
родителите може да бъде значително компенсирано. Резултатът е по
високо ниво на когнитивно развитие и относително по
академично и социално обучение. 

Осигуряването на ПУО е съществена роля на родители, баби и д
учители, обучители и по-големи братя и сестри в процеса на културен 
трансфер между поколенията. Този процес се повтаря във всяка 
култура и всички култури имат в себе си съществените елементи за 
адекватно когнитивно развитие. Неуспехите в предаването на 
характерни за културата начини на мислене представляват синдрома на 
културните лишения. 

някои аспекти на когнитивното развитие не са стимулирани 
адекватно чрез ПУО, е възможно да се опосредстват тези аспекти в по
късна възраст чрез внимателно изградено обучение. С други думи, 
възможностите, които може да са били пропуснати от родители или 

учители, могат да бъдат наваксани от други обучители

Медиационните процеси могат да бъдат описани и възпроизведени и 
представляват идентифицируем и важен стил на преподаване: 
посредническият стил на преподаване. 
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изостаналост, емоционални смущения и ниски образователни нива на 
родителите може да бъде значително компенсирано. Резултатът е по-
високо ниво на когнитивно развитие и относително по-ефективно 

Осигуряването на ПУО е съществена роля на родители, баби и дядовци, 
големи братя и сестри в процеса на културен 

та. Този процес се повтаря във всяка 
култура и всички култури имат в себе си съществените елементи за 
адекватно когнитивно развитие. Неуспехите в предаването на 
характерни за културата начини на мислене представляват синдрома на 

някои аспекти на когнитивното развитие не са стимулирани 
адекватно чрез ПУО, е възможно да се опосредстват тези аспекти в по-
късна възраст чрез внимателно изградено обучение. С други думи, 
възможностите, които може да са били пропуснати от родители или 

. 

Медиационните процеси могат да бъдат описани и възпроизведени и 
представляват идентифицируем и важен стил на преподаване: 



 

 
АПЕНДИКС3: ПОСРЕДНИЧЕСКИ СРЕЩУ 
ТВЪРДЕНИЯ 
 
Адаптация и превод от: Warnez, J. (2002) Medi
стр.73, ап. 1 
 
Инструкции. 
 
От всеки набор от твърдения/интервенции по
стимулиращо? Защо? Вземете предвид различните
раздела за опосредствания стил на преподаване
 
 
1.a. Какво приготви тази сутрин? Какво беше менюто
1.b. Кажи ми, как го направи
 
2.a. Можеш ли да помислиш за други начини да се справиш с това
2.b. Тази задача може да бъде 
начин. 
 
3.a. Няма да разрешиш този проблем, 
3.b. Какво мислиш, какво ще се случи, ако 
 
4.a. Как би се почувствал, ако
4.b. Няма да ти хареса. 
 
5.a. Да,това дърво е дъб
5.b.  Да,правилно?Как разбра, че е правилно?
 
6.a. Сега ще направим друг пъзел
6.b. Прилича ли този пъзел на този, който направихме вчера? Кое е 
различно?  
 
7.a. Какво направихме вчера
7.b.  Кажи ми, какво научихме вчера
 
8.a.  Можеш ли да се сетиш
темпото и да не работиш твърде бързо
8.b. Кога е важно да адаптираш
 
9.a. Да,това е по-добро решение
9.b. Според теб защо това може да е по

 

ПОСРЕДНИЧЕСКИ СРЕЩУ НЕПОСРЕДНИЧЕСКИ 

Адаптация и превод от: Warnez, J. (2002) Mediërend Agogisch Handelen. Leuven, Acco. 

От всеки набор от твърдения/интервенции по-долу, кое е „най
стимулиращо? Защо? Вземете предвид различните предложения, направени в 
раздела за опосредствания стил на преподаване. 

тази сутрин? Какво беше менюто? 
Кажи ми, как го направи? 

Можеш ли да помислиш за други начини да се справиш с това
Тази задача може да бъде решена по този начин. Направи я

Няма да разрешиш този проблем, ако правиш това. 
Какво мислиш, какво ще се случи, ако ти…. ? 

би се почувствал, ако… ? 
. По-добре го направи така. 

дъб.  
Как разбра, че е правилно? 

Сега ще направим друг пъзел. 
Прилича ли този пъзел на този, който направихме вчера? Кое е 

Какво направихме вчера? 
Кажи ми, какво научихме вчера? 

сетиш за момент, в който е било важно да забавиш 
твърде бързо?  

Кога е важно да адаптираш поведението си към целта. 

добро решение. 
Според теб защо това може да е по-добро решение?  
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НЕПОСРЕДНИЧЕСКИ 

ërend Agogisch Handelen. Leuven, Acco. 

долу, кое е „най-когнитивно” 
предложения, направени в 

Можеш ли да помислиш за други начини да се справиш с това? 
решена по този начин. Направи я по този 

Прилича ли този пъзел на този, който направихме вчера? Кое е 

в който е било важно да забавиш 



 

 
10.a. Коя е следващата стъпка
10.b. Сега трябва да хванем влака
 
11.a. Нека направим списък за пазаруване заедно
11.b. Нека да работим по план, за да сме сигурни, че няма да забравим нещо
 
12.a. Следи времето.  
12.b. Нека направим план, за да не забравим нещо
 
 
13.a. Как можеш да разбереш дали това е правилно
13.b. Провери работата си
 
14.a. Това е перфектен отговор
14.b. Даде правилен отговор
тази задача. 
 
15.a. Направи го по този начин и ще видиш какво ще стане
15.b. Какво следва? 
 
16.a. Кога си правил нещо подобно
16.b. Правил си това и преди
 
17.a. Точно така. 
17.b. Направи го по правилния начин. Работил 
начин си постигнал целта си
 
18.a. Не,има още карфици
18.b. Сигурен ли си, че няма още карфици
 
19.a. Добър опит!...Но е грешен.
19.b. Хм, част от отговора ти е правилен, свършил си добра работа, но
 
20.a. Защо мислиш, че допусна грешка
20.b. Това е грешно. 
 
21.a. Виждал ли си някога това
21.b. Все още не го знаеш,
 
22.a. Това е стеарин. 
22.b. Виждал ли си някога нещо подобно
 

 

следващата стъпка? 
Сега трябва да хванем влака. 

Нека направим списък за пазаруване заедно. 
Нека да работим по план, за да сме сигурни, че няма да забравим нещо

Нека направим план, за да не забравим нещо. 

Как можеш да разбереш дали това е правилно? 
Провери работата си.  

Това е перфектен отговор! 
Даде правилен отговор! Можеш ли да намериш друг начин да решиш 

Направи го по този начин и ще видиш какво ще стане. 

Кога си правил нещо подобно? 
Правил си това и преди! 

Направи го по правилния начин. Работил си систематично и по този 
постигнал целта си. 

Не,има още карфици. 
няма още карфици? Погледни пак. 

Но е грешен. 
19.b. Хм, част от отговора ти е правилен, свършил си добра работа, но

Защо мислиш, че допусна грешка? 

Виждал ли си някога това? 
Все още не го знаеш, нали? 

Виждал ли си някога нещо подобно? 
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Нека да работим по план, за да сме сигурни, че няма да забравим нещо. 

Можеш ли да намериш друг начин да решиш 

систематично и по този 

19.b. Хм, част от отговора ти е правилен, свършил си добра работа, но… 



 

23.a. Спомняш ли си как се справи с този проблем вчера
23.b. Трябва да можеш да се справиш с 
 
24.a. Можеш да го направиш
24.b. Опитай пак! Положил си много усилия да го 
 
25.a. Потърси в интернет.
25.b. Помниш ли какво направихме, за да разберем телефонния номер на 
Рита? Как можем да се справим с това сега
 
26.a. Използвай времето си добре
26.b. Нека направим план,за да решим проблема навреме
 
 
27.a. Това е най-добрият отговор, който си давал
27.b. Защо този отговор е по
 
28.a. Как можем даоткрием отговора
28.b. Слушай внимателно инструкциите и ги следвай точно
 
29.a. Мисли! Знаеш отговора!
29.b. Според теб какъв е проблема
 
30.a. Добре, погледни внимателно какво правиш сега
30.b. Провери ли работата си
 
 
Правилни отговори? (не е важно, тъй като зависят от конкретната 
ситуация, СХИУ, момента
 
1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 13a, 14b,
19b, 20a, 21a, 22b, 23a, 24b, 25b, 26b, 27b, 28a, 29b, 30a
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Спомняш ли си как се справи с този проблем вчера? 
Трябва да можеш да се справиш с това.  

Можеш да го направиш!  
Опитай пак! Положил си много усилия да го научиш, така че ще успееш

. 
Помниш ли какво направихме, за да разберем телефонния номер на 

Рита? Как можем да се справим с това сега? 

Използвай времето си добре. 
Нека направим план,за да решим проблема навреме. 

добрият отговор, който си давал. 
Защо този отговор е по-добър от предишните, които даде?

аоткрием отговора? 
Слушай внимателно инструкциите и ги следвай точно. 

Знаеш отговора! 
какъв е проблема? 

Добре, погледни внимателно какво правиш сега. 
Провери ли работата си? 

Правилни отговори? (не е важно, тъй като зависят от конкретната 
ситуация, СХИУ, момента...) 

1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 13a, 14b, 15b, 16a, 17b, 18b, 
19b, 20a, 21a, 22b, 23a, 24b, 25b, 26b, 27b, 28a, 29b, 30a 

  

186 

научиш, така че ще успееш! 

Помниш ли какво направихме, за да разберем телефонния номер на 

? 

Правилни отговори? (не е важно, тъй като зависят от конкретната 

15b, 16a, 17b, 18b, 

 




