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Abstract: In 2015 Kotel launched a social-educa  onal model for the prepara  on of an eff ec  ve inclusion of 
2-5 year old children in ins  tu  onal educa  onal forms. The subject of research in this ar  cle is the importance 
of professional suppor  ve supervision of specialists involved in providing educa  on and care as an element of 
the model and the objec  ve and impact on the achievements of the children.
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В настоящия доклад се обсъжда значението на професионалната подкрепяща супервизия на ангажи-
раните с предоставяне на образование и грижа на деца от ранна предучилищна възраст специалисти и 
обективното ѝ отражение върху техните постижения. Представеното съдържание се основава на създа-
ването и реализирането на социално-образователен модел в гр. Котел и с. Градец, насочен към подготов-
ка и ефективно включване на 2-5 годишни деца в институционални форми за предучилищно образова-
ние. Една от ключовите, подкрепящи ефективното функциониране на модела дейности, е осигуряването 
на системна супервизия на професионалния екип, работещ с децата и техните родители.

Съществуват различни аспекти на разбирането за супервизия. Често тя се тълкува като процес на вза-
имодействие между супервизор и супервизиран (субект или екип) и резултатът от него, насочени към 
професионално развитие на супервизирания и към повишаване на качеството на извършваната от него 
дейност [2]. Супервизията се разбира и като наблюдаване, оценяване и предоставяне на подкрепа при 
изпълняване професионална дейност. Като форма на подкрепа тя все повече се инициира и предоставя 
в различни социални и професионални области [3]. В областта на педагогическата теория и практика мо-
гат да се диференцират две основни плоскости на разбиране на супервизият а: като проверка и оценка – 
в конкретика, в субект-субектната диада (контролиращо и подкрепящо лице; контролирано и подкрепя-
но лице/екип); като методическа подкрепа – отразява техниката и технологиите на поднасяне на обра-
зователно съдържание. И при двете тълкувания се отбелязва дефицит на личностно-ориентиран подход 
при осъществяване на супервизията. Според множество изследвания, независимо от идентичните при-
добити професионални компетентности, редица странични фактори влияят върху начина на изпълнение 
на професионалните дейности.

В апробирания социално-образователен модел, един от иновативните елементи е супервизията. Тя 
включва частично и двете споменати плоскости на разбирането за нея, но със съществена ориентация 
към подкрепа на личността, като тук може да се търси прилика с работата по случай в социалната сфе-
ра, нещо сравнително ново за сферата на образованието (ЗПУО) [1]. Това предполага поставянето на ли-
чността на супервизирания в центъра на процеса на взаимодействие, при отчитане на био-психо-социал-
ните фактори, оказващи влияние в конкретната ситуативна реалност[4].

Прилагането на подкрепяща супервизия за професионалния екип, участващ в апробирания модел 
през първата година от неговото функциониране, е с интензитет поне веднъж месечно. Тя се осъществя-
ва основно от университетски преподавател, специалист по ранно детско развитие. Основни акценти в 
процеса на супервизиране са: отчитане на силните страни на супервизирания; определяне на конкретни 
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цели и извеждане на възможни подкрепящи фактори за изпълнението им в срок; фокусиране върху зна-
чението на ефективното взаимодействие на всички нива и въвеждане на конкретни стратегии и дейнос-
ти за изграждане на устойчиви позитивни взаимоотношения със свързаните групи лица; структуриране 
на подкрепяща приобщаваща среда за деца, родители и персонал на услугата, при отчитане на етичните 
принципи; подпомагане операционализацията на иновативни идеи и пр.

При апробирането на социално-образователния модел за включване на 2-5 годишни деца в инсти-
туционални форми на предучилищно образование се прояви влиянието на различни фактори върху не-
говата ефективност и качество. Оказва се, че особено място в този план има системното провеждане на 
професионална подкрепяща супервизия на екипите от специалисти. Нейното етапно отпадане на опреде-
лен етап от апробирането на модела например, е една от основните причини за възникналите трудности 
при изграждането на позитивна и устойчива система на педагогическо взаимодействие, както и на лично 
себе усещане на хората от екипа за ефективност при предоставянето на образование и грижа на децата.

Резултатите от оценяването на постиженията на децата, които са част от апробирания модел, са мно-
го показателни за ефективността и качеството на при реализиране на образователните цели. За сравне-
ние, резултатите на децата през учебната 2015 / 2016 учебна година, когато услугата е управлявана от об-
щина Котел, с подкрепата на УНИЦЕФ България и при предоставяне на регулярна супервизия са следните:

Диаграма 1: Сравнение по сумарен бал от постиженията на децата 
според педагогическата диагностика по всички образователни направления 2015/2016 

при предоставяне на супервизия

През следващата учебна година, при трансформирането на модела в държавно делегирана дейност, 
осъществявана на общинско равнище и при отсъствието на системна супервизия, въпреки запазването на 
формата на работа, разликата в постиженията на децата е значително по-малка.

Когато се сравнят постиженията според пунктовете на промяна между входящата и изходяща диагно-
стика, безспорно с най-голяма промяна се регистрира при децата от центъра в гр. Котел, обучавани през 
2015/2016 – цели 11 пункта. След прекратяване на супервизията, децата от Котел, повишават резултати-
те си в по-малка степен – с 8 пункта, тези от Градец – само с 4 пункта, докато техните връстници от София, 
повишават постиженията си със 7 пункта. 

В заключение, за да се гарантира ефективността на социално-образователният модел, е необходимо 
да се прилагат всички съставящи го елементи. Професионалната подкрепяща супервизия, е функционал-
но средство за мотивиране и повишаване на ефективността на екипа, което пряко влияе и върху пости-
женията на децата.
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