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1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № PД -09-543 от 17.11.2020г. на Директора на ИФС, БАН съм определена 

за член на научното жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на 

тема “Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспектива” за 

придобиване на образователна и научна степен ‘доктор по социология’. Автор на 

дисертационния труд е Стефано Кобело – докторант в свободна форма на обучение към 

секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС, БАН с научни консултанти доц. 

Д-р Мария Желязкова и проф. ДСН Божидар Ивков, ИФС, БАН. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на секция 
„Публични политики и социални промени“ към ИФС на 3.11.2020.  

Публикациите по темата на дисертацията са 5, от които 4 са на английски език.  

2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем е в научно и научно-

приложно отношение. Социалният проблем, който дисертационният труд разглежда, е 

включващото образование на деца с увреждания. Представените анализи на основата на 
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богат теоретичен материал обогатяват познанията в тази област на социологическото 

знание, изясняват концепцията за увреждане, като се предлага релационната парадигма, 

утвърждават образованието и училището като важни институции за преодоляване на стигми 

и бариери пред хората с увреждания и представят динамиката на тези социални проблеми в 

международен аспект, което е важна информация за определяне на адекватни образователни 

и социални политики.  

Целесъобразна е задачата, която докторантът си поставя – да разкрие значението на 

приобщаващото образование за предодоляване на неравенствата и като ресурс за реализация. 

Изследователският акцент и интерес на дисертацията е поставен върху младите хора, което 

по мое мнение е много съществено както по отношение на значимостта на тематиката, така и 

с оглед на релевантните публични политики.  

3.Познаване на проблема 

Докторантът познава добре състоянието на проблема и оценява творчески 

литературния материал. Той добросъвестно анализира направеното от научната общност 

преди него и на тази основа гради своите теотерико-методологични цели, задачи и анализи. 

4. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява докторантът да постигне определената 

цел и да получи адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд. Работата 

заявява и демонстрира сериозна теоретическа грамотност и способност за анализ на теории, 

документи и данни. 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертацията се състои от въведение, изложение в пет глави, заключение, едно 
приложение и литература. Текстът включва 4 таблици и 1 фигура. Общият обем е 271 
страници, от които 223 страници са основният текст, а приложението е 29 страници. 
Страниците са с 49 реда, което определя значителен по обем текст. Литературните източници 
са 382, от които 260 на италиански, 117 на английски, 2 на френски, 2 на немски, 1 на 
испански, 52 са статии от списания на английски, 17 са статии на италиански, 13 са 
източници от интернет и 3 - от доклади на конференции.  

Във въведението е очертано изследователското поле на дисертацията, посочени са 

общите и специфичните проблеми на тематиката, дефинирани са основните задачи на 

изследването, очертани са общите и специфичните предизвикателства пред процеса на 

постигане на включващо образование в релационен аспект. Първата глава представя 

социологическия анализ на уврежданията. Втората глава разглежда основните теоретични 
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предпоставки, на които се основават интерпретациите и анализите в процеса на 

социализация и конкретно особеностите при хора с увреждания. Третата глава представя 

релационния модел на семейството, което трябва да се справя с обстоятелството, че има дете 

с увреждане. Авторът детайлно разкрива както социалните характеристики на такива 

семейства, така и рисковете, предизвикателствата, трудностите и бариерите, пред които са 

поставени децата и всички членове на такива семейства. Логично в следващата, четвърта 

глава, се представят и анализират предимствата и недостатъците на образователната система 

към децата с увреждания, като институцията, която има съществено влияние за успешното 

включващо образование на децата с увреждания. В пета глава се съпоставят резултатите от 

приложението на различни модели на включване – САЩ и Европа - Великобритания и 

Италия и се извежда модел, който, според автора, в най-добра степен би балансирал между 

увреждането, от една страна и от друга - обучението, бъдещата професионална, социална и 

личностна реализация. В заключението се извеждат основните изводи и приноси на 

докторската работа. 

Комплицираността на дисертацията се състои в преплитането на няколко области на 

познанието – увреждания, образование, социализация, преход от индивидуално образование 

към включващо образование за определена генерационна група - младите хора. Това е 

сложна задача, която докторантът овладява успешно, като разкрива характеристиките на тези 

научни проблеми както като самостоятелни въпроси, така и във взаимовръзката им, 

обяснявайки влиянието им едни на други и вероятностините им зависимости. Подходът на 

автора в тази посока превръща дисертацията в задълбочен анализ на това какво 

представляват и как могат да се променят идентичностите на хората с увреждания в процеса 

на усвояване на образователни способности и реализацията им не само в сферата на труда, 

но в живота. Следователно специфичният изследователски предмет не е единствено 

включващото образование (колкото и съществен да е той), колкото комплексната и вероятно 

различната динамика на промяна на младите хора в социален, личностен, общностен аспекти 

при практикуване на включващо образование. Това до голяма степен е текст, посветен на 

положителната динамика, преценена през призмата на много труд и доказване на 

образователни, семейни и общностни възможности. Многостепенността на процеса и 

неговата променлива времева траектория по отношение на преодоляване на изолирането на 

хората с увреждания не се идеализира, а реално се оценява на основата на събран материал 

от други автори, от автобиографични разкази и данни за приложението на включващи 

модели в САЩ и Европа.  
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Основна хипотеза в дисертацията е предположението, че успешното интегриране на 

хората с увреждания в обществото е пряко свързано с включването им в образователната 

система и зависи от политиките на местната власт и от образователните и социално-

икономическите политики на държавата с цел преодоляване на стигмите по отношение на 

хората с увреждания. За нормалния живот на младите хора с увреждания, според докторанта, 

е необходим комплексен социологически подход към тях. Фокусът в дисертационното 

изследване е поставен не върху уврежданията, а как, като се използва социологическия 

подход и се включат институции като семейството, учлището и общността, те могат да бъдат 

балансирани като се предостави възможност на хората с увреждания и техните семейства да 

имат нормален живот – образование, семейство, дейност. Затова като съпоставя моделите на 

включващо образование от различни страни с образователни, финансови и социални 

ресурси, докторантът  обяснява доколко включващото образование е шанс в живота и 

анализира степента на напредък в преодоляване на дискриминацията към хората с 

увреждания и възможността за тяхното подпомагане с цел постигане на хуманност, 

справедливост и промяна. Като анализира модели на включващи образователни системи, 

докторантът доказва, че при определени условия хора с увреждания успяват да превъзмогнат 

стигмите на различността и да постигнат социална удовлетвореност, която от своя страна е 

начин за промяна на негативните стереотипи в обществото. 

6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Считам, че от гледна точка на значимост, самостоятелност, прецизност и научно 

качество на дисертационния труд са налице основания за положителна оценка. 

Дисертационното изследване успява да достигне до определени собствени приноси в 

оценката на приобщаващото образование в Италия и да допринесе за обогатяване на 

наличните научни резултати.  

Докторантът доказва с нови средства съществени страни в значими научни проблемни 

области като включващо образование на деца с увереждания, приложение на новите 

технологии в образователния процес, солидарност и субсидиарност във включващото 

образование.  

Като съчетава теоретико-методологични и практични резултати от приложението на 

различни модели на образование на хората с увреждания в няколко важни сфери - семейство, 

училище, общност докторантът развива необходимостта от създаване на по-хуманно 

общество. 
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В дисертацията се изследва действието на различни по своя характер бариери пред 

интеграцията на младите хора с увреждания и се предлагат подходи и механизми за 

ограничаване на силата на тези бариери. Анализът e насочен предимно към условията, които 

биха допринесли определени дискриминационни практики и отношение спрямо младите 

хора с увреждания да бъдат ограничавани с цел равното им третиране. 

Докторантът показва, че семейството и неговият социален капитал (културни, 

образователни и материални ресурси) са определящи за преобладаващата част от младите 

хора с увреждания. Същевременно докторантът разкрива, че при анализ на моделите на 

включване на хора с увреждания в образователната система, образованието е механизмът, 

който в най-голяма степен допринася за преодоляване на несигурността и постигане на 

образователни и професионални способности, които допринасят за положителна динамика в 

традициите и засилваща се роля на общностната подкрепа и солидарност в полза на 

продължаване на образованието и на реализиране в живота на децата с увреждания.  

Докторантът въвежда понятието „включващо образование в релационна перспектива” за 

характеризиране на динамиката и адаптацията на хората с увреждания към образование, 

което е модерно и приобщаващо и обяснява положителната роля на тази теория за постигане 

на по-висока удовлетвореност не само на самите хора с увреждания, но и на тяхното 

семейство и общностите и институциите, с които те взаимодействат. 

Докторантът убедително защитава тезата и на основата на теорията за релационната 

перспектива показва, че включващото образование е мостът към социалното включване на 

хората с увреждания.  

Анализите в докторската работа на моделите на включващо образование в САЩ, 

Великобритания и в Италия разкриват в историческа и сравнителна перспектива динамиката, 

положителните и негативните страни на моделите и на тази основа се предлагат приложими 

решения, които са полезни както за теотията за социалното включване, така и за социалната 

политика.  

Богатият анализ на институционалните, правните и практико-приложните модели 

допринася за обогатяване и систематизиране на познанието и могат да служат както като 

помощ за семейства с деца с увреждания, така и като информация за създаване на по- 

дълбока чувствителност в обществото към нуждата от включващо образование. 

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Представените публикации отразяват резултати на дисертационния труд. Публикувани 

са в значими научни списания. Четири от статиите са на английски език, което предполага 
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по-голяма аудитория и въздействие на изразените теоретически постановки и защитени 

практически резултати. 

8. Автореферат 

Съдържанието на автореферата отразява основните постановки на дисертационния 

труд, той е от добро качество, направен е според изискванията на съответните правилници и 

отразява основните резултати, постигнати в дисертацията. 

9. Критични забележки, препоръки и въпроси 

В увода и заключението докторантът показва взаимозависимостта между анализираните 

сложни явления – увреждания, образование, семейство, социализация, включено образование. 

В същото време петте глави са разработени като самостоятелни части. Липсва убедителен 

преход от една глава в друга, който да покаже зависимостта между отделните анализирани 

въпроси и постепенното им включване с цел социологическа интерпретация на наслагваните 

взаимовръзки. Допълнително, в тази връзка е й критиката ми към отделните глави, защото в 

стремежа си да бъде изчерпателен, докторантът много подробно представя отделните 

социални феномени и в резултат в анализа му преобладава описателния подход, а и 

изчерпателността допринася до прекъсване на главната линия на анализ, а именно 

включващото образование на деца с уреждания.  

Намирам посочените характеристики и тенденции в развитието на включващото 

образование на хора с увреждания за вярно определени. Същевременно считам, че е 

необходимо доктирантът да предложи примери на модела на включващо образование на хора 

с увреждания в релационна перспектива, за да разкрие неговата практическа евристична 

стойност. 

Приемам обстойния критичен анализ на вторични източници, но считам, че с опита, 

който докторантът има, би могъл да представи собствени емпирични данни, които биха 

обогатили задълбоченото теоретично изложение. 

Ако това е обяснимо и донякъде неизбежно поради неразбиране на български език, не 

мога да намеря оправдание за липсата на споменаване на българския опит в областта на 

включващото образование на деца с увреждания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Оценката ми на дисертационния труд е положителна и подкрепям придобиването на 

научната степен “Доктор по социология” от кандидата Стефано Кобело. Дисертационният 

труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които представляват оригинален 

принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторантът Стефано Кобело притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения по научна специалност социология като показва 

качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване, анализиране на 

резултати и представяне на теоретико-приложни препоръки.  

Давам своята положителна оценка за рецензираните дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен ‘доктор’ на Стефано Кобело в професионално 

направление социология.  

 

17.12. 2020г.   Рецензент: доц. Д-р Добринка Костова 
 

 

 


