
Рецензия 

от проф. дсн Валентина Миленкова 

за дисертационния труд „Включващо образование за деца с увреждания в 

релационна перспектива” 

представен от Стефано Кобело за присъждане на образователно-научната 

степен „доктор по Социология” 

Научни консултанти: доц.д-р Мария Желязкова, проф.дсн Божидар Ивков 

 

І. Общо представяне на дисертационния труд 
 
Актуалността на представения дисертационен труд се определя от  

необходимостта хората с увреждания да станат активна и пълноценна част от 

обществените отношения и структури. А инвалидността да се разглежда, осмисля 

и възприема като релационна система, в която си взаимодействат наличните 

символи, ценности, ресурси, самите субекти, които са активни участници в 

социалната среда и взаимоотношения. Многоизмерността на ситуацията с 

включващото образование се отнася до разнородната съвкупност от фактори, 

които обуславят неравномерното развитие на държавите и регионите, което дава 

отражение върху всички страни на социалния живот, включително в нормативен, 

ценностен и личностен план.  

Настоящият дисертационен труд представлява един опит да се осмисли в 

теоретичен и практически план темата за единството на политиките за 

приобщаващо образование в различни национални контексти; да се оценят 

характеристиките на протичащите процеси в ракурса на променящите се 

реалности и практики, като се даде аналитичната и историческата перспектива. 

Комплексността на този проблем е детерминирана от сложните последици за 

общностите на хората с увреждания, държавата и индивидите, които са свързани с 

недостатъчните нива на включване на децата с някаква форма на инвалидност в 

образователните структури, с тяхното нееднородно ниво на възможности и 

участие, с проблемите, възникващи на ниво семейство и училище, с 

несигурността в личностен и родителски план и желанието за създаване на 

устойчивост и стабилност на участието.  

В този контекст, се отстоява идеята за преосмисляне на съществуващите 

модели на инвалидността, на критичен анализ на националните политики и 



 2

практики за приобщаващо обучение, като именно тук се открива и специфичната 

изследователска ниша:  да се приложи социологическият подход към намирането 

на работещ модел за включване на децата с увреждания в образователните 

структури и отношения в контекста на релационната перспектива.  

 

Дисертацията е с обем 268 страници, с основен текст – 248 стр. и в 

структурно отношение включва увод, три основни части, пет глави, заключение, 

приложение, използвана литература, състояща се от 382 източника - като 260 са 

на италиански език, 117 на английски, 2 на френски, 2 на немски, 1 на испански 

език. 

Обект на дисертацията са инвалидността като цяло, хората с увреждания и 

учениците с увреждания в контекста на националните образователни системи. 

Предмет на анализ са политиките и практиките, прилагани от различни 

образователни система за включване в училище на деца и юноши с увреждания. 

Теза на дисертационния труд е: изграждането на един възможен и реалистичен 

модел на общество, който дава приоритет на човешките ценности и вижда човека 

в неговата цялост, отвъд способностите и уврежданията, като основен и 

съществен елемент на самото общество.  Този модел може да бъде открит в 

подхода на включващо образование, приложен в италианската образователна 

система. 

Цел  на дисертационния труд е: да се очертае училището като място, където 

децата с увреждания могат да станат бъдещи граждани, с признати права, 

очаквания и възможности. В релационната перспектива, автономността на човека 

с увреждане трябва да се разглежда във взаимовръзка, не само по отношение на 

функционалните роли, но и като екзистенциално състояние на субекта като субект 

и човек. 

Формулирани са задачите на дисертацията, които напълно кореспондират на 

целта, както и на изследователската теза. 

Основният изследователски въпрос на дисертационния труд е свързан със 

социалната идентичност на хората с увреждания и по-конкретните въпроси са: 

Кои са факторите, които формират тяхната социална идентичност? Кои са 

факторите, които допринасят за разнообразяване на техния опит, според вида на 

увреждането? Каква е ролята, която социалната идентичност играе в полза или 

като пречка за тяхното включване? Какви са моделите за приобщаващо 
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образование в съвременността? Каква е ролята и капацитетът на новите 

технологии във включващото образование? 

С оглед даване отговор на поставените изследователски въпроси, Кобело 

фокусира своето внимание върху основния участник в първичната социализация 

на индивида - семейството и върху главния участник във вторичната 

социализация – училището; като по-специално се концентрира върху мрежите и 

взаимоотношенията, в които се разполагат основните събития в жизнения цикъл: 

раждане, учители, училищният клас и връстници. По този начин, според 

докторанта, дисциплинарният принос на педагогиката показва как ролята на 

родителите се допълва с тази на учителите и съучениците, за да се създаде 

референтна рамка за грижа за децата с увреждания, така че интервенцията да 

включва семейството и обучението по един пълноценен и хармоничен начин.  

Използваната методология съчетава теоретичен и емпиричен подход към 

изследваната социална реалност, допълнени от задълбочена рефлексия на 

динамиката на  социално-исторически контекст.  

В хода на дисертацията се използват различни методи: анализ на документи – 

публикации, доклади, данни, документи от институционален характер, емпирични 

данни и изследвания. Анализирани са закони и нормативни документи, имащи 

отношение към темата и отнасящи се към различни държави и ситуации.  

Дисертацията се разгръща в интердисциплинарната рамка на теоретичните 

полета на социология на образованието, педагогика, специална педагогика, 

медицина, психология, нормативна уредба и политическа практика. Дисертацията е 

написана с убеждението, че иновативните подходи към увреждането, изискват 

релационна и хуманна визия, която изключва стигматизирането и се базира на 

разбиране на другия, различния, в термините на равнопоставеност и личностна 

значимост. 

Всяка от отделните глави в дисертационния труд съдържа разсъждения, анализи и 

изводи, показващи авторско присъствие и изследователска отговорност на 

дисертанта.  

В дисертацията са проследени различните подходи към увреждането. 

Представен е медицинският модел, който е свързан с обезличаване на хората с 

увреждания (през 19 век), подчертаване на неравностойното положение и показване на 

липсата на някои умения, които позволяват изпълнението на дадена задача. Структурно 

функционалисткият подход разглежда увреждането като форма на отклонение поради 
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нарушение в нормалното функциониране на индивида като цяло,  не само на 

биологично, но и на социално ниво; и тъй като това състоянието е нежелано, индивидът 

изпаднал в него, търси компетентна помощ за възстановяване и сътрудничество. 

Интерактивният подход разглежда увреждането като стигма; като са възможни  

две ситуации, в зависимост от това дали стигмата е видима или не; ако е видима - 

стигматизираното лице ще бъде дискредитирано, ако е невидима стигматизираният ще 

действа като дискредитиращ. По този начин обществото от една страна, признава 

хората с увреждания като равни с другите, а от друга страна, тяхното различие се 

препотвърждава постоянно. 

Според подхода на ролевата теория, увреждането задава специфичен статус, 

който има определящо значение от гледна точка на поемането или не, на различни 

роли. Социалният модел представя друг подход и разбиране на увреждането – като 

свързано с издигането на социални бариери. Представени са две версии на социалния 

подход – английска версия, която акцентира на зависимостта на хората с увреждания; и 

американска версия, която подчертава създаването на стереотипи и стигматизация,  

създаващи неприемане на хората с увреждания, подобно на отношението към 

малцинствата. 

Биопсихосоциалният модел представлява модел, който обединява позитивните 

аспекти от медицинския и социалния модел, насочен е към показване ценността и 

значимостта на отделния човек, който трябва да се развива пълноценно, както всички 

други личности, като се осигурява подкрепа, съдействие и интеграция в контекста на 

равнопоставеността. В новата парадигма увреждането се поставя във фокуса на 

социалното взаимодействие, което допринася за формирането на социална идентичност 

и индивидуалност, защото хората с увреждания имат субективност, която не им 

позволява да бъдат затворени в тесните граници на доминантния статус. 

Важен тематичен кръг в дисертационния труд представлява социализацията и 

създаването на социални мрежи и взаимодействия, в които участват хората с 

увреждания. Социализацията е разгледана като непрекъснат, разнообразно артикулиран 

и диференциран процес, който води до това, че субектът участва в социалната реалност 

по компетентен и рефлективен начин.  Процес, който е насочен към изграждане на 

социални връзки, чувство за принадлежност и идентичност, споделяне на ценности и 

норми и тяхното обновяване на индивидуално и групово ниво. Социализацията протича 

в контекста на официалните институции, неформалните структури и различните начини 

на общуване. Социализацията на хората с увреждания е разгледана в исторически план, 
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отразявайки начина, по който те са били възприемани и оценявани в различните епохи 

и вида на обясненията, които са се давали и са стояли зад техния статус. 

Разгледани са функциите и етапите(фазите) на социализация – конкретизирани 

като първична и вторична социализация. Специално място е отделено на семейството – 

като основен субект в първичната социализация, като в същото време са показани 

неговата динамика и развитие, свързани с фазите на фамилния жизнен цикъл, които са 

източник на стрес и предполагат реорганизация на семейните функции. Проследява се 

ситуацията на семействата с деца с увреждания и обучението, през което преминават 

родителите, обобщено с три ключови думи: среща, съпровождане, овластяване, 

визирайки възприемането и разбирането на задачите и грижите, които ситуацията - дете 

с увреждания изисква. В допълнение, докторантът разглежда спецификата на 

родителската ангажираност, която се описва като: трудни задачи, свързани с грижата, 

социална изолация, различната роля на бащата, страховете за това какво ще се случи в 

бъдещето и др. 

Специално място в дисертацията е отделено на училището и включването на 

учениците с увреждания. Училището е разгледано като формална институция тъй като 

е насочено към предаване на култура и знания на новите поколения. Училището е агент 

на социализация, то предава релационен и интерсубективен опит и в този смисъл, 

Кобело го разглежда едновременно като институция, услуга и общност. Проследени са 

функциите на училището, свързани с различните дейности и ангажираност. Показано е 

как училището допринася за развитие на социалните междуличностни умения, както и 

на интегриращите умения, които позволяват на ученика с увреждания да активизира 

значими взаимоотношения със средата, като: лична защита, управление на парите, 

управление на времето, мобилност и движение, използване на обществен транспорт, 

лично обслужване, координиране на дейностите и др. 

Проследена е ролята на учителите, които са модели, влияещи на нагласите и 

представите на обучаемите. Показана е способността на учителя да защити, подкрепи, 

подпомогне интегрирането на детето с увреждане или пък да изостри различията и да 

насърчи макар и неволно стигматизирането. 

 Ключово място в дисертацията заемат разгледаните модели на включващо 

образование, като се посочват характеристиките и спецификите на всеки един от 

моделите.  

В американския модел се насърчава сътрудничеството между училищата и 

семействата, като се стимулира индивидуалната образователна програма, която е 



 6

инструментът за набелязване на услугите в контекста на общото и специалното 

образование.Универсалният дизайн за обучение, който се използва в американското 

образование има за цел прилагане на помощни технологии в контекста на ученето; най-

вече се използват информационни технологии за задоволяване специфичните нужди на 

ученици с увреждания. 

В Европа има три подхода при образованието на хората с увреждания:  

- пълно включване на хората с увреждания в масовите училища, наречен е 

„еднопосочен подход“;  

- съвместно прилагане на специализирани и общи услуги, това е т.нар. 

"многопосочен подход" 

- прилагане на две отделни образователни системи; този подход е наречен 

"двупосочен". 

Разгледана е италианската образователна система като образец за хуманен и 

интегриращ подход на деца с увреждания. На преден план се поставят образователните 

специални нужди на учениците и по този начин, образованието става подходящо за 

всички. Развива се "мрежа за подкрепа", която помага на учениците и на учителите. 

Спазват се поредица от изисквания, отнасящи се до големината на класа, броя на децата 

с увреждания, включвани в класа, квалификацията на учителя за специални нужди, 

адекватното планиране на дейностите, прилагане на подход, който засилва активността 

и инициативността на субекта; най-важното изискване е –поставяне на детето в центъра 

на информацията. Така се създават условия за задоволяване потребностите на децата с 

увреждания – образователни, здравни и социални.  

 

ІІ. Оценка на дисертационния труд 

Сериозно достойнство на дисертацията е систематизацията на различни 

концепции, които представляват социологическо осмисляне на приобщаващото 

образование – като система, политики, практики и техните специфики. Уврежданията 

се разглеждат през призмата на нуждите на децата с увреждания, които навлизат в 

училищната среда. Представените подходи към хората с увреждания в историческа и 

теоретична перспектива подчертават необходимостта от прогресивен преход на 

способността за разбиране и интегриране на социалните модели към потребностите на 

човека с увреждания в различните фази на живота. 

В допълнение, смятам, че темата и направените разсъждения в дисертацията са с 

актуално и иновативно звучене, има изразено авторско присъствие и направени оценки, 
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аргументирано са представени различни теории, възгледи, модели и идеи, които 

подчертават фокусираността на цялостното изложение. Специално трябва да подчертая 

– прилагането на релационен подход – като водеща методологическа стратегия в целия 

дисертационен труд. Релационният подход е свързан с извеждането на различни 

фактори - екзогенни и ендогенни, насочени към психологическо и социално израстване 

на децата с увреждания, отразяващо просоциални ценности и перспектива за по-

нататъшно развитие. Релационната перспектива е насочена и към показване на 

удовлетвореността, възможностите за самореализация на дете или възрастен с 

увреждания, които целят пълноценно участие в обществото на човека с увреждане. 

 

Приемам направената самооценка на научните и научно-приложните приноси в  

дисертационния труд. 

Препоръчвам дисертацията да се издаде като монография, предвид интересните и 

задълбочени разсъждения и анализи, които съдържа. 

 

ІІІ. Заключение 

 

Смятам, че дисертационният труд „Включващо образование за деца с увреждания в 

релационна перспектива”, представен от докторант Стефано Кобело е един 

интердисциплинарен труд, който със своето изпълнение бележи сериозни резултати. 

На това основание препоръчвам да се присъди образователно-научната степен 

«доктор по социология» на Стефано Кобело и гласувам положително. 

  

 

15.12. 2020г.   Проф. дсн Валентина Миленкова 

          Гр. София    


