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ЗАЩО Е ВАЖНА КЛИНИЧНАТА 
ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО

Навременно идентифициране; Информация от родителите; Поведенчески 
рейтинг скали; Цялостна представа за проблемните клинични области и за 

силните страни на юношата



СКРИТАТА ПРИЧИНА ЗА 
РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ  

Обикновено това са пет основни групи:

 1. Желание за привличане на 
вниманието

 2. Желание за властване над 
ситуациите, възрастните, връстниците

 3. Желание за отмъщение на 
възрастните

 4. Страх /тревога или гняв

 5. Липсва чувство за мярка/граница



DAF: ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕСТ ЗА 
ОЦЕНКА НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦА 

И ЮНОШИ

Кратък инструмент за скрининг на агресията в училищна възраст (16 айтема)

Оценява два типа агресия: проактивна и реактивна

Предназначен за деца и юноши на възраст между 10 и 17 години и 11 месеца

Издател за България: Прометрикс ООД и фондация "Хестия"



ВОДЕЩИ НАСОКИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА 
АГРЕСИВНОСТТА (СЪС СЪКРАЩЕНИЯ ОТ 

PETERMANN & PETERMANN, 2000)

Информация за развитието на агресивно поведение от 

гледна точка на детето и социалната среда

Изясняване на коморбидните фактори (например ADHD, 

проблеми в училище)

Определяне на рисковите фактори за агресивно поведение (от 

перспективите на детето и родителите)

Определяне на ресурсите (от страна на детето и родителите)

Поставяне на диагноза. Изготвяне на план за интервенция на 

базата на диагностиката

Българската адаптация на 
Диференциалния тест за оценка на 
агресията (DAF) при деца и юноши 
(кратък инструмент за скрининг на 

агресията в училищна възраст). 
Проследява поведението през последните 

6 месеца.

Скалите на теста са следните:
• Агресия, обусловена от гняв;
• Защитна агресия;
• Инструментална агресия;
• Агресия с цел доминиране;
• Реактивна агресия;
• Проактивна агресия;
• Обща скала “Агресия”



CAB – ТЕСТ ЗА КЛИНИЧНА ОЦЕНКА 
НА ПОВЕДЕНИЕТО

Поведенческа рейтинг скала за деца и юноши от 2 до 18-годишна възраст

Три форми – една пълна форма за оценка от родител (170 айтема) и две кратки 
форми – за оценка от учител (70 айтема) и за оценка от родител (70 айтема)

Издател за България: Прометрикс ООД и фондация "Хестия"



КАКВО ОЦЕНЯВА ТЕСТЪТ ЗА КЛИНИЧНА 
ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО – CAB?

Клинично приложение:

 САВ се използва за ранно 
идентифициране на деца и юноши, 
които имат нужда от поведенческа, 
образователна или психиатрична 
интервенция.

 Диференциална диагностика на 
психиатрични нарушения – САВ се 
придържа към критериите на DSM.

 Проследява прогреса от 
проведеното лечение или терапия.

Скали:

Клинични 

скали

Адаптивни 

скали

Клинични 

клъстери

Адаптивни 

клъстери

Интернализи-

рани поведения

Социални 

умения

Тревожност; 

Депресия; Гняв;

Екзекутивни 

функции

Екстернализи-

рани поведения

Компетентност Агресивност; 

Тормоз; 

Поведенчески 

проблеми;

Интелектуална 

надареност

Критични 

поведения

Адаптивни 

умения

ХАДВ; 

Аутизъм; 

Обучителни 

затруднения; 

Академичен 

талант



EDI-3 – ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА 
ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

Детайлна оценка на симптомите и поведенческите характеристики, характерни за 
лица с хранителни разстройства.

Подходящ за възрастни и юноши над 13 годишна възраст

Попълване: 15-20 минути

Издател за България: Прометрикс ООД и фондация "Хестия"



СТРУКТУРА НА EDI-3

 3 Скали за хранителни разстройства: анорексия, булимия, 
неудовлетвореност от фигурата

 9 психологически скали: ниска самооценка, личностна и 
междуличностна алиенация, неувереност в 
междуличностните отношения, интероцептивни 
дефицити, емоционална дисрегулация, перфекционизъм, 
аскетизъм, страх от зрелостта

 2 общи композитни скали

 4 специфични композитни скали

 3 валидностни скали

 91 айтема



RIAS 2 – ТЕСТ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Оценява вербална и невербална интелигентност, скорост на преработка на 
информацията и памет. Възраст от 3 до 94 години.

Има кратка скрининг версия.

Време за провеждате: 45 минути

Издател за България: Прометрикс ООД и фондация "Хестия"



ПРИЛОЖЕНИЯ

ОЦЕНКА НА:

 УМСТВЕНО ИЗОСТАВЯНЕ

 УЧИЛИЩНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 АКАДЕМИЧЕН ТАЛАНТ

 ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛИЦА СЪС 
ЗРИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

 НЕВРОПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ

 ПРОБЛЕМИ С ПАМЕТТА

 ПРОБЛЕМИ С ВНИМАНИЕТО



ВЪПРОСНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОФИЛ 
ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Магелано Университа(Magellano Universita) 

Тестова батерия, предназначена за младежи между 15-22 години

Време за попълване: 1 час и 30 минути

Издател за България: Giunti OS



ТЕСТВАНЕТО С MAGELLANO 
UNIVERSITA ПОМАГА ЗА:

 Идентифициране нагласите и способностите

 Определяне на професионалната сфера

 Мотивирането на гимназиста да направи 
самостоятелен избор 

 Установяване дали попълващият притежава 
необходимите знания и умения, за да 
завърши успешно специалността, която е 
избрал



Благодарим ви за 

вниманието!


