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ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ В ЛОГОПЕДИЯТА - 

ПРАКТИКИ, ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА 
Маргарита Станкова 

Департамент «Здравеопазване и социална работа», НБУ 

 
Резюме: Изложението включва представяне на подхода Практики основани на доказателства с 

някои дефиниции, йерархия на доказателствата, приложение и реализация на подхода, ключови стъпки в 

процеса на приложение на ПОД, необходима квалификация и умения на специалистите при 

приложението на ПОД в езиковата и говорна терапия. В езиковата и речева патология приложението на 

научно основан подход има за цел да отговори на въпроса коя стратегия за оценка и терапия би била най-

правилна и подходяща в настоящата ситуация, в която се намираме ние и нашия пациент.  

Ключови думи: терапевтични програми, практики основани на доказателства  

 

 

THERAPY PROGRAMS IS SPEECH AND LANGAUGE PATHOLOGY – 

EVIDENCE BASED PRACTICES 
Margarita Stankova 

New Bulgarian University, NBU 

 
Abstract: The text includes presentation of the Evidence based practices approach with several 

definitions, a hierarchy of evidences, application and implementation, key steps in the practical process of the 

implementation of EBP, qualifications and skills necessary for the specialists and application of EBP approach in 

speech and language pathology assessment and therapy. The application of EBP approach in Speech and 

Language Pathology is necessary to answer the question which are the strategies for assessment and therapy that 

would be the most correct and appropriate in the current situation in which we find ourselves and our patients. 

Keywords: therapy programs, evidence based practices 

 

“Не се очаква всички практикуващи клиницисти  

да са активни по отношение на  

провеждане на научни изследвания, но се очаква,  

че всички практици ще бъдат активни  

ползватели на изследователските данни” 

A. Culyer 

 

Дефиниции 

Практики основани на доказателства е подход за прилагане на грижи, при който 

клиницистът/терапевтът проверява и проследява доказателствата, които се появяват в 

неговата клинична област /в резултат на проведени научни изследвания/, както и силата 

на тези доказателства. ПОД е подход за вземане на решения, в който клиницистът 

използва най-добрите доказателства, които са налични в консултацията на клиента, за 

да избере най-добрите интервенции, подходящи за индивидуалния подход в терапията, 

Gray, 1997.  

Carnwell определя ПОД като “систематични търсения на оценка на най-добрите 

доказателства, за да се вземат клинични решения, които могат да доведат до промени в 

съществуващите към момента практики, като се вземат предвид индивидуалните нужди 

на пациента. За най-добри доказателства могат да се определят тези, които са 

съотносими към пациента, Carnwell, 2001.  

Практикуването на интервенции, базирани на доказателства означава да се 

интегрира клиничната експертиза с най-добрите налични външни доказателства от 

систематични изследвания, Sackett et al., 1996. 
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Друга дефиниция казва, че клиничните решения трябва да се базират на 

съвременни, съотносими към ситуацията и проблема солидни доказателства, а не на 

остарели схващания и интерпретации или на индивидулния опит от отделни случаи. 

Практиките основани на доказателства са интегриране на най-добрите изследователски 

данни и клинична експертиза в оценката и терапията на пациента, Sackett, et al., 2000.  

Като цяло тези дефиниции твърдят, че използваните данни в оценката и 

терапията в клиничната практика трябва да са съвременни, да са основани на 

информация от научни изследвания, а не само на практически опит или отделни 

впечатления от работа с пациенти, но също така акцент се поставя и на индивидуалния 

подход в подбора на методите на работа, за да бъдат те максимално близо до нуждите 

на пациента.  

McKibbon, 1998 дефинира ПОД като подход, в който специалистите използват 

най-добрите налични данни, най-подходящата налична информация, за да вземат 

клиничното решение за конкретния пациент. ПОД интегрират с помощта на клинични 

експертизи знание за етиологичните механизми и патофизиологията на нарушенията. 

Този подход включва сложен процес на вземане на решения, базиран не само на 

наличните данни, но и на характеристиките на клиента, ситуацията и неговите 

предпочитания.  

Тази дефиниция поставя акцент върху индивидуализирания подход, не само на 

нуждите, но и на предпочитанията и желанията.  

Как се дефинират „доказателствата“? Те са повече от единични открития, 

резултат от определени изследователски проекти. Rycroft-Malone et al. 2004 твърдят, че 

има четири различни източници на доказателства: единият източник включва данни от 

изследвания, а другите три извличат информация от клиничен и професионален опит, 

пациентите и техните близки, конкретния контекст, в който се рализират 

интервенциите. Това включва данни от одити и оценки, информация от професионални 

общности и обратна връзка от програми за оценка на качеството.  

В дефинициите на ПОД са включени и други термини: 

 Изследователска активност – Това е термин, който означава да работиш, 

за да генерираш изследователски данни, вкл. малки изследвания в собствената 

практика; 

 Използване на изследователски данни – Това означава да прилагаш 

резултати от публикувани изследвания в нова обстановка. 

Като цяло, обобщението на повечето от дефинициите включва три основни 

параметъра: 

• Най-добрите интервенции, прилагани във времето по отношение на 

определено нарушение; 

• Научни факти в подкрепа на ефективността /по отношение на резултата/ и 

ефикасността /спрямо съотношението между вложените ресурси и постигнатите 

резултати/;  

• Тези два параметъра са съотнесени към конкретния пациент с неговите 

индивидуални характеритики и ситуацията, която го заобикаля във времето на оценката 

и терапията. 

 

Йерархия на доказателствата 

Както може да се предположи, не всички доказателства ще имат една и съща 

стойност в зависимост от типа на изследването, чрез което са придобити, начинът по 

който са оповестени и квалификацията на специалистите, които са работили върху тях:   
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1. Систематични ревюта и мета-анализи. Представляват обобщения на 

данни, обикновено от рандомизирани контролирани проучвания в областта. Те 

използват специфична методология и прилагат статистически методи при анализите.  

2. Рандомизирани контролирани проучвания, клинични изпитвания, които 

имат ясна методология, използват рандомизиране на проучваните лица и контролни 

групи. Тези данни обикновено са публикувани в рецензирани и реферирани издания.  

3. Case-контролирани проучвания и крос-секционни изследвания. Това са 

клинични проучвания без рандомизация. Публикувани са в рецензирани и реферирани 

издания.  

4. Неекспериментален дизайн, качествени изследвания, напр. проучвания на 

случаи. Публикувани са в рецензирани и реферирани издания. Въпреки, че са с ранг 4, 

тези данни са важен източник на доказателства и в зависимост от областта на 

изследванията, те са единствения източник на информация, ако количествени 

изследвания не могат да се реализират.  

5. Мнения на експерти. Тук се включват позиции на уважавани автори, 

базирани на клинични доказателства, описателни проучвания и репорти от комитети и 

срещи. Тук могат да се изброят ръководства, основани на доказателства, локални 

процедури и клинични пътеки.  

6. Виждания на колеги и сътрудници. Тези данни се появяват от личния 

опит, наблюденията и рефлексиите от клиничната практика.  

 

Как се прилагат ПОД 

ПОД е подход, който няма за цел да генерира ненужна информация и да трупа 

източници и данни, а да отсее неефективните подходи от ефективните, подходите, които 

доказано са подходящи за третиране на определен проблем от тези, които ще приложим 

еклектично и случайно и подходите, които в съвременната практика можем да проучим 

и да приложим в нашата собствена работа, за да подобрим резултатите и да бъдем по-

полезни на нашите клиенти. За да се избегне възможността това, което ще открием в 

литературата, указанията, ръководствата и насоките за работа да бъде отново хаотично 

придобито и непрецизирано се използва подхода Практики основани на доказателства, 

който предполага следните дейности: 

• Системно събиране на данни; 

• Анализиране на данни; 

• Интерпретиране на резултати; 

• Репликация.  

 

Събирането на данни се реализира по следния начин: 

• Рандомизирани контролирани проучвания; 

• Изследвания върху малки групи; 

• Описания на единични случаи. 

 

Ключови стъпки в процеса на реализиране на ПОД 

За да се осигурят данни, които съответстват на Практики основани на 

доказателства е необходимо да се реализират следните стъпки/дейности: 

• Дефиниране на клинично-фокусирани въпроси; 
• Откриване на доказателства за най-доброто качество; 

• Оценка на доказателствата; 
• Вземане на клинични решения – приложение и промени /ако е 

подходящо/; 

• Оценка на ефективността от практиките. 
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Като първа стъпка клиницистите трябва да успяват да формулират фокусирани 

въпроси, свързани с изследването, планирането, терапията, ефекта от терапията, 

резултатите от различните терапевтични дейности, сравнението между вложенията и 

резултатите при различните подходи. Следващата стъпка е да се открият налични 

доказателства с възможно най-високо качество, които отговарят на клиничните 

въпроси, които са, след което да се оценят тези доказателства и да се вземат решения в 

клиничната практика, като се приложат резултатите от проучванията и се направят 

промени, ако се оцени, че е подходящо и накрая следва оценката на ефективността от 

приложения подход, в съответствие с ефективността от положението преди промяната.  

По отношение на квалификацията и уменията, които са нужни на клиницистите 

за успешната работа с ПОД, може да се отбележи следното: 

Умения и нужна квалификация: 

• Умения за формулиране на въпроси; 

• Стратегии за работа с литература; 

• Достъп до публикации; 

• Критично мислене; 

• Гъвкав подход в практиката /желание за промени/; 

• Умения за измерване на резултати, Roddam, 2010. 

 

А въпросите, на които трябва да си отговори терапевта, който използва ПОД в 

своята работа са следните: 

• Работи ли добре моята терапия? Има ли възможности да бъде подобрена, 

има ли източници, които мога да използвам, за да въведа нови практики в работата си?  

• Ефективна ли е моята терапия? Мога ли да докажа ефекта от 

интервенциите, които прилагам? Мога ли да използвам по-ефективни стратегии и 

практики? 

• Ефикасна ли е моята терапия? Има ли добро съответствие между 

влаганите ресурси и резултатите от моята терапия? Може ли със същите вложения да се 

постигне по-висок ефект? Има ли по-ефикасни терапии и стратегии – по-добро 

съотвествие между вложения и резултати? 

• Колко добре работи моята терапия? Това ли е най-добрия избор на 

интервенции за пациентите, с които работя? Мога ли да подобря някакви практики? 

• Има ли статистика, която измерва ефекта от това, което правя? Мога ли да 

докажа ефекта от терапията ми?  

• Толкова ли струва моята терапия? Мога ли да докажа съотношението 

между вложенията и резултатите? Мога ли да гарантирам и да защитя цената на 

интервенциите, които реализирам? 

• Какви са вижданията на клиента за моята терапия? Има ли методика, чрез 

която измервам отзивите на клиентите за резултатите, които постигам в терапията? 

Мога ли да докажа дали моите пациенти са доволни или не от терапията, която 

прилагам? 

 

За да следва подходът ПОД, клиницистът трябва: 
1. Да конвертира клиничните нужди във въпроси, на които може да се даде 

отговор; 

2. Да търси и открива най-доброто доказателство в отговор на поставените 

въпроси; 

3. Критично да оценява доказателствата за валидност и приложимост, преди да ги 

съотнесе към своята практика; 
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4. Да интегрира доказателствата с клинични преценки и предпочитания, както и с 

обстоятелствата, свързани с конкретния клиент; 

5. Да оценява критично реализацията на интервенциите при клиента, хода на 

терапията и постигнатите резултати /индивидуалния отговор на клиента/.  

 

ПОД в езиковата и речевата патология 

В езиковата и речевата патология приложението на ПОД е също толкова 

необходимо, колкото в медицината, психологията, социалната работа, (с цел) за да се 

избегнат хаотичните подходи, да се прилагат структурирани интервенции (с доказана 

ефективност) в оценката и терапията, които подлежат на постоянно обогатяване и 

контрол по отношение на ефективността и ефикасността на вложените в тях ресурси 

спрямо желаните резултати.  

Според Reilly, et al., 2004 в езиковата и речевата патология има нужда от повече 

и по-насочени стратегически подходи за включване на комплексността, хетерогенността 

и специално отношение към рядко срещаните случаи. Необходими са също и 

релевантни измервания на резултатите за индиректните интервенции, вкл. обучителни 

подходи.  

В езиковата и речевата патология научно основаният подход отговаря на 

въпроса: „Кое би било най-успешно за приложение в настоящата ситуация, в която 

се намираме ние и нашия пациент?“  

Възможните данни, които се използват при приложение на ПОД са 

следните: 

 Систематични оценки на предоставяните услуги, за да се открият 

примерите за добрите практики; 

 Използване на изследователски методи за: 

o Проучвания на единични случаи; 

o Изследвания с малки групи; 

o Репликации на изследвания, публикувани в литературата; 

o Събиране на данни от големи мултицентрирани проекти; 

o Развитие и валидизиране на методи за оценка. 

 

При приложение на ПОД в езиковата и речева патология, критериите за 

използването на терапевтичните подходи са следните: 

• Терапевтичните програми са базирани на научно основани изследвания; 

• Терапевтичните програми имат изследователска ориентация; 

• Същестуват доказателства за ефективността на терапевтичните 

интервенции;  

• Съществува връзка между целта на терапията и ефекта – резултатите са 

наблюдаеми; 

• Съществуват доказателства за репликация на подхода при други 

специалисти; 

• Съществува потвърждение от експертни групи преди публикуване на 

приложението и резултатите.  

В езиковата и речева патология терапевтичните програми могат да бъдат 

разделени на две категории: Програми основани на изследвания и Програми основани 

на ПОД. Първата категория включва Програми, които са проучвани, но не използват 

всички индикатори на изследването; и Единични изследвания, които не са 

репродуцирани и не доказват напълно ефекта. 

Програмите основани на ПОД включват следните характеристики:  

• Ефектът от интервенцията е измерим; 
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• Интервенцията показва ясна връзка между проблема и подобрението му 

/налична е контролна група/; 

• Изследването на ефективността и ефикасността на интервенцията трябва 

да се повтори.  

 

Заключение  
Практиките, основани на доказателства са подход, който изисква от терапевтите 

да подбират програми за терапия, които са структурирани и включват определен набор 

от интервенции, подходящи за конкретния клиничен случай. Тези интервенции трябва 

да се преведат в необходимия за всеки клиент формат, като се отчитат индивидуалните 

нужди и особености на всеки случай. ПОД изискват терапевтът да следи научните 

доказателства в областта, в която работи и да не се основава единствено на „дългия си 

клиничен стаж” в подбора на терапевтичните интервенции, както и да не работи „на 

сляпо” с техники, които едва след време могат да покажат наличие или липса на ефект. 

ПОД съчетават и принципите на подбор на терапевтични програми, които трябва да се 

преподават на обучаващите се в професията. 

Съвети към практикуващите специалисти:  

1. Не приемайте, че липсват доказателства или научни данни в подкрепа или не на 

определена терапия или подход преди да сте проверили добре.  

2. Не допускайте липсата на изследвания в областта, в която работите да бъде 

използвана като защита, за да не се подобряват практиките и да се изпозлват 

стари и неефективни подходи.  

3. Формирайте професионални работни групи, инициирайте срещи и дискусии, за да 

се обобщава и споделя съществуващия опит в подкрепа на настоящите практики.  
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ПОЗНАЙ ЕМОЦИЯТА – КОМПЮТЪРНА ИГРА ЗА ДЕЦА С 

АУТИЗЪМ 
 Виолета Боянова   

Департамент „Здравеопазване и социална работа“, НБУ 

 
Резюме: Статията представя авторски продукт - компютърна игра на български език с аудио 

озвучаване за развитие и стимулиране на емоционалната перцепция, разработен от преподаватели и 

студенти към Програмите в Департамента. 

Разработка е провокирана от редица изследвания и наблюдения на автора, базирани на 

дългогодишния й опит и работа с деца с нарушения от аутистичния спектър, като се базира на някои 

доказани фактори, а именно: пристрастеност към игрите на компютъра и музикалност от една страна, а 

от друга – липсата на адекватно възприемане на чуждите емоции.  

Ключови думи: компютърна игра, аутизъм, емоции. 

 

GUESS THE EMOTIONS - A COMPUTER GAME FOR AUTISTIC 

CHILDREN 
Violeta Boyanova 

Department “Healthcare and social work”, NBU 

 
Abstract: The article presents the author's product - a computer game in Bulgarian language with audio 

system for stimulation of the emotional perception, developed by teachers and students from the programs in the 

Department. The product was prompted by a number of studies and observations of the author, based on her 

years of experience working with children with autism spectrum disorders, while based on several factors, 

namely: an addiction to gaming on the PC and musicality on the one hand, and on another - the lack of adequate 

perception of emotions.  

Keywords: computer game, autism, emotions. 

 

Въведение 

Аутизъм е много актуална и твърде често преекспонирана диагноза в наше 

време. Според някои изследователи от 1944 година / когато за първи път Лео Канер 

описва тази  развитийна патология/  до днес има около 300 % увеличение на  децата с 

тази диагноза .  

„Аутизъм„ е генерализирано разстройство на развитието, което провокира  

много дискусии, както относно етиопатогенетичните механизми за появата му, така и 

за разнообразния характер на клиничната симптоматика. Днес терапевтите се 

обединяват около два основни концепта – „класически аутизъм“, който се проявява още 

от кърмаческа възраст, и „деца с прояви от аутистичния спектър“, който се отключва 

след 18-24 месечна възраст. Клиничната картина и в двата случая се владее от триадата- 

проблемна комуникация, стереотипност в поведението, неразбиране и нежелание да 

приема социалните норми на поведение. 

 Важен диагностичен  маркер  при тази  патология е липсата на адекватност 

както при възприемане на чуждата емоция, така и при проява на собствени 

емоционални реакции.  Това е основен  елемент от социализацията на всички  човешки 

същества - да разбираш емоцията на другия, доколкото можеш да бъдеш съпричастен и 

т.н. , а тъкмо това  аутистите не могат да усетят и разберат. Твърде вероятно  този 

проблем е в основата на трудната им адаптация към динамично променящите се 

условия на средата. Освен това, всеизвестен е фактът за тяхната силна привързаност 

към неодушевени предмети, конкретно към играта с компютър. Тази пристратеност е 

толкова силна, че редица терапевти препоръчват на родителите категорично 

ограничаване  на заниманията  с компютър, които понякога могат да бъдат наречени 

„пристрастяване“. 
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Целта на  създадената от нас компютърна игра е  развитие на емоционалната 

перцепция, като използваме  едно от малкото любими занимания – работа с компютър.  

Защо  точно това и защо точно с компютър, та нали  тъкмо комуникацията само 

с машината намалява шансовете за подобряване на живото общуване? 

Най-напред трябва да се отбележи, че при терапевтичната работа с аутисти 

основна трудност е да успееш да убедиш, излъжеш и провокираш детето да участва в 

заниманията. Не е тайна, че тази категория деца правят само това  което  те пожелаят, а 

те обичат  да играят с компютри. Решихме, че трябва да използваме тъкмо това 

влечение  и да го насочим към желаната от нас цел. 

На второ място  използваме обучение в перципиране на емоцията , защото това е 

ключът към адаптиране и социализиране на  децата с прояви от аутистичния спектър. 

Използваме  снимки  на реални  човешки лица, а не схематизирани  емоции. Това е 

важен компонент от играта- общуване и разпознаване на човешка емоция от истинско  

лице. 

Децата с аутизъм се боят от прекалено много информация и сензорно 

пресищане. Много  различни цветове, твърде много елементи от анимацията  ще 

доведат до  нарастване на тревожността и нежелание и демотивиране за участие в 

играта. Ето защо рисунъка на  елементите  в задачите е крайно изчистен както от страна 

на структурни елементи, така и от цветове. 

Обикновено около 90 % от аутистите обичат музика. Това ни провокира  

създадената от нас компютърна игра да бъда със съпровод на класическа музика- 

използвахме най- енергичната и радостно звучаща част от „Годишните времена“ на 

Вивалди. 

 Независимо от общото впечатление на терапевтите, че децата с аутизъм не се  

повлияват от награди и наказания, в представената игра е включен елемент  на награда 

и наказания. За да продължиш към следващото равнище на задачките, трябва да 

получиш съответния брой положителни точки – в случая едно излитащо нагоре 

балонче. При грешка – балоните  се пукат. 

При разработване на сценария  е спазен основния принцип на терапевтично 

въздействие в логопедията – поетапност на  въздействието- от по- простото към по 

сложно. Играта е структурирана в три части- перцепция на емоция чрез сравняване на 

снимки на различни емоции при едно и също лице. Втората част е сравняване на 

емоцията  от зрително възприемане на снимка  към произнесена дума, съответна на  

емоцията от снимката.  Трета част отново снимка на определена емоция и сравняваето 

й с  написаната съответна   дума . 

Заключение: В интернет пространството има огромно количество  игри за 

работа с деца с аутизъм, но  обикновено всички са на английски. Нашата игра е първи 

опит за  компютърна игра  на български език и съобразена с особеностите на деца с 

аутизъм. Считаме , че това е възможност, която терапевтите трябва да използват не 

само с тази категория деца с нарушение. Тя може да бъде добро занимание и мотивация 

за обучение на  както на деца с проблемно развитие, така и за деца без проявена 

патология. 

Приятно гледане! – натиснете тук, за да заредите играта -  

http://agame.ivu.bg/game/ 

 

http://agame.ivu.bg/game/
http://agame.ivu.bg/game/
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СЪВРЕМЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОУЧВАНЕТО НА 

ГЕНЕЗИСА НА РАЗВИТИЙНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА 

ЕЗИКА И ГРАМОТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА 

ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕРЕБРАЛНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ 
Иванка Асенова 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

 
Резюме: Статията прави преглед на съвременните данни, свидетелстващи за съществуването на 

връзка между нарушенията на развитието на езика и грамотността и атипичната езикова латерализация. 

Разгледани са четирите най-популярни понастоящем модели, илюстриращи различни предположения за 

патерна на връзката между триадата „генотип - церебрална латерализация – развитийни нарушения на 

езика грамотността“. 

Ключови думи:развитийни нарушения на езика, грамотност, церебрална латерализация 

 

CURRENT PERSPECTIVES IN THE STUDY OF THE GENESIS OF 

NEVRODEVELOPMENTAL DISORDERS OF LANGUAGE AND 

LITERACY IN THE CONTEXT OF THEIR RELATIONSHIP WITH 

CEREBRAL LATERALIZATION 
Ivanka Asenova 

South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad 

  
Abstract: This article reviews the current data indicating the existence of a link between 

language/literacy impairments and atypical language lateralization. The four most popular theoretical models 

illustrating different assumptions about the pattern of the relationship between the triad "genotype – cerebral 

lateralization – language/literacy impairments" are discussed. 

Keywords: between language/literacy impairments, atypical language lateralization. 

 

Въведение 

Церебралната латерализация (ЦЛ) се отнася до функционалната специализация на 

двете хемисфери. При повечето хора в зряла възраст езикът и праксисът са латерализирани в 

лява хемисфера (ЛХ), а зрителните пространствени функции и селективното внимание – в 

дясна хемисфера (ДХ). Макар това да е безспорно установен факт, много въпроси относно 

кога, как и защо това се е случило с човешкия мозък остават без отговор. Към момента 

широко приетото допускане е, че ЦЛ е еволюционна стратегия за увеличаване на 

процесуалния капацитет на мозъка при запазване на неговия размер – необходимост, която се 

счита че е възникнала с появата на езика и провокираната от него поява на други символни 

функции като четене, писане, смятане (за литературен обзор виж [1]).  

Друг важен въпрос, все още без окончателен отговор е, дали недостатъчно или 

неправилно латерализираният мозък може да причини нарушения на езиковото развитие. 

Всъщност, връзката между ЦЛ и нарушенията на развитието на езика и грамотността (НРЕГ) 

е обект на проучване близо век, и макар през този период да е натрупано впечатляващо 

количество данни, свидетелстващи за наличието на такава връзка, те се оценят като 

индиректни и недостатъчно  доказателствени по отношение на произхода й. 

Към момента в литературата се описват 4 теоретични модела за обяснение на връзката 

между недостатъчната латерализация на езика и НРЕГ. Това са: моделът на енофенотипа, 

моделът на плеотропията, моделът на добавения/интерактивния риск и моделът на 

невропластичността [2]. Тези каузални модели представляват опростени абстракции, 

илюстриращи различни предположения за патерна на връзката, която може да съществува 

между генотип, церебрална латерализация и развитийни нарушения на езика и грамотността, 

и не се изключват взаимно. 
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Моделът на ендофенотипа е конвенционалното обяснение на тази връзка 

(ендофенотип (опред.) – стабилен фенотип; група фенотипни характеристики, с ясна 

генетична връзка). Според този модел, гените, които влияят на риска от НРЕГ правят това 

чрез повлияване на ЦЛ. С други думи, съществуват гени, които повлияват ЦЛ, а слабата 

латерализация вече на свой ред причинява тези нарушения (фиг.1, по [2]). 

 

Фигура 1. Модел на ендофенотипа  

 
Макар да се базира на данни за съществуването на специфични гени, които повлияват 

асиметричното развитие на различни животински организми, включително и на хората [10], 

този модел на обяснение на връзката латерализация – езикови нарушения се натъква на 

редица трудности. Една от тях е, че доказателствата за съществуването на гени, влияещи 

върху индивидуалните различия в ЦЛ не са силни, а все още няма окончателен отговор на 

ключовия въпрос, дали при хората гените, повлияващи асиметричното развитие са 

полиморфни и имат специфичен алел, който влияе на ЦА.  (Полиморфен ген (опред.) – ген, 

имащ вариации, алели, които при различните хора определят различни фенотипни белези). 

Това затруднява обяснението на съществуващите индивидуални различия в ЦЛ и прави 

ендофенотипното обяснение на връзката генотип – латерализация – езикови нарушения 

ненадеждно. Друга трудност за модела е фактът, че много хора със слаба латерализация 

нямат никакви индикации за когнитивни дефицити. Трета трудност е, че моделът 

прогнозира, че рисковите гени ще оказват по-силен ефект върху ЦА, отколкото върху 

фенотипа език/грамотност, а са получени данни, подсказващи че ефектът на гените върху 

развитието на ЦА не е по-силен от ефектът на гените върху развитието на езика и 

грамотността (за дискусия виж [2]). 

Именно тези данни провокират раждането на модела на плеотропията (плеотропия 

(опред.) - един ген е отговорен за повече от една  фенотипна характеристика) като 

алтернативно генетично обяснение на връзката между ЦЛ и НРЕГ (фиг.2, по [2]).  

 

Фигура 2. Модел на плеотропията 

 
 

Според него, едни и същи гени повлияват ЦЛ и рискът от НРЕГ, следователно, между 

тези две фенотипни характеристики няма директна каузална връзка. Моделът прогнозира, че 

тъй като едни и същи гени влияят и на двете черти, ЦЛ ще е толкова онаследяема, колкото е 

онаследяемо и езиковото нарушение. С други думи, слабата ЦЛ и НРЕГ съществуват 

едновременно, защото имат общ произход, а не защото едното причинява другото. 

Следователно основното различие между модела на ендофенотипа и модела на 

плеотропията се отнася до силата на предсказаната връзка между гените и ЦЛ: в модела на 

Генетичен риск 

Езиково нарушение 

Слаба латерализация 

латерализация 

Генетичен риск 

Езиково нарушение 

Слаба латерализация 

латерализация 
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плеотропията връзката между гените и ЦЛ и връзката между гените и НРЕГ са еднакво 

силни, докато в модела на ендофенотипа връзката между гените и ЦЛ е по-силна от връзката 

между гените и НРЕГ, тъй като в този случай ЦЛ се явява фактор-посредник между гените и 

тези нарушения [5]. 

Към момента изследванията, целящи проучването на обяснителната сила на модела на 

плеотропията са много малко на брой, като в литературата се дискутира и силната му 

уязвимост ако се получат данни, показващи че онаследяемостта на ЦЛ е по-слаба от 

онаследяемостта на НРЕГ. 

Появата на данни, свидетелстващи че слабата латерализация може да е последица от 

нарушеното езиково развитие, а не причина за него, което противоречи на общоприетото 

схващане, че ЦЛ е високо онаследяема и стабилна черта на индивида, инициира създаването 

на другите два обяснителни модела: модела на добавения/интерактивния риск и модела на 

невропластичността и провокира допускането, че към разбирането на връзката между 

атипичната езикова латерализация и развитийните нарушения може да се направи голяма 

крачка, ако се реконцептуализира природата на церебралната асиметрия, така че да бъде 

призната мултидименсионната й същност и да бъде взета под внимание промяната й в хода 

на онтогенетичното развитие. 

Според модела на добавения/интерактивния риск, генетичните рискови фактори, 

които повлияват НРЕГ не повлияват ЦЛ. Наличието на слаба ЦЛ обаче, която може да е 

както с генетичен, така и с негенетичен произход, оказва независимо причинно влияние 

върху риска от тези нарушения, което влияние се добавя или взаимодейства с влиянието на 

генетичните рискови фактори (фиг.3, по [2]). 

 

 

Фигура 3. Модел на добавения/интерактивния риск 

 
 

Този модел може да обясни един от най-спорните аспекти на проблема за връзката 

латерализация – когниция, а именно, защо от една страна атипичната ЦЛ е съизмерима с 

нормалното когнитивно функциониране, и дори се наблюдава при хора с когнитивни 

способности над средното ниво, а от друга – защо в проучвания с големи извадки с 

развитийни нарушения се проявява връзка между нея и дефицитите на езика и грамотността.  

Тъй като двата риска – генетичният риск от езикови нарушения и рискът от липса на 

левостранна асиметрия, са независими и комулативни, се счита, че верифицирането на 

модела ще бъде много трудно, поради рядкото разпространение на този фенотип сред 

генералната популация [2]. 

В литературата съществува и друго обяснение на този патерн на резултатите, а именно, 

че фенотипът на асиметрията на субектите с НРЕГ може да е различен от този на останалата 

част от населението [2]. Подобно допускане конфронтира класическото схващане, че ЦЛ е 

единна, и неразчленяема, и че при повечето хора езикът е латерализиран в ЛХ, а 

пространствената перцепция – в ДХ. Емпирична база на това допускане са: 

 Данните, свидетелстващи че при някои хора езиковите и зрителните пространствени 

функции са латерализирани в една и съща хемисфера [3]; 

Генетичен риск 

Езиково нарушение 

Слаба латерализация 

латерализация 
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 Данните, показващи липса на силна корелация между степента на  ЛХ латерализация 

за езикови задачи и степента на ДХ латерализация за пространствени задачи [9]; 

 Данните от изследвания на някои форми на невроразвитийни нарушения, и 

конкретно на десноръки субекти с Даун синдром, свидетелстващи за ДХ локализация на 

речевата перцепция и ЛХ локализация на речевата експресия и мануалния праксис [4, 12]. 

Всъщност допускането, че може да има различни форми на атипична ЦЛ и само някои 

от тях да са свързани с влошено когнитивно функциониране тепърва навлиза във фокуса на 

изследователския интерес и се нуждае от задълбочено и детайлно проучване. Например, 

модерната преди няколко десетилетия „хипотеза на струпването“ [11], че латерализацията на 

езика и зрителната пространствена перцепция в една и съща хемисфера ще доведе до 

когнитивен недостатък, не се потвърждава от изследвания на пациенти с мозъчни 

увреждания [3] и изследвания на 6-12 годишни здрави деца [6], което може да свидетелства, 

че тази форма на атипична ЦЛ може да не води до влошено функциониране, и обратно – 

разпределянето на различни лингвистични функции в различни хемисфери да е патерн на 

латерализация, който води до влошено функциониране (както се преполага, че е случаят с 

локализирането в различни хемисфери на рецептивната и експресивна  реч при Даун 

синдром). 

Последният от четирите теоретични модела на връзката латерализация – развитийни 

нарушения на езика и грамотността е моделът на невропластичността 

(Невропластичност (опред.) – термин за означаване на промените в мозъка в хода на 

живота, настъпили следствие на обучeние, промени в средата или възстановяване след 

увреди на нервната система). Единствено този модел прогнозира обратната причинно-

следствена връзка между ЦЛ и НРЕГ, а именно, че езиковото нарушение повлиява 

развитието на мозъка и става причина за по-слабата ЦЛ (фиг.4, по [2]).  

На пръв поглед подобно обяснение може да изглежда неправдоподобно, поради 

безспорно установените структурни мозъчни асиметрии още преди раждането, т.е. дълго 

преди детето да започне да учи език [7]. Този факт обаче не изключва ролята на съзряването 

или опита за формирането на функционалната латералност, за което свидетелстват данните 

от изследвания на кърмачета и малки деца, показващи че асиметричното процесиране на 

езика се увеличава с възрастта [8].  

 

Фигура 4. Модел на невропласитчността  

 

 
Всъщност, в случая ключовият въпрос е дали тази промяна отразява процес на 

съзряване, който е под генетичен контрол или който е зависим от опита. 

Предложен е комплексен модел за обяснение на процеса на латерализация като зависим 

от опита, според който развитието  на церебралната асиметрия отразява нарастващото 

ангажиране в хода на съзряването на детето на латерализирани системи за научаване и 

анализ  на езика, провокирано от ранните перцептивни асиметрии, основани на акустичните 

свойства на слуховия вход. Така с възрастта обработката на фонемите от майчиния език 

става все по-левостранно латерализирана, а разпознаването на прозодиката – все по-

десностранно латерализирано [8]. Следователно, критична роля в определянето на езиковата 

латералност има лингвистичният статус на звуковете. Този модел е базиран на данни, 

Генетичен риск 

Слаба латерализация 

Езиково нарушение 

латерализация 
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показващи, че един и същи звук може да се обработва асиметрично или симетрично в 

зависимост от това дали е във фонемния репертоар на родния език на слушателя или не е. 

Обработката на височината е особено впечатляващ пример за това, тъй като обикновено се 

процесира преимуществено в ДХ, но за изучаващите тонални езици (китайски, виетнамски и 

др.), в които се използва за фонетично контрастиране на значения, се появява ЛХ 

преимущество при обработката й. 

В заключение на краткия обзор на съвременната литература относно напредъка в 

изследването и теоретизирането на връзката латерализация – развитийни нарушения на 

езика и грамотността се налага обобщението, че всички представени модели, макар и 

емпирично базирани, трябва да бъдат задълбочено и детайлно проучени и верифицирани. 

За целта е необходимо да се увеличат знанията ни за етиологията на индивидуалните 

различия в ЦЛ и за ролята на генетичните и негенетични влияния върху латералността, за 

феномена на билатералното езиково процесиране и неговите параметри, за ефекта на 

разликата между дифузното и фокусното активиране при езиково процесиране и др. 
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ПРОСТРАНСТВО, ДВИЖЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ В 

ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС – СТАРИТЕ-„НОВИ“ 

МЕТОДИ 
Светлана Картунова 

Обединена Терапевтична Практика „Детски истории“ 

Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия 

 
Резюме: Развитието на детето е много динамично още от ранния период на рефлекторен 

отговор, когато чрез движение опознава предметите, свързва се с другите хора, с околната среда. 

Придобива “вътрешно” усещане – за интеграция на собственото тяло и за връзката му с околния свят. 

Процесът на сензорна интеграция е в основата на развитието на праксиса. Когато праксисните процеси се 

синхронизират с емоционалната преработка и регулация, се генерират моделите на поведение. 

Всички диагностични методи в ранната възраст използват оценяване на движението и 

поведението (тест АПГАР, Невро-кинезиологечин статус и други). Те са подчинени на бързите 

динамични промени, които се очакват всеки месец и именно движенията са първичен етап на оценка. 

Този естествен подход, съобразен с двигателното развитие е мултиплициран и за останалите неразделни 

сфери – перцептивно, социално, емоционално и комуникативно развитие.   

Прави впечатление, че терапевтичните методи, които са познати или тепърва навлизат в 

България, са базирани на основните теории за развитието на детето – на Ж.Пиаже, З.Фройд, Е.Ериксон, 

А.Валон, Л.Виготски, М.Монтесори, Ф.Долто и др. Важните компоненти като движение, ритъм, темпо, 

динамика, мотивация и свързване присъстват в терапевтични програми като Сензорна терапия, 

Музикотерапия, Арттерапия, Релационна психомоторика, Ерготерапия, Образователна кинезиология 

(Brain Gym, Brain Balance и др.), Intensive Interaction, FloorTime, ABA, Звукостимулация, Интерактивен 

Метроном, Монтесори терапия, и др. 

Обединявайки познанието и натрупаният професионален опит може да се представи 

концепцията за организирането на терапевтичната среда и взаимодействие с динамичното използване на 

Пространство, Движение, Свързване и Комуникация. 

Ключови думи: Двигателно развитие, сензорна интеграция, комуникация 

 

THE SPACE, MOVEMENT AND COMMUNICATION IN THE 

THERAPEUTIC PROCESS - OLD-"NEW" METHODS  
Svetlana Kartunova 

Early prevention and therapy consulting office 

United Therapeutic Practice "Children's Stories" 
 

Abstract: The child’s development is very dynamic right from the early stage of reflective response 

when by means of movement she will get to know the objects, will connect to other people and to the 

environment. The sensory integration process is the basis of praxis development. Whenever praxis processes are 

being synchronized with the emotional processing and regulation, behavioural models are generated.  

All diagnostic methods in early age use evaluation of movement and behaviour (APGAR test, Neuro-

Kinesiological Status etc.). They are subject to the quick dynamic changes which are expected on a monthly 

basis and it is the motor skills that give grounds to the initial stage of evaluation. This natural approach in 

accordance with motor development is multiplied for the remaining integral spheres – perceptive, social, 

emotional and communicative development.  

Notably, the therapeutic methods, which are known or are just about to be adopted in Bulgaria, are 

based on the main theories of child development -  by J. Piaget, Z. Freud, E. Erikson, H. Wallon, L. Vygotsky, 

M. Montessori, F. Dolto etc. The key components such as movement, rhythm, tempo, dynamics, motivation and 

connection are present in therapeutic programmes like Sensory Therapy, Music Therapy, Art Therapy, Relational 

Psychomotor Learning, Occupational Therapy, Educational Kinesiology (i.e. Brain Gym, Brain Balance etc.). 

Intensive Interaction, Floor Time, ABA, Sound Stimulation, Interactive Metronome, Montessori Therapy etc.  

By bringing together knowledge and accumulated professional experience we could present the 

conception of organizing the therapeutic medium and interaction with the dynamic use of Space, Movement, 

Connection and Communication.  

Keywords: Motor development, sensory integration, communication 
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Въведение  

Още в пренаталния период движението и ритъмът са процеси на комуникация 

между бебето и майката. Съвременните психоаналитични школи доказаха чрез 

динамиката на ембрионалните реакции, че промените на двигателната активност, 

сърдечния ритъм и мимичната експресия са водещи за разбирането, свързването и 

привързаността на хората още в най-ранните етапи на развитие. След раждането 

движенията са рефлекторно стимулирани за един кратък, но много динамичен и важен 

етап за около 18 до 24 месеца.  

Периодът на ранната възраст се определя в границите от раждането до 36 

месеца. Жан Пиаже определя стадий на сензо-моторно развитие до 24 месеца, през 

който се изграждат интензивно междуневронните връзки в мозъка и под въздействието 

на външната среда това продължава до пубертета. В сензо-моторния стадий главните 

постижения се базират на развитието на моториката и на сензорната преработка. Сензо-

моторното развитие организира процесите, съставляващи психичното функциониране 

чрез генетично заложените рефлекси и тяхното интегриране в праксисни умения. [4] 

Като водещи за развитието на езиковата система в най-ранните етапи се 

определят зрението, тактилността, проприоцепцията и вестибуларната сетивност. Те са 

свързани с възприемането и обработката  на пространството, което е ключовото 

условие за развитието на речта и езика. [7]  

В проучванията на публикации от 1981 до 2011 г. Sarah Perkins обобщава, че 

индивидите трябва да интегрират информация от различни източници, за да 

комуникират ефективно. Massaro & Stork 1998; Magnae et al. 2008; Willems et al. 2007 

отбелязват, че за да се появи успешното социално поведение, трябва да се интегрира 

информация от обичайния контакт на взаимно внимание лице в лице, очен контакт и от 

много сетивни канали. Научни изследвания в областта на образната диагностика на 

мозъчното функциониране показват, че тази мултимодална сензорна информация може 

да се провежда през общи на различните процеси пътища и зони. Има резултати, които 

илюстрират, че едни и същи невронални мрежи са ангажирани както в сензо-моторната 

интеграция, така и в говорната организация (Wan et al. 2010). В друга научна 

публикация за мозъчното функциониране се посочва, че зоната на Брока, която 

традиционно се свързва с езиковата преработка, едновременно с това е ангажирана и с 

преработката на движенията. Подобни открития свидетелстват, че движенията и 

езиковите процеси споделят на високо ниво интеграционната система  (Willems et. al. 

2007, p. 2322).  

Научни екипи като Visscher et al., 2007,  Klecan-Aker et al., 1995 и Mauer, 1999 

заключават, че проблемите с планирането, организирането и подреждането на дадена 

дейност дълбоко повлияват езиковото развитие и когнитивното развитие.[9] 

Проучванията на български автори потвърждават тезата за взаимовръзката на 

двигателното развитие и езика. [1] [3].  

Тази неврологична синхронизация има своите отключващи нива, първоначално 

чрез  примитивните рефлекси, тяхната интеграция и едно от най-важните човешки 

умения – комуникацията. Тя е стимулиращ фактор, който може да удължи 

сензитивните периоди на мозъчното съзряване, което е условие за развитие на 

потенциала, заложен у всяко дете. Мотивацията за общуване се управлява от 

социалната интеракция с родителите – лицето, гласът и допирът до майката е базов 

фактор още от раждането (Долто, 2006).[2] Включването на родителите е задължително 

условие за правилното прилагане на ранна интервенция, за да се запази 

комуникативната диада дете-родител и за да се реализира очаквания напредък в 

естествената социална среда на детето, а именно – семейството.    
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От особена важност е детето да овладее дадено умение чрез собствен опит в 

своята естествена времева реализация, за да се синхронизират взаимосвързаните 

психични развитийни процеси и да не се дава едностранчиво предимство само на някои 

от тях.  

Следвайки естествените механизми се създават и прилагат различни тестови 

инструменти за изследване на способностите и уменията за адаптация и развитие. Още 

в първите часове след раждането се прилага АПГАР тест, чрез който се оценява 

активността и някои биологични показатели на бебето. Към изследване на двигателно 

развитие и рефлексна реакция и зрялост е насочено ежемесечното консултиране на 

детето в педиатричната практика. Прилагат се и стандартизирани тестове за оценка на 

невро-кинезиологичните и психични процеси, които индикират различни по степен на 

тежест проблеми в развитието. Това от своя страна насочва към нуждата от 

стимулиране и въздействие на дефицитните области, които се обособяват при тестовото 

изследване. 

Съвременните терапевтични методи се базират на основните концепти за 

развитие, комуникация и динамика в теориите на Жан Пиаже, Зигмунд Фройд, Ерик 

Ериксон, Анри Валон, Лев Виготски, Мария Монтесори, Франсоаз Долто, Мелани 

Клайн и други, които през различни призми разглеждат развитието, комуникацията и 

свързването в тясна връзка със себеосъзнаването, движението и споделянето на 

пространството. Връзката между пространство, движение и комуникация стабилно се 

обособява като концепт в много от съвременните терапевтични методи, насочени към 

дефицити в комуникацията и социалните умения. Именно на тази база се основават и 

основните концепции за планиране на терапевтично въздействие. Основните цели в 

това планиране е развитието на движенията, играта и комуникацията. 

Една от прилаганите вече в България терапевтични методи, базирани на 

движение, пространство и комуникация е разработената от Jean Ayres - Sensory 

integration therapy (Сензорно-интегративната терапия). Важно е да се посочи разликата 

между сензорно стимулиране и Сензорно-интегративната терапия, въведена от Jean 

Ayres. Сензорно стимулиране може да се случва в естествения ход на ежедневието или 

при предложена или спонтанна игра. Реално то се случва непрекъснато, защото така 

работи нервната система. При терапевтичното прилагане на сензорни стимулации от 

обучен терапевт се спазват изисквания и отговорности, които включват някои важни 

принципи и условия на Сензорно-интегративната терапия. Задължително условие е 

наличието оборудвана и подготвена среда, която да създава интерес, спонтанност и 

предизвикателства у детето. Това условие за подготвена среда се среща и при 

принципите на Монтесори педагогиката и терапия, където важи мотото: „Помогни ми 

да го направя сам.“ По същата логика и в двете терапевтични системи се използва и 

правилото „Следвай детето“ (follow the child), което позволява да се даде време и 

пространство за свободен избор на дейност или играчка. То е силно мотивиращо за 

децата и развива тяхната самостоятелност за взимане на решения, естественото 

поведение и себеуважение.  Тази свобода, която се дава в пространството и във 

взимането на решения от самото дете и чийто анализ е основа за терапевтичните 

стратегии, се среща и при методи като Релационна психомоторика (Psychomotricité 

Relative) (H. Wallon, E. Guilmain), Intensive Interaction (Интензивно 

взаимодействие)(G.Ephraim) и Greenspan Floortime Approach (S. Greenspan, J. 

Greenspan), DIRFloortime (версия). При всички тях обединяващите принципи са анализ 

на езика на тялото, развиване на психо-физическия потенциал и изграждане на 

комуникативни модели. Използва се пространство, адаптирано за различни активности, 

съответстващи на възрастовите, игрови и двигателни нужди на децата. Част от тези 

принципи се срещат и в Applied behavior analysis - ABA (Приложен поведенчески 
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анализ)(B.F. Skinner, I. Lovaas), където се цели модификация на поведението. 

Историческият поглед показва, че неинвазивността е важен фактор в концепцията на 

успешните терапевтични модели, което и вероятно е причината методът да бъде 

модифициран от „промяна на поведението“ в „анализ на поведението“.  

Движението, спонтанната емоционална изразност и свързването като емпатична 

способност е принцип, който е базов и при Музикотерапията и Арттерапията. Това са 

широкоприложими и ефективни терапевтични методи, базирани на емоционалната, 

двигателната и креативната изразност, създаваща съпреживяване посредством звук, 

мелодия, ритъм, темпо, визуални, тактилни и други сетивни въздействия. 

Дългосрочните цели са подобрение на познавателните способности и 

постижения и социална адекватна комуникация. При терапевтите, обучени за 

прилагането на тези и други подобни методи, необходимостта от наличието на лични 

качества и способността за съпреживяване е много подобна на тази, която е нужна на 

психодрама терапевтите при техниката на дублиране в техните терапевтични сесии.      

Световните тенденции в диагностичната и терапевтична работа са насочване към 

следването на естествените механизми и стимулиране на потенциала на индивида без 

инвазивна манипулация. Подходите и условията за създаване на образ на тялото, 

осъзнаването на сензо-моторните нужди и пространството за съпреживяване на 

емоционалната изразност са заложени в разработките на фундаменталните 

психологични теории и психоаналитични школи на З.Фройд, Г. Юнг, Е.Ериксон и др. 

Съвременните терапевтични методи все повече се ориентират към познаване и 

откликване на индивидуалните особености още в най-ранна възраст. Основните цели, 

които се поставят, са разгръщане на естествено заложеният потенциал и социално-

комуникативните способности, посредством пространствената и двигателна 

преработка, игровата креативност и емоционалното съпреживяване и свързване.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ 

ИНСУЛТНАТА БОЛЕСТ ЧРЕЗ ГИЙСЕН ТЕСТ 
Красимира Маникатова 

ЮЗУ“Неофит Рилски“, Благоевград 
 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проучи зависимостта между 

фактора“латерализация на мозъчната увреда” и настъпилите личностни промени, оценени въз основа на 

самооценяването на инсултно болни с теста на Гийсен, с цел проверка на хипотезата, че ляво/дясната 

латерализация на мозъчната увреда оказва диференцирани ефекти върху личността на пациента, т.е. 

левите  и десните лезии провокират промяна в различни личностни характеристики. 

Ключови думи: Мозъчен инсулт, хемисфера, личностни промени.   

 

 

INVESTIGATION ON PERSONAL CHANGES OF PATIENTS WITH 

STROKE DISEASE THROUGH GEESON TEST   
Krasimira Manikatova 

SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad 

 
Abstract: The goal of the present research is to study the relation between the lateralization of the brain 

damage factor and the developed personality changes evaluated on the grounds of the self-evaluation of patients 

suffering on brain stroke through the Geeson test to prove the hypothesis that the left/right lateralization of the 

brain damage has a differential effect on the patient’s personality, i.e. left and right lesions provoke changes in 

different personality characteristics. 

Key words: Brain stroke, hemisphere, personality changes 

 

Въведение 

Неравнозначността на церебралните хемисфери е актуален проблем за науките, 

изучаващи връзката мозък-когниция [1]. Познаването на този проблем в много голяма 

степен би помогнало в изучаването на промените в когницията, личността и социалното 

функциониране, причинени от инсултната болест – неврологично заболяване, свързано 

с нарушение на мозъчното кръвообращение, клинично проявяващо се с широк спектър 

[7]. 

До сега в научната литература много голям напредък бележи изучаването на 

възникващите вследствие преживян инсулт нарушения на когнитивни функции [7, 10]. 

Всъщност внушителното количество, проведени от времето на Дакс и Брока до наши 

дни сравнителни изследвания на когнитивното функциониране на пациенти с различни 

мозъчни увреждания, включително вследствие на мозъчни инсулти, са спомогнали за 

ясното дефиниране на параметрите на  когнитивните нарушения и тяхната 

детерминираност от факторите размер, локализация и латерализация на мозъчната 

лезия.[1, 6, 7, 10]. 

Далеч по-слабо проучени остават настъпващите след инсулт промени в 

личността и социалното функциониране на индивида [3, 4, 8]. Липсват задълбочени и 

систематични изследвания, които да доведат до очертаването на това, какви личностни 

промени  провокират мозъчните увреди и до колко мястото и страната на мозъчната 

увреда е от значение. Ключов въпрос, без задоволителен отговор към момента, е  

диференцирането на психологично  инициираните личностни промени, свързани с 

приемането на болестта и осъзнаването от пациента на необратимите промени в 

личностното и социалното му функциониране, от неврологично базираните личностни 

промени, обусловени от самото мозъчно увреждане.  

 В достъпната ни литература съществуват много малко съобщения  за това как 

инсултно болния приема болестта и   какви промени в личността му настъпват. В 

разработката си Смит [9] съобщава за наличие на настъпили когнитивни и личностни 
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промени, като водещи са агресивните състояния и клиничната депресия [9]. Според 

Хомская [11], неспособността на болния да се справи със стреса и преживяванията в 

този момент е фактор за промени в поведението, мисленето и начина за  

приспособяване и адаптиране към социална среда. Авторката съобщава за изменения в 

бързината на реакция, спонтанността, способността за самоконтрол и  изграждане на 

нови черти  на характера след мозъчната лезия. 

Според Кремер [6] човек с прекаран инсулт е дълбоко убеден, че неговата 

личност и живот са най-важните в цялата вселена, като наличието на характерологична  

черта като егоцентризъм е налице в много голям процент от случаите. Норбеков [7] 

съобщава, че в много голям процент от случаите на прекаран инсулт са налице 

склонност към импулсивност и агресия, когато нарцисизмът не е задоволяван.  Освен 

това се отчита и липса  на глобална визия и естествено чувство за общност и 

колективизъм. Смит [9 ] определя, че една от новите черти в характера на пациент, 

прекарал инсулт е промяната в емоционалните реакции. След инсулт способността за 

самоконтрол обикновено се губи и болният е склонен да избухва в сълзи при най-

малката емоционална провокация, често при съвсем неподходящи обстоятелства. 

Теодосиев [10] съобщава, че след прекаран инсулт се наблюдава промяна на характера, 

която има следните характеристики: болните стават егоистични, дребнави, придирчиви, 

започват да досаждат на околните със забележки и изисквания, говорят прекалено 

много, безцеремонни са и лесно влизат в конфликти. Чертите, които са имали в 

характера си, се изострят до степен на абнормност, като в интересите им започват да 

вземат връх инстинктивните пориви за задоволяване на потребностите, а общоприетите 

норми преминават на заден план. 

В контекста на гореизложеното, съществено важно е да споменем, че в нито едно 

от направените досега изследвания не е потърсен ефекта на мястото и страната на 

мозъчната лезия върху патерна на личностните промени при инсултна болест. Това 

провокира изследователския ни интерес и очерта параметрите на настоящото 

изследване, чиято цел бе да се проучи зависимостта между фактора“латерализация на 

мозъчната увреда” и настъпилите личностни промени, оценени въз основа на 

самоооценяването на инсултно болни с теста на Гийсен. 

 

Субекти и методи 

Изследвани са 35 инсултно болни на възраст 45-70 г., обособени в две групи, в 

зависимост от латерализацията на мозъчната увреда: група с дяснохемисферен инсулт 

(ДХГ) (21 болни, от които 10 с прероландова локализация и 11 с построландова 

локализация на лезията; 6 жени и 15 мъже), и група с лявохемисферен инсулт (ЛХГ) (14 

болни, от които 8 с прероландова и 6 с  построландова локализация локализация на 

лезията; 5 жени и 9 мъже ). 

В качеството на основен изследователски метод е използвана  адаптираната за 

български условия версия на теста на Гийсен [5], оценяващ следните шест важни 

психосоциални личностни характеристики: Социален резонанс. Доминантност, 

Интрапсихичен контрол, Основно настроение (биотонус), Способност За автора и 

общуване, Социална потентност. 

От всеки участвал в изследването инсултно болен бе поискано да попълни теста 

двукратно – веднъж като се самооцени преморбидно и веднъж постморбидно, т.е. какъв 

е бил преди заболяването“ и „какъв е сега, след получаването на инсулта.  

Резултати 

Получените резултати от проведения статистически анализ са представени в 

таблици 1-6. 
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Таблица 1. Среден бал по скала Социален резонанс на изследваните групи 

инсултно болни 
група Преморбиден статус 

M                SD 

Постморбиден статус 

M                  SD 

t (p) 

ДХГ 33,428        6,344 19,52             5,089 7,836 (0,000) 

ЛХГ 30,14          4,588            22,57             5,720   3,863 (0,001) 

t (p) 1,665 (0,105) 1,653 (0,525)  

 

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Социален резонанс откри 

статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус и в двете 

групи: ЛХГ(t=7,836; p<0,001) и ДХГ (t=3,863; p<0,000). Междугруповото сравняване на 

резултатите не откри значими различия в преморбидния и постморбидния статус между 

ЛХГ и ДХГ (p>0,05).  

 

Таблица 2. Среден бал по скала Доминантност на изследваните групи инсултно 

болни 
Групи Преморбиден статус 

M               SD 

Постморбиден статус 

M                 SD 

t (p) 

ДХГ 21,904       4,678 27,619       5,162 3,759 (0,001) 

ЛХГ 24,071      5,356    28,785       5,409 2,317 (0,029) 

t (p) 1,267 (0,214) 0,643 (0,525)  

 

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала  Доминантност откри 

статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус  и в двете 

групи: ДХГ(t = 3,759; р<0,001) и ЛХГ (t =2,317 ; (p < 0,029). Междугруповото 

сравняване на резултатите не откри значими различия в преморбидния и 

постморбидния статус между ЛХГ и ДХГ. 

 

Таблица 3. Среден бал по скала Интрапсихичен контрол на изследваните групи 

инсултно болни 
група Преморбиден статус 

M              SD 

Постморбиден 

статус 

M               SD 

t(p) 

ДХГ 30,714         6,317             19,333         2,373           7,728 (0,000)  

ЛХГ 26,285        7,799 21,785         3,806         1,940 (0,063) 

t (p) 1,85 (0,073) 2,353 (0,025)  

 

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Интрапсихичен контрол  

откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус  само в 

ДХГ (t = 7,728; р < 0,000). Междугруповото сравняване на резултатите откри значими 

различия само в  постморбидния статус между ЛХГ и ДХГ (t = 2,353; р < 0,025).  

Таблица 4. Среден бал по скала Основно настроение (биотонус)  на 

изследваните групи инсултно болни 
група Преморбиден статус 

M          SD 

Постморбиден 

статус 

M           SD 

t (p) 

ДХГ 30,904        7,238              26,428      10,161      1,644 (0,108) 

ЛХГ 31,785        6,154   20,214        3,964 5,914 (0,000) 

t (p) 0,374 (0,071) 2,172 (0,037)  
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Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Основно настроение 

(биотонус) откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден 

статус само на ЛХГ (t=5,914; p<0,000). Междугруповото сравняване откри 

статистически значими различия в  постморбидния статус между ЛХГ и ДХГ (t = 2,172; 

р < 0,037). 

Таблица 5. Среден бал по скала Способност За автора и общуване на 

изследваните групи инсултно болни 
 

група 

Преморбиден 

статус 

M                SD 

Постморбиден 

статус 

M                 SD 

 t (p) 

ДХГ 27,952    5,869          26,190       4,770          1,067(0,292) 

ЛХГ 25,428    6,801       29,851       2,567               2,279(0,026) 

t (p) 1,274 (0,212) 2,625 (0,033)  

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Способност За автора и 

общуване откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден 

статус само в ЛХГ (t = 2,279; p < 0,026). Междугруповото сравняване на резултатите  

откри значими различия в  постморбидния статус между ЛХГ и ДХГ (t = 2,625; р < 

0,033).  

 

Таблица 6. Среден бал по скала Социална потентност на 

изследваните групи инсултно болни 
група Преморбиден 

статус 

M                SD 

Постморбиден 

статус 

M                  SD 

t (p) 

ДХГ 27,285       5,001          20,619        6,880      3,591 (0,001) 

ЛХГ 25,428       7,449        15,285        5,730       4,038 (0,000) 

t (p) 0,885(0,033) 2,396 (0,000)  

 

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Социална потентност 

откри статистически значима промяна от преморбиден кум постморбиден статус както 

в ЛХГ (t=4,038; p<0,000), така и в ДХГ (t=3,591; p<0,001). Междугруповото сравняване 

на резултатите  отново откри значими различия в  постморбидния статус между ЛХГ и 

ДХГ (t=2,396; р<0,000).  

 

Дискусия 
Патерна на вътрегруповите различия в средните стойности по скалите при 

оценяване на преморбиден и постморбиден статус установи, че пациентите с 

дяснохемисферни лезии са се самооценили, че инсултната болест е довела до 

съществена промяна в четири от общо шестте изследвани личностни характеристики, а 

именно, Социален резонанс, Интрапсихичен контрол, Социална потентност и 

Доминантност. Съответно, пациентите с лявохемисферни лезии са се самооценили, че 

инсултната болест е довела до съществена промяна в пет от общо шестте изследвани 

личностни характеристики, а именно, Социален резонанс, Социална потентност, 

Доминантност, Основно настроение  и Способност За автора и общуване, Двете 

групи не показаха значими различия в средните стойности по скалите на теста от 

оценяването на преморбидния статус, което свидетелства за липсата на групово ниво на 

преморбидни различия в проучените личностни характеристики. Съществени 

междугрупови различия обаче бяха установени по отношение на средните стойности от 

оценяването на постморбидния статус по скалите Интрапсихичен контрол, Способност 

За автора, Основно настроение и Социална потентност. 
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Интерпретацията на патерна на получените резултати бе направена в рамките на 

следните допускания: 

 Психологично базирана промяна в личността е тази, провокирана от 

преживяванията на пациента, свързани с приемането на болестта и осъзнаването на 

необратимите промени в личностното и социалното му функциониране му; 

 Неврологично базирана промяна в личността е тази, дължаща се на 

специфичното мозъчно увреждане (локализация, страна); 

 Вероятността, патернът на резултатите от междугруповото сравняване на пре- 

и постморбидния статус на дадена личностна характеристика да индикира нейната 

неврологично базирана промяна, свързана със мястото и страната на мозъчната увреда, 

е най-голяма в случаите, когато е налице съществената промяна от пре- към 

постморбидната и оценка само в едната група съчетано с наличие на значими 

междугрупови различия в оценката на постморбидния й статус. 

Следователно, Интрапсихичен контрол е личностна характеристика, която 

търпи промяна при десностранни лезии, а Способност За автора и Основно 

настроение са личностни характеристики, които демонстрират промяна при  

левостранни лезии. 

В заключение – патернът на получените в настоящото изследване данни и 

резултатите от техния статистически анализ свидетелстват, че инсултната болест 

предизвиква както психологично базирани личностни промени, така и неврологично 

базирани личностни промени, като последните демонстрират специфика, зависима от 

латерализацията на лезията. 
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КОРЕСПОНДИРА ЛИ РАЗВИТИЕТО НА 

ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ СЪС ЗРИТЕЛНОТО 

ВЪЗПРИЯТИЕ НА ОБЕМНИ И КОНФЛИКТНИ ФИГУРИ? 
Антоанета Калонкина1, Йорданка Лалова2, 

1Държавен логопедичен център – София 
2 ИИНЧ – БАН 

 
Резюме: Това изследване е провокирано от проблемите на функционалната грамотност, 

демонстрирани от българските деца. В настоящата работа са представени резултатите от приложени 

тестове за зрителна перцепция на невербални конфликтни стимули и на обемни геометрични фигури при 

деца на 7;0 – 8;0 години. В същата възрастова група е проведено изследване на фонологичното 

осъзнаване с нормиран и валидизиран за българската популация тест – КТФО. Търси се връзка между 

зрително-пространствените постижения и тези на фонологичното осъзнаване. Анализират се 

индивидуалните резултати за всяко дете. Пилотното изследване се проведе в масово училище в град 

София. 

Ключови думи: фонологично осъзнаване,  зрителна перцепция, здрави деца. 

 

DOES THE DEVELOPMENT OF AWARENESS CORRESPONDS 

TO THE PHONOLOGICAL VISUAL PERCEPTION OF  NONVERBAL 

CONFLICTING INCENTIVES AND VOLUME OF GEOMETRIC 

SHAPES? 
Antoaneta Kalonkina1, Jordanka Lalova2 

1National logopedic centre – Sofia 
2IPHS, BAS 

 

Abstract: This study was prompted by the problems of functional literacy displayed by Bulgarian 

children. This work presents the results of tests applied to visual perception of nonverbal conflicting incentives 

and volume of geometric shapes for children 7;0 - 8;0 years. In the same age group is the study of phonological 

awareness with standardized and validated test for Bulgarian population. Looking connection between visual-

spatial achievements and those of phonological awareness. Analyze individual results for each child. The pilot 

study took place in a mainstream school in Sofia.  

Keywords: phonological awareness, visual perception, healthy children. 

 

Въведение 

Фонологичното осъзнаване е важно за ефективното декодиране на писмената 

реч и за съотнасянето между звук и буква. В процеса на ограмотяване успехът на детето 

зависи от развитието на фонологичното и фонемно осъзнаване. Голяма част от децата 

достигат до това познание преди още да са ограмотени [4, 5, 11]. Изследвания 

потвърждават, че децата постъпващи в училище с ограничени познания относно 

фонологичните единици, показват по-нисък успех в четенето, отколкото учениците, 

които имат необходимата компетенция в тази област [9]. При изследване на 75 деца от 

първи клас с тест за фонологично осъзнаване (КТФО), Щерева установява, че 9.5% от 

тях имат ниски резултати при изпълнението на фонологичните задачи [4].  

Още от предучилищна възраст децата вече обръщат внимание и на съставните 

елементи и на целия пространствен стимул при зрително-перцептивни задачи [6, 8, 10, 

12]. Въпреки, че при децата пространственото преработване на иерархически 

(конфликтни) форми не е с ясно изразена селективност при перцепцията на цялото 

(глобално) в сравнение с частите (аналитично), то по време на предучилищната и 

началната училищна възраст продължават да се развиват съществени взаимодействия 

между преработването на частите и цялото. 

Отбелязва се, че децата между 4 и 8 години използват по-често глобална 

стратегия при решаването на пространствени задачи. Глобалното предимство намалява 

mailto:**%20ИИНЧ%20–%20БАН,%20%20j_lalova@doctor.bg


 | 31 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

с увеличаване сложността или непознатостта на формите. Заключението на авторите е, 

че децата до изследваната възраст продължават да претърпяват промени в развитието 

си по отношение на преработването на йерархически стимули [7]. 

Бинокулярната тахистоскопична перцепция на обемни геометрични фигури при 

здравите деца от началното училище показва развитие с възрастта. Преломен момент за 

здравите деца се оказа възрастта 7-8 години. 

Цел: Търси се връзка между зрително-пространствените постижения и тези на 

фонологичното осъзнаване при деца от първи клас в масовото училище – пилотно 

изследване. 

Изследвани лица: Изследвани са 18 деца на възраст 7;6 – 8;0 години. Всички 

деца са десноръки и с интелект в норма по Рейвън.  

Материал и метод: В изследването е използвана тестова батерия за изследване 

на фонологичното осъзнаване – КТФО и два зрително-пространствени теста.  

КТФО е картинен тест за фонологично осъзнаване и съдържа 16 субтеста с три 

вида задачи – римуване, класифициране и манипулиране. Задачите са представени по 

два начина – разпознаване и възпроизвеждане. Римуването е представено от два 

субтеста – разпознаване на рима (субтест 1) и възпроизвеждане на рима (субтест 2). 

Класифицирането е представено от три субтеста за разпознаване на фонеми в начална 

(субтест 3), средна (субтест 4) и крайна (субтест 5) позиция, два субтеста за 

категоризация на фонеми в начална (субтест 6) и крайна позиция (субтест 7), два 

субтеста за възпроизвеждане чрез класифициране на фонема в начална (субтест 8) и 

крайна позиция (субтест 9). Манипулирането е представено от два субтеста за 

разпознаване на манипулирана сричка (субтест 10) и на манипулирана фонема (субтест 

11), от два субтеста за разпознаване на сливане на сричка (субтест 12) и сливане на 

фонема (субтест 13), от три субтеста за разпознаване на сегментиране на изречение 

(субтест 14), на сегментиране на сричка (субтест 15) и сегментиране на фонема (субтест 

16).  

Фигура 1. 

 
 

Тест за бинокулярно тахистоскопично представяне и перцепция на триизмерни 

фигури чрез компютърна програма (Фигура 1). Стимулният материал се състои от шест 

триизмерни геометрични фигури: три от тях са със заострени ръбове (призма, пирамида 

и пресечена пирамида с четириъгълни основи) и три със заоблени повърхнини 

(цилиндър, конус и пресечен конус). Еднаквите и различни двойки стимули са равен 

брой – общо 60 [1].  

Тест за проучване на глобално-аналитичната дихотомия, който включва три 

форми – триъгълник, кръг и квадрат, като всяка от тях е изградена от същите фигури в 

малък размер (Фигура 2). Експериментите се провеждат като фигурите се подават по 

двойки – общо 36. Чрез натискане от изследваното лице на съответен бутон, върху 

клавиатурата се отчита реакционно време от дискриминацията на представената двойка 

стимули. Децата натискат бутон за еднакви стимули с лява ръка, а за различните – с 

дясна ръка. И двата теста се подават още веднъж със смяна на ръцете [2, 3]. 

Фигура 2. 
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Анализ и интерпретация на резултатите  

Резултатите от двата зрително-пространствени теста са обработени с 

дисперсионен анализ ANOVA, като са разгледани двете подавания на всеки от 

тестовете и не се установи статистическа значимост. Това означава, че броят верни 

отговори не зависи от ръката, която отчита еднаквите и различните двойки стимули.  

Направен е корелационен анализ за търсене на взаимовръзки между задачите за 

фонологично осъзнаване и зрително-пространствените тестове. Резултатите не показват 

наличие на корелация между тях. Това може да се дължи на малкия брой изследвани 

лица, както и на това, че вероятно фонологичното осъзнаване и преработването на 

зрително-пространствени стимули се осъществяват относително независимо едно от 

друго. 

При анализиране индивидуалните резултати на изследваните деца установихме, 

че при осем от тях се наблюдава взаимовръзка между ниските постижения от 

фонологичните субтестове и ниски постижения от зрително-пространствените тестове.  

Както се вижда от таблицата всяко от децата има под 50% верни отговори при 

някои от зрително-пространствените тестове. Има ниски резултати както в 

идентификацията така и в дискриминацията на конфликтните фигури за глобална и за 

аналитична стратегия при едно и също дете. При някои от тези деца страда и 

перцепцията на обемни фигури.  

Всички те дават незадоволителни за възрастта постижения на фонологичните 

субтестове за възпроизвеждане: субтест 2 – „Възпроизвеждане на рими” и субтест 9 – 

„Възпроизвеждане чрез класифициране на фонема в крайна позиция”. При повечето от 

тези деца се наблюдават дефицити и в някои от фонологичните субтестове за 

разпознаване.  

Таблица на изследваните деца с под 50% верни отговори при 

фонологичните и зрително-пространствените тестове 

  

Изследвани деца 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тест за фонологично осъзнаване 

       
Римуване 

субтест 1 5 10 9 9 9 10 3 10 

субтест 2 2 3 1 2 4 3 0 0 

Класифициране 

субтест 3 2 10 10 10 10 10 10 9 

субтест 7 3 10 1 10 9 7 9 10 

субтест 9 7 6 4 10 4 2 5 0 

Манипулиране 
субтест 10 10 9 9 10 7 6 9 0 

субтест 11 10 9 10 10 10 5 5 1 

Сливане субтест 13 10 10 10 10 10 10 10 3 

Сегментиране 
субтест 15 9 8 8 8 7 8 1 7 

субтест 16 10 10 8 8 10 6 8 0 

          Зрително-пространсвени тестове 

       
Обемни фигури 

Еднакви 56 27 47 32 23 33 45 49 

Различни 55 35 38 27 41 40 54 28 

Глобална Еднакви 18 18 30 13 14 24 25 24 
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стратегия Различни 15 19 32 18 20 20 22 20 

Аналитична 

стратегия 

Еднакви 32 5 12 18 18 14 18 15 

Различни 33 22 12 20 19 16 17 19 

 

Заключение 

В проведеното пилотно изследване при деца от първи клас на възраст 7;6/8;0 

години, въпреки липсата на корелация между субтестовете на КТФО и зрително-

пространствените тестове за перцепция на обемни и конфликтни фигури, в 

индивидуалните резултати на половината от изследваните деца има такава 

взаимовръзка. Наблюдаваната зависимост е главно по отношение на ниските 

постижения при експресивните фонологични субтестове и дискриминацията на 

невербалните стимули за глобална и аналитична стратегия. Увеличаването броя на 

изследваните деца ще покаже дали тази тенденция е устойчива.  
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ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРА „ПОЛ“ ПРИ ОЦЕНКА НА 

УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ПРИ ДЕЦА С 

ДИСЛЕКСИЯ 
Екатерина Тодорова, Виктория-Ана Парталозова 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“, НБУ 

 
Резюме: Съвременният модел за интерпретация на дислексията на развитието, разглежда 

състоянието като когнитивен феномен на различен тип преработка на информация. Едновременно с 

дискутирането на специфични затруднения в овладяването на процесите четене и писане, търсенето на 

особености в езиковото и когнитивното функциониране, дислексията често се коментира и в контекста 

на влиянието на фактора „пол“ върху степента и спецификата на нарушението. Проведеното изследване 

се фокусира върху тази концепция в разбиранията, чрез използването на адаптираната за български 

условия методика DDE-2 - Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието (Матанова В., Тодорова 

Е., Колев М., 2013). Батерията включва пет теста, които изследват уменията за декодиране при четене и 

три теста, които установяват нивото на развитие на кодирането при писане. Статистическите процедури, 

приложени към данните включват описателни методи на анализ и методи на статистическия извод. 

Проведеното изследване не потвърждава хипотезата за разлика в постиженията на момчетата и 

момичетата при декодиране и кодиране на ниво думи и не-думи. Значима разлика е установена 

единствено при уменията за вербално-слухова диктовка на изречения. Полученият резултат повдига 

изследователски въпрос за възможни различия при писане, зависими от дължината и сложността на 

лингвистичния контекст. 

Ключови думи: дислексия на развитието, DDE-2, специфични нарушения на четенето и 

писането 

 

GENDER INFLUENCE ON DYSLEXIC CHILDREN SKILL 

EVALUATION OF READING AND WRITING  
Ekaterina Todorova, Viktoriya-Ana Partalozova 

Department “Healthcare and social work”, NBU 
 

Abstract: According to the contemporary model which interprets the definition of development dyslexia, 

this condition is accepted as a cognitive phenomenon which leads to different ways of processing information. 

Alongside with the discussion of specific difficulties in mastering reading and writing processes and the research 

for peculiarities in the linguistic and cognitive functioning, dyslexia is often discussed in the context of gender 

influence over the specificity and severity of this disability. The following research is based on this 

understanding by using an adapted test which meets the Bulgarian requirements and conditions. This test is 

called DDE-2 – Test battery for evaluating development dyslexia (Matanova V., Todorova E., Kolev M., 2013). 

The battery includes five tests which examine the decoding skills in reading and three tests which determine the 

developmental level of encoding in writing. The statistic procedures which explain the data, include the 

descriptive statistics of analyzing and the method of statistical conclusion. The following study does not confirm 

the hypothesis which states that there is a difference in the achievements of boys and girls in decoding and 

encoding of words and non-existent words. Statistical significance is determined only in the auditory verbal  test 

for dictation sentences. The result obtained raises the research question whether these differences in writing 

depend on the length and complexity of the linguistic context. 

Keywords: development dyslexia, DDE-2, specific difficulties in reading and writing processes 
 

Въведение 
Дислексията се възприема като специфично нарушение на способността за учене, 

следствие от „различен тип преработка на информация, което ограничава развитието на 

грамотността и води до несъответствие между очакваните и реалните постижения в 

училище“ (G. Reid, 1994). Смята се, че тези особености се невробиологични по своя 

произход. Британската асоциация по дислексия (2011, British Dyslexia Association) 

определя нарушението като: „неврологично състояние, засягащо много от областите на 

ученето и проявяващо се като специфична трудност в четенето, спелуването и 

писането,  като не е задължително всички области да бъдат засегнати. 
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Математическите, музикалните,  моторните и организационните  умения също могат да  

се окажат нарушени“. Като основна характеристика на дислексичните деца се 

коментират симптоми, свързани със: 

• затруднения при правилното и/ или бързо разпознаване на думите; 

• лошо спелуване/ изговаряне на думата буква по буква; 

• лошо декодиране/ графемно-фонемно съотнасяне (Fletcher et all, 2007). 

Основна група специфични характеристики при дислексия са училищните 

затруднения. Това са може би и най-единодушно приеманите критерии за диагностика 

в тази популация, които се отнасят до способности в различни области на 

функционирането (основни умения за декодиране при четене, основни умения за 

кодиране при писане; разбиране на прочетеното/ написаното; основни математически 

умения и математическо мислене). Според редица автори (Rack, 1994; Beech, 1994; 

Матанова, 2001) четивните проблеми, съпътствани и от такива при писане, се срещат 

най-често, което е потвърдено и от клиничната практика. 

Редица изследвания, както и примери от социалния живот свидетелстват за 

разнообразието от индивиди с дислексия – деца с различна националност, известни 

личности с впечатляващи постижения в различни научни области, политици, 

популярни личности от шоубизнеса, мъже и жени, постигнали успехи въпреки 

затрудненията си с четенето и писането и академичните си затруднения. 

Освен различните и понякога противоречиви хипотези за произхода на 

състоянието учените силно се интересуват и от ролята на пола при дислексия на 

развитието и дали реално тя е предопределящ фактор. Ако се приеме, че това е така, 

логично следват други въпроси относно това кой пол е по-засегнат (кой има по-тежки 

нарушения при четене и писане), кои са повече – момичетата или момчетата, от какво 

се определя разликата, базирана на фактора „пол“, в кои умения едните са по-добри от 

другите. 

Съществуват две широко разпространени хипотези относно различията между 

момичета и момчета. Първата е, че дислексията на развитието засяга повече момчета 

отколкото момичета, а втората – момичетата с дислексия срещат повече и по-тежки 

затруднения с четенето и писането. Направени са редица изследвания, имащи за цел да 

определят дали момчетата са повече от момичетата и в много от тях се доказва, че 

категорично потвърждение не е открито, броят им е много близък и разликите не са 

значими. Изследване на Shaywitz S. (2005)  включва 445 деца от щата Канектикът, 

които са били подложени на наблюдение още от започването на детска градина до 

трети клас при навършена 9-годишна възраст. Според училището, в което учели децата 

сред второкласниците (при навършени 8;0 г.) имало четири пъти повече момчета 

отколкото момичета с дислексия, а сред децата в трети клас два пъти повече момчета, 

отколкото момичета. След тези твърдения, изследователите тествали всяко едно дете 

отделно и установили, че всъщност броят на момичетата и момчетата с дислексия и в 

двата класа бил равен, въпреки предположенията на учителите. 

Друго изследване върху 400 двойки близнаци, проведено от учени от 

университета в Колорадо (Hawke et all, 2009), проучва дали дислексията се дължи на 

някакви наследствени фактори и дали полът оказва влияние. Във всяка една от 

двойките има по един дислексик или дете с проблеми в четенето. Получените резултати 

показват, че момчетата имат повече трудности в четенето в сравнение с момичетата. 

През 1996 година Raynolds прави изследване, отнасящо се до уменията за четене на 

глас при момичета и момчета като получава подобни резултати на тези, които 

получават учените от Колорадския университет (цит. по Hawke et all, 2009) . 
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Също така се предполага, че момичетата са по-малко чувствителни по отношение 

факторите от заобикалящата ги среда като училищни методи, икономическо състояние 

и други (Galaburda A. M., 1990). 

Според изследвания на DeFries, Gillis (1993) и Stevenson, (1992) генетичната 

обусловеност при момичетата е по-важен фактор за появата на дислексия отколкото 

при момчетата (цит. по Hawke et all, 2009). 

Съществуват биологични хипотези, опитващи се да установят дали полът има 

влияние при дислексия. Една такава хипотеза предлага твърдението, че има различия 

във функционирането на мозъка, които се дължат на влияние на андрогенните хормони 

(Galaburda A. M., 1990). 

Друга хипотеза, очертаваща разликата между двата пола е, че съществува 

междуполова разлика, дължаща се на атипично функциониране на мозъка. Изследване 

на Evans T. M. et all (2014) с MRI открива, че сивото мозъчно вещество е различно 

разпределено по обем в двете мозъчни хемисфери при момичетата и момчетата с 

дислексия. От тук те стигат до извода, че поради установените различия в мозъчната 

структура се предполагат и известни специфики между единия и другия пол. Те 

потвърждават хипотезата, че количеството на сиво мозъчно вещество при дислексици е 

различно в различни области, свързани с езика или други функции при момчета и 

момичета. То е по-малко в лявата хемисфера в районите, свързани с езика при 

момчетата и по-точнo – в лявата средна супрамаргинална гънка. При извършване на 

същото наблюдение при момичета при сивото мозъчно вещество в лявата мозъчна 

хемисфера няма особености, но то е по-малко в дясната хемисфера – централна бразда. 

При изследваните момчета с дислексия се установява, че намаленият обем на сиво 

мозъчно вещество в тези области, има значение за езиковото развитие и 

функциониране. При момичетата се констатира по-малко количество на сиво мозъчно 

вещество в области, отговарящи за моториката и сензориката. Въз основа на 

направеното изследване се установява, че факторът „пол“ оказва влияние при 

дислексия. 

 

Цел 
Целта на проучването е да установи дали факторът „пол“ оказва влияние върху 

уменията за четене и писане при деца с дислексия на развитието. 

 

Участници 
В изследването взеха участие 30 деца с дислексия, на възраст от 8;0 до 12;0 

години разделени в две групи по пол: 

 първа група – 15 момичета (от 8;0 до 11;0 г.);  

 втора група – 15 момчета (от 8;0 до 12;0 г.). 

Изследването се проведе в периода април – юни 2016 г., в две столични училища 

и в Център за  терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в 

Нов български университет. Диагнозата – дислексия на развитието е поставена на 

базата на експертна оценка от екип от специалисти: Екатерина Тодорова, Росица 

Петкова, Румяна Маринова, Маргарита Маринова и Диана Ненова. 

 

Метод на изследване 
За целите на изследването е използвана стандартизирана методика DDE-2: 

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието, адаптирана за български 

условия от В. Матанова и Е. Тодорова, в сътрудничество с М. Колев (2013).  
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Тестовата батерия е предназначена за деца с дислексия от втори до осми клас и е 

базирана на невропсихологичния модел на четенето на Clotheart (Dual Route Model1, 

Матанова В., Тодорова Е., 2013). 

Българската адаптация на тестовата батерия се състои от осем теста: 

 тест 1 служи за определяне на степента на ефективност при прехода от дадена 

графема към нейното фонемно съответствие; 

 тест 2 – четене на списъци  думи с различна честота на употреба; 

 тест 3 – четене на списъци  не-думи и служи за определяне на степента на 

ефективност на непрекия начин на четене; 

 тест 4 – избор на омофонни, не омографични думи и служи за оценяване на  

директното разпознаване на думи; 

 тест 5 – четене на вярно и невярно написани думи и служи за степента на 

разпознаване на правилния правопис. 

 тест 6 – диктуване на думи с различна дължина и правописна сложност; 

 тест 7 –  диктуване на не-думи с различна дължина и правописна сложност; 

 тест 8 –  диктуване на изречения с думи, които имат сложен правопис (общо 26 

стимула). 

При тест 2 и тест 3 се отчитат два параметъра – точност и бързина. 

Получените данни се регистрират в онлайн платформа на OS Bulgaria, където в 

компютъризиран доклад се изчисляват и представят в стандартни IQ точки, за да се 

улесни съпоставянето им с резултатите от стандартните тестове за интелигентност. 

Стандартната интерпретация на точките е следната: 

 под 70 точки: значителни проблеми с четенето/ писането; 

 между 71 и 89 точки: известно изоставане в четенето/ писането; 

 от 90 до 100 точки: средна норма; 

 от 111 до 120 точки: над средна норма; 

 от 121 до 140 точки: много добри умения за четене/ писане; 

 над 140 точки: изключителни умения за четене/ писане. 

 

Резултати и обсъждане 
В таблица 1. са представени средните стойности за всички тестове при двете 

групи изследвани лица. 

 

Таблица 1. Средни стойности и значимост на резултатите за всички тестове 

Въпреки наличието на известни разлики между средните стойности на двете 

групи те са незначителни, при  стойност на р=0.59. Следователно факторът „пол” не е 

определящ за развитието на уменията за четене и писане при дислексия. Резултатът 

верифицира вече съществуващите данни от стандартизацията на тестовата батерия 

DDE-2 през 2013 г. 

Интересно беше да се установи какво е било поведението на отделните групи 

изследвани лица (момчета/ момичета) при всеки отделен тест. 

 

Тестове за четене 

Получените резултати показват, че факторът „пол” не е определящ за нивото на 

развитие на уменията за четене. Във всички отделни тестове за четене получените 

 

Стойност 

T-тест; Групиране: Пол                                                     Група 1: мъж Група 2: жена 

Mean 

мъж 
 

Mean 

жена 
 

t-value 
 

df 
 

p 

p 

N 

м 
 

N 

ж 
 

Std.Dev. 

мъж 
 

Std.Dev. 

жена 
 

F-ratio 

Variances 
 

p 

Variances 
 

Задачи 
 

85.71111 87.47407 -0.543224 28 0.591274 15 15 6.606181 10.69321 2.620084 0.082177 
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разлики не са значими: четене на думи (точност р=0.76; бързина р=0.08); четене на не-

думи (точност р=0.60; бързина р=0.39); четене на омофони (р=0.23); четене на вярно и 

невярно написани думи (р=0.51). 

 

Тестове за писане 

При тест 6  (диктуване на думи с различна дължина и правописна сложност) се 

наблюдава известно превъзходство в постиженията на момичетата. Независимо от това 

разликата е незначителна (р=0,42). 

При тест 7 (диктовка на не-думи) статистическа значимост между резултатите на 

двете групи отново няма, но р=0,08. Различия се наблюдават при средната стойност 

между мъже и жени: 74 на 84, както и в стандартното отклонение: 11 на 17 (таблица 2). 

 

Таблица 2. Разделение по пол - резултати при писане на не-думи 

 

Стойност 

T-тест; Групиране: Пол                               Група 1: мъж Група 2: жена 

Mean 

мъж 
 

Mean 

жена 
 

t-value 
 

df 
 

p 
 

N 

М 
 

N 

Ж 
 

Std.Dev. 

мъж 
 

Std.Dev. 

жена 
 

F-ratio 

Variances 
 

p 

Variances 
 

Писане на 

не-думи 
 

74.33333 83.66667 -1.79073 28 0.084154 15 15 10.85401 17.01960 2.458771 0.103703 

 

Високите резултати в групата на момичетата са още по-големи от предния тест, 

като се наблюдава нарастваща тенденция за по-успешно справяне при задачи за писане. 

От графика 1 е видимо, че при писането на не-думи минималната средна стойност в 

резултатите на двете групи не е толкова чувстителна, но максималните средни 

стойности са с разлика в порядъка на 12 т. 

Графика 1. Писане на не-думи 
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При тест 8  (диктуване на изречения с различна правописна сложност) се установи 

значителна разлика между дете групи изследвани лица, при стойност на р=0.00 

(таблица 3). 

Таблица 3. Разделение по пол – резултати от диктовка на изречения 

Стойност 

T-тест; Групиране: Пол                                         Група 1: мъж Група 2: жена 

Mean 

мъж 
 

Mean 

жена 
 

t-value 
 

df 
 

P* 
 

N 

М 
 

N 

Ж 
 

Std.Dev. 

мъж 
 

Std.Dev. 

жена 
 

F-ratio 

Variances 
 

p 

Variances 
 

Диктовка 
 

72.73333 87.33333 -2.77374 28 0.009752 15 15 10.73357 17.33150 2.607258 0.083694 

 

За по-голяма яснота полученият резултат е представен в графика 2. Групата на 

момчетата има максимална средна стойност, която е равна на минималната средна 

стойност при групата на момичетата. Момичетата са се справили средно с около 20 

точки по-добре от момчетата. 

 

Графика 2.  Диктовка на изречения 

Box & Whisker Plot: Диктовка
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По време на проведеното изследване бяха установени някои специфични 

особености независимо, че не бяха установени други значими разлики. 

Момчетата показват по-ниски резултати спрямо момичетата в шест от осем теста. 

Единствените задачи, в които те се справят с по-високи резултати са две от задачите за 

бързина на четене на думи и не-думи. Третата задача, в която са показали по-висок 

резултат е задачата за омофони. Пример за стремежа към бързо справяне със задачите 

бе наблюдаван при момче, което толкова бързаше да приключи с теста, че дори не 

дописваше докрай продиктуваните думи. 
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При момичетата резултатите са по-високи в тестовете за писане и четене на думи 

и не-думи, изискващи точност, както и при диктовката на изречения. Може да се 

предположи, че високият резултат при тези задачи се дължи на по-голямо старание от 

тяхна страна. Например при едно от изследваните момичета в 3-ти клас, справянето със 

задачите отне приблизително 3 часа. Въпреки видимата трудност която изпиваше, 

детето препрочиташе няколко пъти думата, докато не достигне до правилната 

словоформа. Същото дете се стремеше и да препрочита и поправя написаните думи. 

Значимата разлика в постиженията на момчетата и момичетата при диктовка на 

изречения повдига нови въпроси и хипотези, свързани със сложността на 

лингвистичния контекст. По всяка вероятност, колкото той е по-сложен и по-дълъг, 

толкова по-ясно би се установило значимо влияние на фактора „пол“ при преработката 

на писмена вербална информация (кодиране и декодиране). 
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ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ 

ПРИ ДЕЦА С ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА НА 

РАЗВИТИЕТО 
Снежана Велева, Снежана Николова  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Катедра Специална 
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Резюме: Генерализираните разстройства на развитието са група разстройства, характеризиращи 

се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения, в начина на комуникация и ограничен, 

стереотипен, повтарящ се комплекс от интереси и дейности. Децата с подобни нарушения се затрудняват 

при разбиране и обработка на информацията, която получават чрез своите сетива. Това може да доведе 

до затвореност и до препятстване на взаимодействията с обкръжаващия свят. 

Сензорните занимания са приоритет на психолози, логопеди и специални педагози. 

Изключително важни са както при работата с деца със специални образователни потребности, така и при 

деца в ,,норма”. Все по-широко се прилагат методики като Пресинг и Бръшинг, както и различни видове 

алтернативни терапии – звукова стимулация, невротренинг, плуване, конна езда, пясъчна терапия и др. 

чрез които се работи за развитие и активизиране на зрение, слух, обоняние, вкус, тактилност, движение 

Ключови думи: генерализирани разстройства на развитието, сензорно-интегративна 

дисфункция, сензорна интеграция, ерготерапия. 

 

 

TECHNIQUES AND APPROACHES FOR SENSORY INTEGRATION IN 

CHILDREN WITH PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS 
Snezhana Veleva, Snezhana Nikolova 

Department Special Pedagogy 

Shumen University Bishop Konstantin of Preslav, Shumen 

 
Abstract: Pervasive developmental disorders are a group of disorders characterized by qualitative 

abnormalities in social relationships, in patterns of communication, and by a restricted, stereotyped, repetitive 

repertoire of interests and activities. Children with these disorders have difficulties in understanding and 

processing the information they receive through their senses. This can lead to reticence and to impeding the 

interaction with the surrounding world. 

Sensory activities are a priority of psychologists, speech therapists and special educators. They are 

extremely important both when working with children with special educational needs, and with children within 

,,norm”. Procedures such as Pressing and Brushing are increasingly applied, as well as various types of 

alternative therapies - sound stimulation, neurofeedback training, swimming, horseback riding, sand therapy and 

others through which work is done on developing and activating sight, hearing, smell, taste, touch, and 

movement. 

Keywords: pervasive developmental disorders, sensory-integrative dysfunction, sensory integration, 

ergotherapy. 

 

Въведение 

Генерализираните разстройства на развитието са група разстройства, 

характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения, в начина 

на комуникация и с ограничен, стереотипен, повтарящ се комплекс от интереси и 

дейности.  

За пръв път понятието аутизъм се употребява през 1911 г. като ,,поведение на 

социално отдръпване”. Терминът е с гръцки произход: от „аутос” – съществуване сам 

за себе си, в собствен свят. Аутизъмът е разстройство на детското развитие, засягащо 

както комуникацията, така и социалната интеграция и поведението като цяло. С 

въвеждането на Международна класификация на болестите10-та ревизия (МКБ-10) се 

диагностицира според критериите, описани там – F84 Генерализирани разстройства на 

развитието. „Това са група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения 
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в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с ограничен, 

стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности. Тези качествени 

абнормности са генерализиран признак на функционирането на индивида при всички 

ситуации, макар да са изразени в различна степен” [1: 438-440]. Обикновено се 

наблюдава ранно начало още в първите пет години. Отчита се общ дефицит в 

когнитивното функциониране и отклонение в поведението. 

Според медицинския класификатор, категорията Генерализирани разстройства на 

развитието включва: 

 F84.0  Детски аутизъм 

 F84.1  Атипичен аутизъм 

 F84.2  Синдром на Rett 

 F84.3  Друго дезинтегративно разстройство в детството 

 F84.4 Хиперактивно разстройство, в съчетание с умствено изоставане и 

стереотипни движения 

 F84.5  Синдром на Asperger. 

Почти всички деца с генерализирани разстройства се затрудняват при разбиране и 

обработка на информацията, която получават чрез своите сетива. Това може да доведе 

до затвореност и до препятстване на взаимодействията им с обкръжаващия свят. 

В исторически план въпросът за сензорната интеграция е сравнително нов. През 

1979 г. американската физиотерапевтка Джийн Айрис се е заинтересувала от начина, по 

който сензорните процеси и моторното планиране влияят върху справянето във 

всекидневието и в хода на обучението. 
Съществуващата връзка между поведението и дейността на мозъка се нарича сензорна 

интеграция (СИ). Тя е значима за ученето и поведението. Нормалният процес на СИ започва 

преди раждането и продължава през целия живот, като най-съществена СИ настъпва през 

ранните тийнейджърски години. За повечето деца СИ се развива в потока на обичайните 

дейности. За някои деца, обаче тя не се развива така успешно, както би трябвало, което води до 

дисфункция на сензорната интеграция (СИД). Сензорно-интергративната дисфункция (СИД) е 

неврологично нарушение, изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира 

определена информация, получена от петте основни сензорни системи. Тези сензорни системи 

отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията 

на тялото. Мозъкът създава обща картина на тази информация с цел тялото да разпознава и 

реагира адекватно на околната среда. 

При дисфункция на сензорната интеграция (СИД) може да са налице редица 

проблеми в ученето, моторните умения и поведението. За да бъде ефективна СИ, в 

процеса на развитие е необходимо да се развият моторните и езиковите умения, както и 

емоционалната стабилност. 
В България сензорно-интегративният подход при работа с деца с дефицити е малко 

известен. Познат е по-скоро като трудотерапия /eрготерапия/ – Европейски еквивалент на 

Occupational Therapy. При деца с Генерализирани разстройства у нас, този подход се прилага в 

последното десетилетие за развитие на фината моторика и на графо-моториката. Децата с 

аутизъм имат трудности при общуването и комуникацията, а дейностите и игровите им умения 

обикновено са ограничени. Ерготерапията /СИТ/, арт-терапията и другите видове терапии им 

помагат да развият тези умения. 

Сензорните занимания са част от общата стратегия при взаимодействията с деца с 

генерализирани разстройства на развитието – аутизъм. Изключително важно в това 

отношение е различните специалисти (психолози, логопеди и специални педагози) да 

работят в екип.  
Аутистичните деца с тактилна хиперчувствителност не могат да понасят дрехи от 

определена материя, не желаят да се обличат, други пък винаги носят дълги ръкави и панталони 

за да покриват тялото си. Те не обичат да се мият, да се къпят, да се решат, да ги подстригват, да 

ги докосват и целуват, страхуват се да ходят по пясъка, някои продължително време вървят на 
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пръсти, не желаят да играят с глина, пластелин, да месят и разбъркват с ръце, да рисуват с 

пръсти. Наблюдава се изключителна избирателност към храната. Децата почти не усещат болка, 

но може несъзнателно да я причинят на другите, често се блъскат в предмети, искат да пипат 

всичко и да слагат в устата си предмети, обичат силните усещания. 

Практическите упражнения за сензорна стимулация започват със занимания за тактилно 

развитие: ровене из различни субстанции: потапяне на ръцете, месене на материала и 

разстилане по масата; посипване, търкане, триене с пръсти и длани; мазане или засипване на 

ръце и крака, а после откопаване; рисуване на фигури, цифри, букви, шарки с пръстите или с 

помощта на предмети, бутане в субстанция на колички, копане, строене на пътища; с лепкави 

материали – оставяне на следи и рисуване с потопен палец; изваждане на фигури от материала. 

Следващите по важност упражнения са свързани с правилната преработка на 

вестибуларните и проприоцептивни дразнения. Те включват: маршируване, скачане, 

подскачане, пълзене; имитиране на движения от грубата моторика; изпълняване на действия и 

следване на инструкции /в, до, горе, долу, пред, зад и др./ пускане, сядане, ставане, като 

предварително се обяснява последователността; изпълняване на упражнения за фината 

моторика на ръцете /изпълняване, имитиране на фигури с пръсти – ,,покрив на къща”, ,,уши на 

заек”, ,,глава на лисица”, ,,петленце” и др./. 

Различното положение на пръстите на ръцете е свързано с определени области от нашия 

мозък и съответно им въздействат. Чрез свиване, кръстосване, протягане или допиране на 

пръсти, ние можем да повлияем на нашето тяло и ум. Това налага действия като пипане и 

усещане с върховете на пръстите (тактилни усещания) да се активират и тренират. Всяко 

докосване и движение на ръцете има свое особено въздействие. На това ниво сензорната 

стимулация се осъществява чрез практически упражнения от различно естество. Например: 

ходене с ръчна количка, надбягване; дъвкане на хрускаща закуска и на дъвка; разтягащи 

упражнения /докосване на небето, на пръстите на краката/. 

На следващо ниво сензорната интеграция включва упражнения за преработка на 

сетивна информация чрез стимулация на зрителните и слуховите възприятия.  

Децата със зрителна дисфункция често имат непоносимост към светлина, не могат 

да се концентрират в много шумна среда с изобилие на играчки или предмети, трудно 

прехвърлят вниманието си от един предмет на друг. Те трудно се ориентират в 

пространството, в лабиринти, на листа или училищната дъска, при изрязване на линии, 

апликиране. Не могат да откриват предмет сред други, да строят и сглобяват по еталон. 

Възможно е да имат проблеми с различаването на букви, да реагират неадекватно на 

мимиката и поведението на другите, заради трудности да преработят правилно 

зрителната информация. Игри, които могат да се използват при нарушение в зрителната 

система: средата да е с релаксиращи цветове, работа с пластелин, строители, рисуване с 

пръсти, с четка или върху огледало с пяна за бръснене; задачи за оцветяване, 

конструиране, лабиринти, скрити картинки, пъзели, откриване на разлики, графични 

задачи и др. 

Децата с нарушени слухови усещания могат да изглеждат като деца с органично 

нарушение на слуха, тъй като проговарят със закъснение или изобщо не проговарят, не 

реагират на повикване, не изпълняват инструкции, не разбират, говорят неправилно. 

Ако чувствителността към звуците е усилена, то детето се чувства изключително 

напрегнато в шумна среда, запушва си ушите при силни звуци и реагира с 

хипермобилност или емоционално раздразнение. При понижена чувствителност то не 

обича тишината, усилва звука на телевизор, радио, само създава шумове като удря 

предмети, тропа с крака и т. н. Игри при нарушение в слуховата система: за определяне 

източника на звука; за различаване на близки звуци и фонеми; спазване на ритъм и 

обучение на музикален инструмент; фонетична ритмика; въвеждане на алтернативни 

форми на комуникация; слушане на релаксираща музика, на природни звуци; даване 

възможност на детето само да регулира силата на звука от уредбата. 



 | 44 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

В резултат на приложените комплекси от упражнения и игри се постига 

концентрация, самоорганизация, самооценка и самоконтрол, увереност в себе си, 

училищна готовност, добра координация на движенията. 

При децата с генерализирани разстройства на развитието, които имат сензорна 

дисфункция е значително нарушена вестибуларната система. Такива деца изпитват 

нужда да се движат постоянно, не чувстват умора, изглеждат безстрашни, могат да се 

въртят продължително време без да нарушат равновесието си, използват и двете си ръце 

за еднакви действия без да проявяват сръчност или ловкост, изглеждат тромави и 

неориентирани, често играят легнали или при дейности на маса лягат върху ръката си, 

закъснява определянето на водеща ръка. Подходящи идеи за обогатяване на 

двигателния опит на тези деца са ежедневни подвижни игри със скачане, люлеене, 

пързаляне, активни упражнение с топка, въже, плуване, гребане, свирене на музикални 

инструменти, действия със затворени очи.  

Брейн Джим е ефективна и резултатна методика за работа при деца с нарушена 

сензорна интеграция. Системата се състои от 26 несложни двигателни упражнения, 

разделени в няколко групи. Гимнастиката е интересна и увлекателна за децата, особено 

когато е под съпровода на приятна и ритмична музика. Полезна е за всички деца за 

стимулиране развитието на мозъка, подобряване на паметта и облекчаване на процеса на 

учене. Особено препоръчителна е за деца с дефицит на вниманието – за по-добра 

концентрация, с двигателни проблеми – за подобряване на координацията, при забавяне 

на развитието или говора – за стимулиране дейността на мозъка. 

Препоръчват се игри за трупане на тактилен опит: игри с различни текстури – 

зърна, пясък, тесто, бои, вода, пяна за бръснене, игри пред огледалото; обтриване 

откритите части на тялото с различни материи на базата на контраста; разпознаване на 

предмети чрез опипване, игри без участие на зрението; самостоятелно хранене и миене. 

Подходяща техника за въздействие при деца с нарушения в сензорната интеграция 

е Пресинг и Бръшинг. Пресинг е разтягане, усукване, което се прави по 10 пъти на всяка 

става на детето – ръце (китки), колене, глезени, рамена и глава (при главата пресинга 

може да се извършва само от специалист-кинезитерапевт). Пресират се и пръстите на 

ръцете. Бръшинг е вид четков масаж, при който се използва гъба или специална четка, 

чиито косъм не бива да е нито прекалено мек, нито много твърд. С нея се стимулират 

външните части на тялото на детето – ръце, крака. Пресинг и Бръшинг се правят на 

всеки 2 часа, а масаж – веднъж дневно.  

Прилагането на мултисензорният принцип при работа с деца генерализирани 

разстройства в развитието налага използването на сензорната терапия, която да се 

осъществява в мултисензорна среда – специално оборудвана за това сензорна стая. 

Целта на мултисензорната терапия е детето да натрупа богат сензорен опит и 

съобразно възможностите си да го обработи и да реагира адекватно на стимулацията с 

двигателна реакция, емоция, изказ. Полезното в случая е, че сетивните въздействия 

развиват мозъчната дейност и нейните функции, отговорни за качества като внимание, 

концентрация, памет, емоции и възможност за обучение. Опознаването на средата в 

сензорната стая е важно за развиване на личния опит и потенциал на детето, където то 

изучава и изследва чрез сетивата в процеса на игра. В тази обстановка на детето се дава 

възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по 

естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра 

координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага 

повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности. Терапевтичната среда е 

подготвена, така че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и 

изобретява своето желание за игра. Тя позволява на детето да заяви себе си в 
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специфично пространство, превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в 

прицел на случайни и самоцелни интервенции. 

В мултисензорната стая се работи по посока на: 

 предизвикване на сетивата; 

 изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и включването му в 

определена дейност; 

 по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация; 

 провокиране на интерес и устойчивост на вниманието; 

 решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и 

изпълнението на конкретна задача; 

 добро позициониране и степенуване в увеличаването на издръжливостта, 

силата, както и повтаряне на дейностите; 

 преодоляване на детските страхове;  

 адаптация в нова среда, приемане на правила; 

 интерактивна стая за обучение; 

 релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперактивността. 

Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със 

сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати. 

Работата в мултисензорната стая съчетава по иновативен начин идеите на релационната 

психомоторика и мултисензорният принцип. 

Освен традиционните съществуват и алтернативни терапии за сензорно 

въздействие: 

 Музикотерапия. Музиката е най-достъпното изкуство, което води до ранна 

емоционална отзивчивост, тонизира централната нервна система, стимулира дишането и 

кръвообращението.  

Още от ранна детска възраст чрез музиката се подкрепя целия психомоторен и 

емоционален потенциал на детето, интелекта и неговата чувствителност. Използва се 

много често за промяна на социалното поведение на деца с интелектуален и двигателен 

дефицит. Звукостимулацията е метод, чрез който с помощта на силно филтрирана 

музика при ниски и високи честоти, се изграждат нервни връзки, което подпомага 

подобряване адекватността в поведението на детето. 

 Биофийтбек (Невротренинг) – метод за следене и съзнателен контрол в реално 

време на някои физиологични показатели (мозъчни вълни, дишане, пулс, пресъздадени 

чрез мултимедия, като се следи за определен диапазон от стойности на биоелектричната 

активност на мозъка.  

Детето само променя модела на работа на мозъка си, следейки мултимедията на 

екрана пред себе си, следвайки инструкциите на водещия тренинга. Прилага се при деца 

над 5 годишна възраст. 

 Хидротерапия е водолечение. Осъществява се чрез хидротерапевтични 

процедури – инхалации, обливания, увивания, воден масаж. 

 Арттерапия е метод, който позволява на детето да освободи и изрази своите 

мисли, чувства, желания.  

Отваря се пространство на несъзнаваното, като по този начин, изразявайки себе си, 

детето обогатява собствената си палитра от емоции, сетивност и движения. включване 

на изкуството. Този метод включва работа с глина, моделиране, рисуване в процеса на 

социализацията на детето. 

 Хипотерапия (конна езда) на гръцки език означава ,,лечение с помощта на кон”.  

У нас е популярна като терапевтична езда. Тя е един различен подход за 

въздействие върху физически, интелектуални, емоционални и сензорни проблеми при 

деца със СОП, придружаващ и допълващ комплексната работа с детето. Подобрява 
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контрола и стойката на тялото; походката, поведението и равновесието. Доказано е, че 

110-те импулса, предавани от коня, действат едновременно както върху тялото и върху 

мозъка на детето. В ездата участват всички групи мускули, това е масаж на открито. 

Хипотерапията се провежда от специално обучени хипотерапевти – специалисти по 

конна езда. 

 Делфинотерапията е лечение чрез контакт със специално обучени делфини.  

Делфините могат да усетят вибрациите на увредения орган, проучвайки го със 

своите ултразвукови вълни (това е изследвано). Доказано е, че посредством звуковите 

вълни гръбнакът и мозъкът влизат в резонанс, който стимулира производството на 

субстанция, а тя на свой ред подобрява функционирането на нервната система като 

цяло. Делфинотерапията се провежда от специално обучени морски биолози и 

психолози, дава възможност децата със сензорни увреждания да компенсират 

дефицити. 

 Пясъчна терапия в игрови ситуации развива сензитивността и 

асоциативността, създава близост и възможност за диалог, за себепознаване и 

себеизразяване. 

Трудовите терапевти играят ключова роля в традиционната терапия на SID. Чрез 

сензорно-интегративната терапия терапевтите осигуряват сензорния вход и 

преживяванията, от които децата имат нужда. Този вид терапия включва планирана и 

проектирана занимателна програма. Сензорната програма стимулира „близките” 

усещания (тактилни, вестибуларни и проприоцептивни) чрез комбинация от 

внимателно организирани и релаксиращи техники. Ерготерапевтите и 

физиотерапевтите често използват методите за тренинг на моторните умения, които 

обикновено се състоят от адаптиращо физическо обучение, обучение за движение и 

гимнастика. Сензорно-инегративният подход се ръководи от един много важен аспект, 

а именно мотивацията на детето за избора на дейности.  

Оценката на способностите на децата от аутистичния спектър за сензорна 

интеграция се състои едновременно от стандартизирано тестване и структурирани 

наблюдения на отговорите на сензорна стимулация, наблюдение на стойката, позата, 

равновесието, координацията и движението на крайниците и очите. Тестовите резултати 

и отчетените данни, заедно с информацията от родителите и другите специалисти, 

внимателно се анализират от терапевта. Въз основа на тях той организира своята 

терапия и дава препоръки към семейството. 

Децата с генерализирани разстройства стават по-зрели и успешни, ако им 

позволим да бъдат активно въвлечени в заниманията на базата на умело подбрани 

сензорни преживявания. Резултатите от работата в посока на общото нервно-

психическо развитие на децата с нарушена сензорна интеграция са адекватни и 

развиващи, когато в работата си специалистите използват възможно по-голям спектър 

от методи и техники за въздействие, съответни на степента и интензитета на сензорните 

дефицити. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ ШУМ ВЪРХУ ЧЕТЕНЕТО НА 

ДУМИ И ПСЕВДОДУМИ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО 

ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ДИСЛЕКСИЯ НА 

РАЗВИТИЕТО 
Катерина Щерева1, Милена Михайлова2, Йордан Ходжев2 

 1Факултет по начална и предучилищна педагагика /ФНПП/, Катедра Специална 

педагаогика и логопедия, СУ „Св. Кл. Охридски“,                    

   2Направление сензорна невробиология, Институт по невробиология, БАН 
 

Резюме: Четенето се осъществява чрез комплекс от взаимно свързани процеси, един от които е 

преработката на зрителната информация. Нарушенията на развитието като разстройство от аутистичния 

спектър (РАС) и дислексия на развитието (ДР) се характеризират със специфични поведенчески и 

обучителни затруднения и притежават различни ключови отличителни черти. Важна обща черта на двете 

нарушения е ограничената ефективност, предизвикана от външен сензорен шум, който взаимодейства с 

повишени случайни вариации на невронална активност (т.е. вътрешен шум). Целта на това изследване 

беше да се установят общите и специфични характеристики на способността за четене на думи и псевдо-

думи в различно натоварена от зрителен шум среда при двете групи лица – с РАС и ДР. Тестовите проби 

от думи и псевдо-думи се състояха от проби без и с позиционен шум, създаден чрез случайно Гаусово 

разместване на позицията на всяка буква под и над хоризонталната линия.  

Беше установено, че способността за четене е дискредитирана по различен начин при двете 

нарушения – РАС и ДР. Семантичният компонент повлиява силно положително на четивните умения на 

лицата с дислексия, докато при тези с аутизъм това не е фактор за скоростта и точността им на четене 

при наличието на позиционен шум. Добавянето на зрителен шум удължаваше времето на четене при 

всичко участници в изследването, но най-драстично при лицата с РАС.  Най-силният ефект на 

перцептивния шум върху скоростта на четене при децата с РАС вероятно е следствие от необичайно 

високи колебания в невроналната активност при това нарушение на развитието. 

Ключови думи: Разстройство от аутистичния спектър (РАС); Дислексия на развитието (ДР); думи 

и псевдо-думи; Хипотеза за невроналния шум. 

 

INFLUENCE OF VISUAL NOISE ON WORD AND PSEUDOWORD 

READING IN CHILREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

AND DEVELOPMENTAL DYSLEXIA  
Katerina Shtereva1, Milena Mihaylova2, Yordan Hodzhev2 

1Faculty of Preschool and Primary Education /FPPE/, Department of Special Education 

and Speech/Language Therapy,  ‘St. Kliment Ohridski’ University of Sofia 

2Department of Sensory Neurobiology, Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy 
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Abstract: Reading is accomplished by complex inter-related processes, one of which is the processing of 

visual information. Developmental disorders such as Autistic Spectrum Disorders (ASD) and Developmental 

Dyslexia (DD) are characterized by specific behavioral and learning difficulties and possess several key 

characteristics. A common important feature of both disorders is limited effectiveness caused by external sensory 

noise that interacts with increased random variation of neuronal activity (i.e. internal noise). The aim of this 

study was to determine the general and specific characteristics of the ability to read words and pseudowords into 

different loads of visual noise environment in both groups of individuals: with ASD and DD. Test samples of 

words and pseudowords consisted of samples with and without positional noise created by random Gaussian 

shift of the position of each letter above or below the horizontal line. 

It is found that reading ability is discredited differently in the two disorders (ASD and DD). The semantic 

component has a strongly positive influence on the reading skills of dyslexic individuals, while for autism it is 

not a factor in the speed and accuracy of reading in the presence of positional noise. Adding visual noise 

lengthens the time of reading for all study participants, but most dramatically for people with ASD. The 

perceptive noise has strongest  effect  on the speed of reading of children with ASD most likely due to the 

unusually high fluctuations in neuronal activity.  

Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD); Developmental Dyslexia (DD); words and pseudo 

words; Hypothesis of neuronal noise. 
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Въведение в проблема 
Механизмите на четене както и неговите нарушения въздействат върху цялостния 

облик на личността и в този смисъл те придобиват глобално значение за образователна 

система и нейната възможност да бъде достъпна за всички. Четенето е обширен и 

активен процес, в които читателят съотнася източниците на информация, осъзнава 

значения и развива стратегии, проверява тяхната интерпретация, и използва социалния 

контекст, за да фокусира точните отговори. Адамс отбелязва, че четенето се 

осъществява чрез комплекс от взаимно свързани процеси, един от които е зрителното 

възприятие. За умелия читател, идентификацията на написаната дума започва с 

преработката на зрителна информация и след това незабавно се включват другите 

процеси, включително фонологичният декодиращ процес, при който става 

кореспонденцията на написаните букви и звуковете на езика [1, 4].  

В изследванията на декодирането при четенето и неговите нарушения типично се 

използват набори от думи и псевдо-думи. Изследването на лексикалния път за 

преработка на информацията, който оперира с холистичните форми на думите и 

включва търсене на съвпадение между възприетия образ на думата с определен шаблон 

на думата от речниковата памет, се реализира чрез четене на реални думи [6]. Псевдо-

думите основно се преработват от сублексикален механизъм, който използва 

фонологичното равнище на четене [2, 11, 18, 21].  

Разстройства на развитието като дислексия на развитието (ДР) и разстройство от 

аутистичния спектър (РАС) засягат около 10% от населението [5] и са причина за 

преобладаващото множество деца със специални образователни потребности. Всяко от 

тези нарушения се характеризира със специфични поведенчески и обучителни 

затруднения и притежава различни ключови отличителни черти, в това число и 

особености в процеса „четене“.  

Според МКБ (ICD-10) ДР (Дислексия на развитието) е класифицирана като 

специфично разстройство на четенето в категорията на специфични разстройства в 

развитието на училищните умения. Характерни черти на ДР са трудности  във 

фонологичното осъзнаване, вербалната  памет и в скоростта на вербална преработка [1, 

2, 17, 18, 21]. От друга страна, редица изследователи отбелязват, че ДР се отличава и 

със съпътстващи проблеми при преработката на зрителна информация, в сравнение с 

типично развиващите се индивиди [8, 9]. Lovegrove и съавт. [10] предполагат, че 75 % 

от индивидите с дислексия имат дефект в магноцелуларния зрителен път. Други 

изследвания обаче отхвърлят тази хипотеза и показват, че зрителните нарушения при 

дислексия се наблюдават при широк спектър от стимули, които не са специфични за 

магноцелуларния път [14]. Хипотезата за дефицит при изключването на шума [19] 

предполага, че перцептуалният дефицит на преработка при четене и езикови 

нарушения, е свързан с дефицит в изключване на шума, а не с аномалии в 

магноцелуларния канал. 

РАС представлява генерализирано разстройство на развитието, което се 

характеризира чрез качествени нарушения в комуникацията и социалното 

взаимодействие, придружено от ограничен спектър от интереси и повтарящи се 

поведенчески реакции и маниеризми [7]. Феномен, свързан с четенето при РАС е така 

наречаната хипеперлексия, която се отнася до висока скорост и точност на четене със 

занижени нива на разбиране. Освен наблюдаваните нарушените на високо ниво в 

сферата на когнитивните и социалните умения, при РАС се констатира и атипична 

преработка на сетивната информация на ниско ниво. Съществуват различни хипотези, 

които обясняват атипичното зрително възприятие при РАС [15, 16].  

Въпреки че зрителните дефицити не могат сами по себе си да предизвикат РАС 

или ДР, те могат да помогнат за разкриването на нарушените невронални механизми. 
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Важна обща черта на двете нарушения е ограничена ефективност, предизвикана от 

външен сензорен шум, който взаимодейства с повишени случайни вариации на 

невронална активност (т.е. вътрешен шум). Този общ за двете разстройства на 

развитието дефицит дава основание да се проведе изследване при лица с РАС и ДР, 

което да комбинира условията на четене на думи и псевдо-думи с вариабилност по 

отношение на външния зрителен шум. 

 

Цел на изследването 
Целта на това изследване беше сравнителен анализ на общите и специфични 

характеристики на способността за четене на думи и псевдо-думи в различно 

натоварена със зрителен шум среда при две групи деца – с ДР и РАС. Получените 

резултати позволиха да се определи спецификата на нарушенията в преработката на 

зрителна информация в процеса на четене, както и да се дадат препоръки за 

диференциално диагностични характеристики и да се потърсят маркери за подобряване 

на специфичните характеристики при двете отделни нарушения. 

Изследвани лица 
В изследването бяха включени: 11 участници с РАС (средна възраст - 10,4 г.); 9 

участници с ДР (средна възраст - 10,2 г.) и 15 типично развиващи (ТР) се деца (средна 

възраст - 10,3 г.). 

 

Методика 

Тестове с четене, модифицирани според метода на еквивалентния шум. 
Използвани бяха два типа тестове за четене: 1) Реални думи – смислово несвързани, 

често използвани реални думи с 3, 4, 5 или 6 букви; 2) Псевдо-думи – лесно 

произносими поредици от букви без смисъл (също с 3, 4, 5 или 6 букви) [12, 13]. 

Тестовите думи и псевдо-думи са деформирани чрез позиционен шум, създаден чрез 

случайно Гаусово разместване на позицията на всяка буква под и над хоризонталната 

линия (SD=0, 0.3 и 0.6 от височината на буквата). Участниците в изследването 

прочитаха на глас поредицата от думи колкото се може по-бързо. Тестът с четене се 

състои от 9 проби (всяка с продължителност 20 сек), представени в случаен ред: 3 

проби без позиционен шум, 3 проби с позиционен шум със средна вариация (SD=0.3) и 

3 проби с позиционен шум с висока вариация (SD=0.6). За всяка проба беше записан 

общия брой правилно и неправилно прочетени думи. Скоростта на четене за всяко 

условие се изчислява като общата продължителност на изпълнението та теста се 

раздели на броя на правилно прочетените думи.  

Резултатите от изследването и обсъждане 
Получените резултати показват: 

1. По отношението на четене на думи прави впечатление (фиг. 1, лявата графика), 

че трите групи – деца с РАС, ДР и ТР - в нормална, зрително необременена 

среда, показват близки времена за четене. Четирифакторният дисперсионен 

анализ (развитие, задача, стандартно отклонение, изследвано лице като случаен 

фактор) показа значим ефект (F=5.91, p<0.05) на задачата (четене на реални 

думи или псевдодуми) и на стандартното отклонение на позиционния шум 

(F=30, p<0.001). Промяната при натоварване на средата със зрителни 

дистрактори води до удължаване на времето за четене най-силно при лицата с 

РАС, което е отразено във взаимодействието на факторите развитие и 

стандартно отклонение на позиционния шум (F=2.73, p<0.05). 

2. Сравнително по сходен начин стоят нещата при допуснатите грешки в процеса 

на четене на думи със значим ефект на задачата (F=8.18, p<0.05) и на 

стандартното отклонение на позиционния шум (F=27.7, p<0.001). В 
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потвърждение на фонологичните теориите за дислексия [1, 18], грешките, 

допуснати от децата с ДР, както при зрително обременена, така и при типична 

среда, са повече в сравнение с нормата, макар и разликата да не е статистически 

значима. В условието без позиционен шум те са почти толкова колкото при 

лицата с РАС. Резултатът се променя при среда с увеличен зрителен шум, като 

недвусмислено тя оказва най-голямо влияние на лицата с РАС (фиг. 1, дясната 

графика). 

3. При четенето на псевдо-думи (фиг. 2, лявата графика) в условието без шум най-

сериозни затруднения, отразени в удължаване на времето за четене, изпитват 

дислексиците. Това потвърждава схващането за техните проблеми с 

фонологичното декодиране на писмената информация и фонологичните теории 

[1, 2, 11 , 21]. Фактът, че лицата с РАС при появата на зрителен шум показват 

по-бавна скорост на четене на псевдодуми, показва тяхната затруднена 

способност да обработват зрителна информация в затормозена среда и доказва 

по-силното влияние на зрителния шум при това нарушение, отколкото при 

останалите групи [15, 16] (фиг. 2).  

4. При четенето на псевдо-думи в зрително необременена среда с най-добри 

резултати по отношение на допуснати грешки са децата с РАС (фиг. 2, лявата 

графика). При тях посредничеството на семантиката не оказва влияние върху 

точността им на четене. Най много грешки допускат децата с ДР, което 

потвърждава предишни изследвания [2, 3]. От данните за диагностика на 

дислексия знаем, че един от най-сигурните маркери за разпознаване на това 

нарушение са трудностите, които изпитват децата с ДР при четене на 

безсмислени думи, тъй като трябва да разчитат на фонологичното четене, а не на 

семантичното или глобалното четене на представената писмена информация. 

Като цяло увеличаването на позиционния шум повишава процента грешки и при 

трите групи, но отново най-силно  - при РАС (фиг. 2, дясната графика). 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Средни стойности за скорост и точност при четене на думи, като 

функция на позиционния шум при деца и юноши с РАС (сини линии), ДР (зелени 

линии) и ТР (червени линии). 
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Фиг. 2. Средни стойности за скорост и точност при четене на псевдо-думи, 

като функция на позиционния шум при деца и юноши с РАС (сини линии), ДР 

(зелени линии) и ТР (червени линии). 

 

 

Изводи и препоръки за бъдещи изследвания 
От изследването могат да бъдат направени следните изводи: 

1. Способността за четене е нарушена по различен начин при двете нарушения – 

РАС и ДР, което е сигурен маркер за диференциална диагностика в по-зряла възраст и 

особено при високо функциониращи индивиди от РАС. Семантичният компонент 

повлиява силно положително на четивните умения на лицата с ДР, докато при тези с 

РАС това не е фактор за скоростта и точността им на четене. 

2. Зрителният шум влияе на всички участници в обследването, но най-

драстично той въздейства на лицата с РАС. Това дава основание да се проведат 

допълнителни изследвания на лица с РАС в среда, обременена от визуален и/или друг 

тип сензорен шум с цел търсене на подобни влияние при останалите сензорни канали. 

3. Фактът, че нивото на зрителен шум оказва влияние и при лицата с ДР, 

независимо от това, че не е толкова силно изразено като при РАС, предполага 

включването им в допълнителни изследвания в тази насока.  

4. Вероятно, необичайните колебания в невронална активност (вътрешен шум) 

е възможна причина за някои от когнитивните дефицити при тези нарушения, като 

дефицитът на изключване при зрителен шум може да е резултат от необичайно високо 

вътрешния шум в визуалната сфера [13, 16, 20]. 

В бъдеще е добре да се провери влиянието на зрителния шум върху 

възприемането на различни, необвързани с езика (както е в случая – процеса четенето), 

зрително представени стимули.  

Препоръчително е в терапевтичните програми на лицата с РАС и ДР - по 

отношение на повишаване на техните академични умения и способността им за четене - 

да фигурират упражнения за четене в среда с различно ниво на зрителен шум, като при 

лицата с ДР програмата да обръща внимание на съдържателната страна, а при децата с 

РАС да се държи сметка най-вече за нивото на зрителен шум. 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В 6-7 

ГОДИШНИ ДЕЦА И ИМПЛИЦИТНОТО УСВОЯВАНЕ НА 

СТРУКТУРИРАНИ ПОРЕДИЦИ 
Миглена Люцканова1, Лора Лямова1, Йорданка Лалова2, Антоанета Калонкина3, 

Васил Колев1, Юлиана Йорданова1 
1Институт по Невробиология, БАН, София, България 

2Институт за изследване на анселенето и човека, БАН, София, България 
3Държавен логопедичен център 

 

Резюме: Според имплицитно-експлицитния модел (Ullman, 2004), имплицитната памет има 

ключова роля за усвояването на езика, главно фонология, морфология и синтаксис, където доминират 

структурирани последователности. Смята се, че регулярните сензо-моторни патерни се вграждат 

имплицитно в езиковите функции. В рамките на тази концепция настоящето изследване оценява 

връзките между езиковата компетентност и индивидуалните способности за имплицитно усвояване на 

сензо-моторни регулярности при 6-7 годишни здрави и нормално развиващи се деца. Езиковата 

компетентност беше оценена чрез стандартизиран тест за фонологично осъзнаване (КТФО, Щерева, 

2012). Индивидуалните способности за имплицитно обучение бяха измерени в слухова задача за серийно 

обучение (ЗСО) чрез представяне на структурирани и рандомизирани сензо-моторни последователности. 

Задачата беше тренирана имплицитно, т.е. без децата да бъдат информирани за наличието на регулярни 

последователности, отделно с дясна и лява ръка. Изчислен беше индекс за имплицитно усвояване на 

последователностите (Yordanova et al., 2015). Статистическата оценка беше проведена посредством 

стъпков мулти-регресионен анализ. Главните резултати показват, че (1) Съществува връзка между 

езиковата компетентност и индивидуалните способности за имплицитно усвояване на сензо-моторни 

последователности при здрави деца на 6-7 г.; (2) Тази връзка ключово се отразява от скалите за 

класификация на КТФО; (3) Имплицитното знание усвоено с дясна или лява ръка корелира по различен 

начин с езиковата компетентност, разкривайки специфични функции на лявата и дясната хемисфери при 

интегриране на имплицитните сензо-моторни памети в езиковата функция. Резултатите подкрепят 

имплицитно-експлицитния модел за езика и предоставят нови факти за хемисферна специализация при 

използване на имплицитно и експлицитно знание за развитие на езика в детска възраст. 

Ключови думи: езикова компетентност, имплицитно обучение, сензо-моторни регулярности, 

детско развитие 

 

LANGUAGE COMPETENCE IN 6-7 YEAR-OLD CHILDREN IS 

ASSOCIATED WITH IMPLICIT LEARNING OF SENSORIMOTOR 

REGULARITIES 
Miglena Lyuckanova1, Lora Lyamova1, Yordanka Lalova2, Antoaneta Kalonkina3, Vasil 

Kolev1, Juliana Yordanova1 
1 Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 

2 Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 
3 Centre for Speech Therapy, Ministry of Education and Science, Sofia 

 
Abstract: According to the implicit-explicit model of language (Ullman, 2004) implicit memory plays a 

critical role for language acquisition. The model focuses on phonological, morphological and syntactic aspects of 

language where structured patterns dominate by postulating that such regular patterns are implicitly incorporated 

in language functions. In the present research, the associations between language competence and individual 

abilities of implicit learning of sensorimotor regularities were evaluated in 6-7 year-old typically developing 

children with normal language function. Language competence was assessed using a standardized test for 

phonologic awareness (TPA, Shtereva, 2012). Individual abilities for implicit learning were evaluated in an 

auditory serial response time task (SRTT), in which structured and random auditory-motor sequences were 

presented to 16 children. Children trained the task implicitly without being informed about the presence of 

regular sequences. Training was performed with the right and the left hand.. An index of implicit acquisition of 

sequences (Yordanova et al., 2015) was computed for each training session and correlated with language 

competence scores using multiple regression analyses. 

According to the results (1) Individual implicit learning abilities correlate with language competence in 

healthy children; (2) Major correlations include language abilities captured by the classification scale of the 
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TPA; (3) Implicit learning with the left and right hand reveal different associations with language competence 

indicating specific roles for the left and right hemisphere in integrating implicit sensorimotor memories in 

language competence. The results support the implicit-explicit model of language acquisition during 

development and provide original evidence for hemispheric specialization in this process. 

 Keywords: language competence, implicit learning, sensor-motor regularities, child development 

 

1. Introduction 

Language acquisition is a major achievement of cognitive development during childhood.  

Being of crucial relevance for communication, language competence has an enormous impact 

on all aspects of individual functioning - cognitive, social, and emotional [1]. Understanding 

brain mechanisms of language acquisition and, in particular, their neurophysiologic grounds, 

emerges as a target in neuroscience research.   

 According to the implicit-explicit model of language [2] implicit memory plays a 

critical role for language acquisition. Implicit memory is defined as a pool of automatic 

memory mechanisms which encode and retrieve information, with the individual remaining 

unaware of that something has been memorized [3-5]. Accordingly, implicit learning refers to 

automatic operationalized acquisition of knowledge. It has been demonstrated that structured 

information (patterns, sequences, regularities) is prone to being processed implicitly [5]. In 

contrast, explicit learning refers to the conscious comprehension of regularities and their 

memorizing through high-level and attentive control. 

 The model of Ullman [2,6] suggests that phonological, morphological and syntactic 

aspects of language which are dominated by structured patterns are learned to a large extent 

implicitly during language acquisition. It may be therefore hypothesized that the ability to 

acquire implicit knowledge about structured regularities in the environment would be 

associated with the development of language functions in children. The objective of the 

present study was to test the associations between language competence reflected by the level 

of phonological awareness and ability to learn implicitly auditory regularities in 6-7 year-old 

typically developing children with normal language function.  

 

2. Method 

2.1. Participants 

Fourteen 6-7 year-old children (mean age 91.4 months, SD = 5.5, range 82-99 months, 6 

males) were recruited from local schools in Sofia, Bulgaria. All children had normal and 

above scores of cognitive development as verified by Raven test scores, no working memory 

deficits as assessed by forward digit span test, and no attention deficits as reflected by 

continuous performance test results. All children were clinically healthy, had no psycho-

emotional, behavioural or social problems assessed by Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) for parents and teachers [7], did not receive any medication at the time 

of investigation, and reported no history of somatic, neurologic, or psychiatric diseases in the 

past. Low academic achievements, below-standard socio-demographic status, and language 

impairments were exclusion criteria. All children were right-handed (evaluated by the 

Edinburgh Handedness Inventory [8]). Informed written consent was obtained from parents 

and the study was approved by the Bulgarian Ministry of Education and Science. 

2.2.  Serial response time task 

Stimuli. To evaluate implicit learning abilities, a serial response time task (SRTT) was 

used [9,10]. Following Yordanova, 1991 [11], two types of auditory stimuli (low tone, L, 800 

Hz and high tone, H, 1200 Hz) were computer generated, filtered, amplified, and reproduced 

by a loudspeaker in a free-sound field. All stimuli were presented at 60 dB SPL, with a 

duration of 50 ms (rise/fall time 10 ms).  

Task conditions. The stimuli were delivered with fixed inter-stimulus intervals of 2 s in 

two task conditions: (1) random, in which the L and H tones were presented randomly with 
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equal probability of 50% and required selective responding with the index or the middle 

fingers of one hand, and (2) regular, in which the two stimulus types were again equiprobable 

and required the same selective responses. However, in the regular condition, the two tones 

were presented in a structured sequence composed of six stimuli (H–H–L–H–L–L). This 

sequence was repeated 20 times during the regular condition (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task structure. Following Cohen et al. 2005 [12], each SRTT block consisted of three 

parts of 40, 120 and 40 trials, altogether 200 trials (Fig. 1). Unknown to the participants, each 

block was a "sandwich" where the outer trials (first 40 and last 40) followed a random series 

whereas the inner trials (120) repeated a fixed sequence of 6 stimuli as described above. From 

children’s point of view, this was a choice reaction task where they had to respond by 

selecting the correct response to each tone type. There were short breaks between the 

sandwich sessions. During three consecutive days, SRTT was performed first with the right 

hand and then with the left hand. 

2.3.  Evaluation of implicit learning 

Gain of implicit knowledge (ImK) was computed for each child as the difference in reaction 

times (RT) between the last random block and the preceding regular block in each sandwich. 

This subtraction represented an ImK coefficient reflecting RT speeding produced by the 

regularity [9,10].  

2.4.  Evaluation of language competence 

Language competence was evaluated using the Test for Phonological awareness (TPA) 

validated for Bulgarian population [13]. The test comprises 18 scales grouped into 5 

qualitative categories (rhyming, classification, manipulation, merging, segmenting) and one 

quantitative category (fast serial naming) and total scores for qualitative and quantitative 

categories. The test was applied by authorized experts before or after SRTT training. 

2.5.  Statistical analysis 

To explore the association between language competence and abilities of implicit regularity 

learning, multiple step-wise regression analysis was employed where ImK coefficients were 

the dependent variables and the scores of each scale of the TPA were independent predictors. 

As additional predictors age and gender were included. The gain of awareness about the 

regularity also was included in the model to control for the possible contribution of explicit 

sequence comprehension to speeded reactions in regular blocks. To reflect overall implicit 

learning abilities, ImK coefficients were averaged across the three training days, separately 

for the right-hand and left-hand conditions.  

 

3. Results 

Gain of ImK in auditory right-hand condition was predicted by the total score of the Fast 

Serial Naming (FSN) scale (F(1/13) = 20.3, p = 0.001; R = 0.793): FSN was associated with 

enhanced implicit learning (B = - 1.23, Beta = -0.793, t = -4.5, p = 0.001). The gain of ImK 

about auditory regularities associated with left-had responses was predicted by the qualitative 

Classification scale of TPA (F(1/13) = 5.72, p = 0.034, R = 0.569), with high classification 

Fig. 1. Schematic 

presentation of  block 

structure. 
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achievement linked to enhanced implicit learning (B = 110.0, Beta = 0.569, t = 2.4, p = 0.03) 

– Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussion 

According to the results, (1) Individual implicit learning abilities correlate with language 

competence in phonological awareness in healthy 6-7 year-old children; (2) Implicit learning  

with the left and right hand reveal different associations with language competence indicating 

specific roles for the left and right hemisphere in integrating implicit sensorimotor memories 

in language competence. The results support the implicit-explicit model of language 

acquisition during development [6] and provide original evidence for hemispheric 

specialization in this process. 
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РИМУВАНЕТО – ВАЖНА ИМПЛИЦИТНА ОСНОВА ЗА 

ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 
Mиглена Люцканова, Юлияна Йорданова 

Институт по невробиология при БАН, София 

 
Резюме: Целта на работата е да се представи концептуална рамка, според която имплицитната 

памет има съществено значение за развитието на езиковата компетентност в детска възраст. 

Понастоящем най-голяма тежест при третиране на специфични езикови нарушения в хода на развитието 

имат стратегиите за подкрепа на осъзнаването при езиково възприемане и възпроизвеждане. Тук се 

поставя фокус върху не добре проучения потенциал на допълнителното имплицитно обучение за 

развитие на езиковата функция в норма и патология. Според имплицитно-експлицитния модел (Ullman, 

2004), имплицитната памет има ключова роля за усвояването на граматичния аспект на езика, където 

доминират структурирани последователности. За разлика от това, богатството на речника и 

семантичното знание зависят от експлицитната паметова система. Имплицитнотo  обучение се дефинира 

като набор от автоматични механизми, които запаметяват повтарящи се структури от заобикалящата 

среда, без осъзнаване на тяхното наличие. Експлицитното обучение се основава на съзнателно търсене в 

паметта при активиране на системите за екзекутивен контрол. Съществен проблем за експлицитното 

езиково обучение, следователно, може да е дефицит на екзекутивната система, която се развива най-

късно през детството. На този фон важни подкрепящи стратегии могат да бъдат предложени на базата на 

имплицитното езиково обучение. Особено съществено въздействие може да има римуваната реч. 

Представлявайки повтарящи се фонологични патерни, римите се усвояват имплицитно. Тяхната езикова 

преработка не натоварва ресурса на екзекутивния контрол, подпомага семантичното разграничаване и 

включва важни емоционални и естетични аспекти. Концептуалната рамка за имплицитно езиково 

обучение чрез римуване предоставя нови възможности за оптимизиране на подкрепящи интервенции в 

норма и патология. 

Ключови думи: римуване, имплицитно обучение, езикова компетентност, детско развитие 

 

 

RHYMING AS A RELEVANT IMPLICIT BASIS OF LANGUAGE DEVELOPMENT 

Miglena Lyuckanova, Juliana Yordanova 

Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 

 
Abstract:This research aims at presenting a conceptual frame according to which implicit memory 

plays a crucial role for the development of language competence in childhood. Currently, the gold standard to 

treat specific language impairments encompasses therapeutic approaches which basically target explicit 

awareness during language perception and production. Here we focus on the potential of strategies based on 

implicit learning, which have remained underestimated as a tool to support the development of language 

functions in normal and pathological conditions. According to a modern concept of implicit-explicit foundations 

of language (Ullman, 2004), implicit memory plays a key role for acquisition of the grammatical aspects of 

language dominated by structured regularities. In contrast, vocabulary and semantic knowledge depend on 

explicit memory system. Implicit learning is defined as a pool of automatic mechanisms memorizing repeated 

structured regularities in the external environment, without awareness of the presence of such regularities. 

Explicit learning is defined as conscious search and retrieval from memory supported by cognitive systems for 

executive control. Thus, an essential problem for explicit language learning may arise from deficits in executive 

control mechanisms as they mature slowly until late childhood and adolescence. From this perspective, relevant 

supporting strategies activating implicit memory system during language acquisition can be proposed. Of 

particular relevance is the exposure to rhymes. Being repeated and structured phonological patterns, rhymes are 

processed implicitly. Rhyme processing does not challenge the limited resources of the executive control. In 

addition, perception and production of rhymes facilitates semantic distinction and induces emotional and esthetic 

activations. The development of new approaches based on rhyme practice may provide important supporting 

strategies for language development and improvement in normal and pathological conditions. 

Keywords: rhyme, implicit learning, language proficiency, child development 

 

Въведение 

„Човешкият род притежава от хилядолетия насам най-съвършеното и най-

икономичното средство за общуване – звуковата реч, докато общуването чрез 

показване на вещи би представлявало някакъв рудиментарен универсален “език” (проф. 
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Живко Бояджиев)“ [1]. Разбира се, това особено силно се отнася и за децата, които 

освен че опознават света сетивно чрез предметите в заобикалящия ги свят, възприемат 

емоционалната, семантичната и понятийната страна на живота най-вече чрез майчиния 

глас още от утробата. Мозъкът на детето кодира постъпващата информация и я 

запаметява имплицитно. Децата научават майчиния език въз основа на 

суперсегментните особености на гласа й – ударение, интонация, темп, паузи, без да им 

се преподава граматика, но въпреки това те са способни да усвоят правилно 

граматичната употреба на думи и изрази, мелодии, стихове. Без звуковата реч 

човечеството не би достигнало днешните висоти на развитие. Фундаментален висш и 

творчески акт на езиковото общуване, най-висша форма на езиково изразяване, може да 

се каже, че е поезията, а нейният главен инструментариум – това е римуването, носещо 

красотата на езика и разкриващо неговото многообразие – във фонологично, 

морфологично, лексикално и синтактично отношение, съхранено във вътрешната памет 

на човека, известна още като имплицитна памет. Имплицитната памет няма словесно 

изражение, но е пример за запаметяване на правилна граматична употреба на думи и 

изрази, мелодии, стихове, невербален език. Експлицитната памет обхваща всички 

съзнателно натрупани от личен опит познания за факти, образи, пространство и време, 

а съхраненото в нея се изразява с езикови средства, като само по себе си това е 

творчески процес на реконструкция и синтезиране. Затова експлицитната памет се 

нарича още вербална. 

На психофизиологично ниво езиковата имплицитна памет се свързва със 

структурирани последователности, които, както предполага имплицитно-

експлицитният модел за езика [2,3], имат ключова роля за усвояването на граматичния 

аспект на езика. Целта на настоящия доклад е да се представи концептуална рамка, 

според която имплицитната памет, в която се операционализират структурирани 

патерни, има съществено значение за развитието на езиковата компетентност в детска 

възраст. Езикът и умението ни за комуникация са отлични примери за структурирани 

съгласувани полета, към които хората показват вътрешен усет. Това са словесни и 

писмени езикови единици (букви, фонеми, срички, думи и др.), които се слепват в 

полуготови (правилни) съгласувани структури, които могат да бъдат дефинирани в 

рамките на статистически или вероятностни връзки [4]. Римите могат да бъдат 

дефинирани като структурирани и рандомизирани сензомоторни последователности, 

които лесно се вграждат имплицитно в езиковите функции на индивида от най-ранна 

възраст. Тук се поставя фокус върху не добре проучения потенциал на допълнителното 

имплицитно обучение за развитие на езиковата функция в норма и патология, като 

поставяме основи на нов тип интердисциплинарни проучвания. Концептуалната рамка 

за имплицитно езиково обучение чрез римуване предоставя нови възможности за 

оптимизиране на подкрепящи интервенции в норма и патология. 

В наши предишни [5] и настоящи изследвания за връзката между езиковата 

компетентност и способностите за имплицитно усвояване на сензомоторни 

регулярности в слуховата модалност на деца на възраст 6-7 години в български 

училища установихме специфични ефекти на детското когнитивно познание. В 

представянето на слуховата задача за серийно обучение, с висок (1200 Hz) и нисък тон 

(800 Hz), децата имаха свободата да назоват тоновете със свои думи, за да ги оприличат 

на близки до тях звуци и понятия. Повечето от тях не разпознаха тоновете като „висок“ 

и „нисък“. Една група деца назоваваха тоновете, като ги оприличаваха на сигнал, звук 

от линейка, звук от полицейска кола, бибитка. Трета част деца директно назоваваха 

тоновете, като ги имитираха звуково: високия тон – ПИП, ПИ, ПИК, МИ, ПИУ (две 

деца), ниския – ПУП, ПЕ, ПУК, ДЖЕЙ, ЦЪК, МЪЪЪ (две деца). Друга част описваха 

звуците с прилагателни имена – високият тон като по-звучен, силен, писклив, нежен, 
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светъл, по-тънък, голям, а ниският тон – като по-малко звучен, по-тих, по-слаб, груб, 

дебел, тъмен, сериозен, малък. Едно дете назова високия тон „плюс“, а ниския – 

„минус“, едно дете ги преобразува в буквени кодове – съответно като А и Б за „висок“ 

и „нисък“ тон и едно дете ги определи като първи и втори звук. Назоваването на 

тоновете от децата показа как те ги прекодират семантично и сензорно, като използват 

стратегии за уподобяване на познати за тях звуци или признаци и как ги вербализират. 

В този смисъл употребата на рими като структурирани и рандомизирани сензомоторни 

патерни (срещани най-често в римуваната реч) в езиковото обучение на деца в 

предучилищна и начална училищна възраст оказва благотворно въздействие за 

имплицитно научаване на граматическите категории на родния език, подпомага 

плавния преход към фонологичното, морфологичното и синтактично осъзнаване по 

приятен начин и е мощно помощно средство за коригиране на грешки в имплицитното 

запаметяване на структурирана информация.  

Определението за рима в Енциклопедичния речник на българския език е 

„съзвучие между две или повече думи в стиха с други думи, в последващите стихове, 

основано на пълното или на относителното звуково тъждество, придобиващо особена 

звучност и хармоничност на стиховото слово – едно от най-внушителните въздействия 

на мерената реч”. 

Пример от българската поезия за лесно имплицитно усвояване и дълбоко 

езиково кодиране са стиховете на Христо Ботев, с които всички сме закърмени, без 

обаче съзнателно да помним точния момент кога това се е случило. В нашата страна от 

ранна възраст обясняваме на децата си кой е Ботев – най-малкото заради 

пронизителните сирени в 12 часа на 2 юни всяка година. 

Даваме като пример стихотворението „Хаджи Димитър“, тъй като то би могло да 

бъде изключително благотворно за логопедична работа с оглед не само нa езиковото, но 

и литературно обогатяване на децата, което е предпоставка за имплицитно езиково 

обучение. Когато възпроизвеждаме разказ, ние се стремим да покажем как сме усвоили 

смисъла, но ако една дума сгрешим в стихотворение, което сме учили наизуст, ефектът 

от стихотворението изчезва. Толкова важен е ритъмът, звуковият образ на 

стихотворението, неговата подредба. Например стилистичната фигура асонанс, при 

която се наблюдава повторение на ударени гласни звукове в стих, създава усещане за 

римуване вътре в самите стихове на стихотворението. В „Хаджи Димитър“ има асонанс 

с гласната „е“ – Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора 

зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. Този асонанс има особено силно 

емоционално въздействие и постига лесно запаметяваща се форма на стихотворението. 

По подобен начин въздейства и алитерацията (стилистична фигура, при която една или 

няколко сходни съгласни се повтарят неколкократно в близко разположени думи). В 

същото стихотворение се наблюдава струпване на звуците „ж“ и „ш“ в съседни стихове: 

Жив е той, жив е! Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на 

гърди рана, юнак във младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на 

друга сабля на две строшена; очи темнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла 

вселена! Т.е. наблюдаваме струпване на „ж“ и „ш“ в следните думи: жив, лежи, пъшка, 

мъжка, отново пушка, строшена, люшка. А по-нататък в стихотворението се срещат 

още доста думи, съдържащи звуците „ш“ и приоритетно „ж“: жътварка, жътва, жалеят, 

ближе, грижи, зашуми, хайдушка, върже, бърже, Караджата, кажи, дружина, душата, 

лежи, съчетани в уникално не само за българския, но и за всички други езици съзвучие. 

Струпването на сходни звуци в разнообразни конфигурации на сензорно ниво 

стимулира мозъчната дейност и съответно – запаметяването. Така по-лесно се усвояват 

и словообразуващите и формообразуващите морфеми – веднъж на имплицитно ниво в 

по-ранна възраст, и втори път – на съзнателно ниво в по-горните класове. Целта на тези 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0
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примери е да покаже как като регулярни сензомоторни патерни римите лесно се 

вграждат имплицитно в езиковите функции на индивида от най-ранна възраст. 

От друга страна, богатството на речника и семантичното знание зависят от 

експлицитната паметова система [3]. Когнитивните концепции за имплицитност и 

експлицитност се фокусират върху психофизиологичните механизми за преработка на 

информация като възприятие, съхраняване, извличане и осмисляне [6,7]. 

Експлицитността е съзнателно търсене в паметта при активиране на системите за 

екзекутивен контрол [7], което се случва на един по-късен етап в процеса на съзряване 

на детето. Съществен проблем за експлицитното езиково обучение, следователно, може 

да е дефицит на екзекутивната система, която е относително слабо развита през 

детството [8]. На този фон важни подкрепящи стратегии могат да бъдат предложени на 

базата на имплицитното езиково обучение, като особено съществено въздействие има 

римуваната реч. Езикова преработка на римите не натоварва ресурса на екзекутивния 

контрол, подпомага семантичното разграничаване и включва важни емоционални и 

естетични аспекти. Съзнанието на дете, което заучава дадено стихче в периода на 

езиково осъзнаване, и още няма саморегулация, е под властта на заобикалящата го 

информация, която постъпва в съзнанието му. Въздействието на стиховете поради 

звуковата, семантичната и емоционалната сила, която носят суперсегментите мелодика, 

интензивност, пауза, темп, ударение, е огромна и оставя ярки и трайни следи в 

имплицитната памет, независимо дали се касае за телевизионна реклама или приказка в 

стихотворна форма. Сходният звуков модел на римуваните думи и ритъмът в стиховете 

формират имплицитни репрезентации (паметови следи), които са в основата на 

несъзнателното (автоматизирано) обучение, без осъзнаване на това. Не на последно 

място римите и римуваната реч влияят положително и върху концентрацията на 

вниманието. 

Съзнателното въвеждане на римите в света на детето се случва чрез римувани 

приказки, детски стихчета, поговорки, пословици в рими и скоропоговорки, които са 

използвани в работата с деца от педагози и логопеди [9]. Подобни са „Петър плет плете, 

през три пръта преплита“, и „Хитрост хитрост надхитря“, в които се наблюдават както 

алитерация (струпването на съгласни е по-трудно за българските деца от струпването 

на гласни), така и усложнен синтаксис, специфичен за родния език. 

Фонологично кодираният звуков образ на римите се преработва във вербалната 

работна памет. Като звуково структурирани патерни римите подпомагат обучителния 

процес на запаметяване от най-ранна възраст. Установено е, че деца на 4 години имат 

по-добра дългосрочна памет от своите родители, тъй като при изпълнение на задача с 

четене на роман в стихове в продължение на 10 дни са се справили по-добре с 

възпроизвеждането на предварително набелязана част от него [10]. 

Когато на едно дете се чете определена приказка в рими от най-ранна възраст, то 

я запаметява на звуково равнище, а на определен етап се опитва и да възпроизведе 

части от нея (дори и само звукоподражателно). Повторяемостта на ритъма в римуваната 

приказка затвърждава паметовите сензорни следи и улеснява семантичното 

възприемане на запаметения звуков образ на думите. 

Формирането на ранна представа за римуване обогатява и пасивния, и активния 

речник на децата, като особено силно познавателно въздействие има при употребата на 

еднородни думи, в рамките на които се срещат най-много близки звукови форми. 

Натрупването на имплицитни познания за граматическата структура на езика формира 

усет към законите, по които се формират и употребяват граматически правилно думите 

в даден език. Ще дадем пример с отглаголните съществителни, при които може да се 

наблюдава характерно за българската граматика формообразуване на думи, които 

изразяват процеса на дадено действие. Например: (1) пея, рея, вея, сея, лея/пеене, реене, 
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веене, сеене, леене; (2) летя, паля, копнея, валя/летеж, палеж, копнеж, валеж; (3) женя, 

кося, сея, вършея/женитба, коситба, сеитба, вършитба. Римуването между отглаголни 

съществителни със сходна морфологична структура подпомага процеса на имплицитно 

усвояване на граматиката на езика, без да натоварва вниманието на малкото дете и 

същевременно се превръща в предпоставка за улеснено експлицитно познание на 

особеностите на родния език. 

Не на последно място изследването и употребата в различни граматически 

задачи с рими има и своята естетическа страна, като не само допринася за езиковото 

осъзнаване, но и носи радост на децата. 

 

Благодарност. Изследването е финансирано от програмата за подпомагане на младите 
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ПРОЯВИ НА ПАРАГРАМАТИЗЪМ, ЦИРКУМЛОКУТОРНИ 

ФРАЗИ, ВЕРБАЛНИ ПАРАФАЗИИ И ФОНОЛОГИЧНИ 

ТРУДНОСТИ ПРИ ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО  
Пламен Петков, Живко Жеков 

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически 

Факултет, катедра  Специална педагогика 
 

Резюме: Различни видове вербални дефицити при деца с дисфазия на развитието са представени 

в статията.Поставен е акцент върху различни детайли и конкретни форми на езикови трудности. 

Изследвана е способността на деца с дисфазия на развитието да генерират езикови послания като 

грешките, направени от тях, са дифиренцирани, класифицирани и анализирани. Представени са и са 

описани  различни варианти на фонологични дефицити, прояви на параграматизъм и вербални 

парафазии, както и употребата на циркумлокуторни фрази. На базата на резултатите са формулирани 

някои изводи. 

Ключови думи: параграматизъм, циркумлокуторни фрази, вербални парафазии, фонологични 

трудности, дисфазия на развитието 

 

SOME MANIFESTATIONS OF PARAGRAMMATISM, 

CIRCUMLOCUTORY   PHRASES, VERBAL PARAPHASIAS AND 

PHONOLOGICAL DIFFICULTIES IN CHILDREN WITH 

DEVELOPMENTAL DYSPHASIA 
Plamen Petkov, Zhivko Zhekov 

University of Shumen“ Konstantin Preslavsky”, Faculty of Pedagogy, Special Pedagogy 

Department 

 
Abstract: Different kinds of verbal deficits are pointed out within the article. They are encountered in 

the development of children with developmental dysphasia. Many details and particular forms of linguistic 

difficulties are highlighted and discussed by the authors. The verbal production of the examined children is 

analyzed and the errors and the difficulties are classified. The versions and the diversity of phonological 

mistakes, the cases of paraggramatism, verbal paraphasias and circumlocutory phrases are described and as a 

result of them some conclusions about the development of children with specific language impairment are 

pointed out. 

Keywords: paragrammatism, circumlocutory   phrases, verbal paraphasias, phonological difficulties, 

developmental dysphasia 

 

Въведение  

Специфичните езикови нарушения се характеризират с разнообразни прояви. 

Целта на настоящото проучване е да бъдат представени емпирични резултати и данни 

по отношение на следните индикатори при дисфазия на развитието: 

 Прояви на параграматизъм; 

 Използване на циркумлокуторни фрази; 

 Наличие на вербални парафазии; 

 Фонологични грешки във вербалната продукция; 

Параграматизмът включва различни варианти на неправилно съгласуване на 

думи съобразно граматическите категории и правила. Без това да бъде преувеличено би 

могло да отбележим, че дисфазия на развитието при индивиди, използващи български 

език, се проявява с доста разнородни и разнообразни типове грешки и това се дължи на 

особеностите на българската граматика, която в сравнение с граматиката на други 

езици (в рамките на които  има много по-богата база данни с описание на случаи с 

дисфазия на развитието), е доста по-сложна, особено по отношение на граматическата 

морфология на глаголите. Твърде многото различни окончания на последните във всяко 

лице и число, във формите на различните времена и наклонения, както и спецификата и 
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различието на окончанията на глаголите съобразно тяхното спрежение действително 

създават предпоставки за изобилно манифестиране на многообразни варианти на 

параграматизъм. А именно  употребата на глаголните форми има решеващо важно 

значение за езиковото развитие, защото чрез тях се съставя сказуемото в изреченията, а 

без адекватното използване на фрази и изречения не е възможно  езиково развитие. [4] 

Ако един индивид бъде целенасочено обучен да запамети преобладаваща част от 

думите на един нов за него език, както и ако запамети и дори разбере  теоретично 

приложението на всички граматични правила, това не означава, че с тези наистина 

огромни по обема и спецификата си знания, той ще овладее съответния език. Тъкмо 

обратното той ще има много повече трудности от едно петгодишно дете, което 

спонтанно е овладяло същия този език и може коректно да използва почти всички 

глаголни и други форми без да въобще да знае как се научават, назовават, описват и 

обясняват всичките тези граматически операции и категории, с които то борави така 

умело и успешно. Тук е безпорна ролята на комуникацията в социалната среда в 

разнообразен контекст, комуникативната активност и изразяването на собствените 

послания, натрупването на социален и когнитивен опит, развитието на езиковата 

интуиция и компетентност и не на последно място вродената иманентна система от 

принципи, която всеки човек „притежава” имплицитно в себе си и която Чомски нарича 

Универсална граматика [3]. По отоншение на езиковата среда и социалните условия 

децата с дисфазия на развитието не получават по-слаби стимули в сравнение с 

нормално развиващите се езиково деца, но тяхното взаимодействие и обратната връзка 

с тази среда, както и стимулирането на езиковата им интуиция видимо изостават и/или 

имат непълноцени и ограничени механизми.Макар и твърде схематично, това обяснява 

проявите на прагараматизъм. Ето защо, за да не бъде предимно теоретична 

интерпретацията на тези проблеми, тук ще бъдат представени емпирични данни и 

тяхният анализ ще бъде само качествен, а не количествен и ще бъде базиран на 

конкретните детйли и особености. 

В таблици 1 а и 1б  са представени някои подбрани примери на параграматизъм 

в речта на петгодишни деца с дисфазия на развитието. 

 

 

Таблица 1а  Примери с параграматични изказвания на деца с дисфазия на 

развитието. 

Параграматизъм Правилен вариант 

Тука се качиш на автобуса. Тука се качваш на автобуса. / Тук ще се качиш 

на автобуса. 

Отворят някакво безалкохолно. Отварят някакво безалкохолно. / Ще отворят 

някакво безалкохолно. 

Искам ходи парка, ама вали дъжд. Искам да ходя (отида) в парка, ама вали дъжд. 

Прибрах съм вкъщи. Прибрах се вкъщи./ Прибрал съм се вкъщи 

Един човек е настъпал другия човек и той 

го е заболяло. 

Един човек е настъпал друг човек и него го е 

заболяло. 

Утре гледам телевизия. Утре ще гледам телевизия. 
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Таблица 1б  Примери с параграматични изказвания на деца с дисфазия на 

развитието. 
 

Параграматизъм  Правилен вариант 

Аз вчерах исках да отиде на парка, ама 

заваля дъжд и се отказах. 

Аз вчерах исках да отида в парка, ама 

заваля дъжд и се отказах. 

Ще отидем на първи клас като порасна. Ще отида в първи клас като порасна. 

Днес ще си играя да правя баничка с 

другите дете 

Днес ще си играя да правя баничка с 

другите деца. 

Едно момче снима две  мъже. Едно момче снима двама мъже. 

Имало три прасенце. Имало три прасенца. 
 

Обобщени и класифицирани типовете грешки могат да бъдат представени в 

следната последователност: 

 Неправилни граматични морфеми на глаголите в конструкцията на 

сказуемото; 

 Пропускане на спомагателни частици; 

 Неправилно съгласуване на глагола по лице и число; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и прилагателно име по 

число; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и прилагателно име по 

род; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и числително име по род; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и числително име по 

отношение на правило за числителните имена от мъжки род, поясняващи 

одушевени обекти (двама мъже; два града); 

 Несъгласуваност и противоречивост при използване на глаголно време и 

наречие за време; 

Друг акцент в настоящото проучване и представяне на емпирични данни е 

поставен върху употребата на циркумлокуторни фрази от деца с дисфазия на 

развитието. Когато са част от характеристиката на езиково нарушение, 

циркумлокутарните фрази са резултат от аномичен дефицит – неспособност да се 

назове даден обект или Резюмено понятие като понятието, съответстващо на думата, 

която не може да се назове, е напълно адекватно и значението на думата, както и 

правилното му включване в контекста, се разбират добре. Така по заобиколен, 

перефразиращ път лицето с аномичен дефицит дефинира и описва  липсващата в 

ситуативния  лексикон и контекст дума. В таблици 2 а, 2 б и 3 са представени примери 

на циркумлокуторни фрази, използвани от петгодишни деца с дисфазия на развитието. 

Таблица 2 а Циркумолокуторни фрази при аномия на съществителни имена. 

Обект, който трябва да бъде назован Отговори на децата с дисфазия на 

развитието при номинация на обекта 

корона  нещо, което принадлежи на царя; 

 нещо, което е на главата на царя; 

 за царя; 

 главата за царя; 
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 принц; 

 
Таблица 2 б Циркумолокуторни фрази при аномия на съществителни имена. 
 

Обект, който трябва да бъде назован Отговори на децата с дисфазия на 

развитието при номинация на обекта 

 кръст  като има празненство 

 покривът дето звъни 

 дето попът го държи за гердан 

 

 

Таблица 3  Циркумолокуторни фрази при аномия на глаголи. 
 

Действие, което трябва да бъде назовано 

чрез точно определен глагол на базата на 

картина, която го изобразява. 

Глаголи и фрази, използвани от децата с 

дисфазия на развитието при назоваване на 

изобразеното действие. 

Обелване на ябълка с нож - беля Махат червеното на ябълката.  

Запалване на свещ - паля Слага огън на свещичката. 

Прави огън. 

 
Представените примери са извадка от база от данни, съдържаща много други 

подобни и аналогични на тях резултати. Тук не е нужно те да бъдат представени в 

тяхната цялост, а да бъде откроен техния характер. Сами по себе си отговорите на 

децата са напълно  спонтанни и дори очарователни и прекомерен коментар тук по-

скоро би намалил ефекта на възприемане на тяхното естество. В по-рана възраст в 

диапазона от две до три и половина години подобни отговори могат да бъдат 

приемливи и дори тогава децата използват повече неологизми, отколкото 

циркумлокуторни фрази и това са важни стъпки при овладяването на семантиката на 

езика – явление, описано доста ярко от Чуковски, но при петгодишни деца подобни 

фрази, повечето от които са недовършени  синтактично, са индикатор за трудности при 

осъществяването на връзката между  семантиката и нейното конвергертно 

структуриране. 

 Следващият  компонент при анализа на езиковите дефицити се отнася до 

нарушени фонологични съчетания при децата с дисфазия на развитието. 

Фонологичните операции са резултат от лингвистична обработка, която определя 

подбора и последователността на съчетанията на фонемите по начин, който позволява 

да бъдат репрезентирани различни значения. Ето защо фонологичните грешки водят до 

семантични и/или граматични дефицити във вербалната експресия. 

 Таблица 4 представя такъв тип дефицити при изследваните деца.Открояват се 

неточности в употребата на окончанията на някои думи, както и промяна на наставките. 

В тези случаи се наблюдава повлияване на сгрешените наставки и окончания от друг 

тип думи, при които подобни наставки и окончания са правилни. Така например е 

използван неологизъм да опитне (вместо да опита) по аналогия с друг глагол и негова   

форма като например „да ритне” или при потечва (вместо потича) по анология с 

форми като  препрепчва или отидих (вместо отидох) по аналогия с ходих  и др. Трудна 

се оказва за децата правилната употреба на глоголи от свършен и несвършен вид в 
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определено лице и глаголно време и особени трудности се наблюдават при глаголи от 

различно спрежение, чиито окончания твърде много се грешат и разменят. В много 

случаи се наблюдават проблеми с граматическата морфология и по- рядко варианти на 

произволно раместване на реда на фонемите. Децата използват своята езикова 

интуиция, но вместо определени наставки или окончания използват други, 

неподходящи за съответната дума.  

 

Таблица 4 Фонологични и морфологични грешки на петгодишни деца с дисфазия на 

развитието. 

Изречения с фонологични и морфологични грешки на децата с дисфазия на развитието 

Иска да опитне супата дали е вкусна. 

Потечва кръв на пръста. 

Днес си го е вземил нещо. 

Аз вчера отидих да играя. 

Играм играчки. 

Можам сам. 

Магарето изревяло. 

  

 

По отношение на вербалните парафазии  при дисфазия на развитието трябва да 

отбележим, че те се различават значително от вербалните парафазии при афазиите. При 

изследваните деца думите субститути при вербалните парафазии не са случайни и без 

връзка с контекста.Обикновено те имат семантично сходство със заменената дума. 

Типичен пример е словосъчетанието счупено въже. Виждайки картинка , на която е 

изобразено скъсано въже, едно от изследваните деца отговоря, че това е счупено въже . 

На подобна вербална парафазия не трябва да се гледа като на негативно явление. Това е 

стъпка при овладяването на семантиката и е напълно в духа на даваните подобни 

примери от  Корней Чуковски в книгата му „От две до пет”. [2] 

Съществуват подходи, при които успередно с работата върху фонологичните 

трудности и граматичните грешки, се стимулират и  функции, които не са езикови, но 

се смята, че това допринася за цялостното развитие на децата. Така например според 

Василева „Изключителен интерес  предизвиква модела на невропсихологично 

ориентираната  терапия при нарушения в развитието, при който стимулиращи 

когнитивните функции методи (включващи стимулирането, както на  гнозисни, така и 

на езикови  функции) се съчетава с методи, насочени към развитието на двигателните и 

праксисните функции.” [5] Така се постига взаимно стимулиране между отделните 

функции. Според Чомски „ в процеса на езиковите дейности  се активират когнитивни 

ресурси без да са пряко предизвикани, т. е. те са напълно свободни от контрола на 

стимулите.” [3] Това означава, че когато когато стимулираме различни процеси, това 

провокира механизми на взаимодействие между тях и така косвено се повлияват или 

активират операции, на които не въздействаме пряко. 
Кюркчийска акцентира върху « предимствата и на рецептивните задачи със 

занимателен характер” [1] . При  използването на софтуерен продукт, създаден от нея, 

децата, прослушват определени аудио модули, които впоследствие трябват да съчетаят 

в правилна последователност на компютърния екран, за да съответстват на 

съдържанието на определени приказки. Така от една страна се упражняват умения  за 
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правилна семантична перцепция на вербална информация, а от друга децата овладяват 

важни стилистични форми на езиковата употреба. 

За преодоляването на трудностите в граматическата морфология, фонологичните 

операции, за коригирането на параграматизма и редуцирането на циркумлокуторните 

фрази и вербалните парафазии съществено значение има възприемането на 

стилистиката и фразеологията на използвания език. На фиг.1 са представени 

отношенията между семантика, граматика, прагматика, стилистика и фразеология. 
 

 

 
Фигура 1 Взаимовръзка между  основни лингвистични области, от които зависи 

пълноценното овладяване на езика. 
 

 Така при логопедичната работа с деца с дисфазия на развитието е необходимо да 

се стимулира тяхната езикова интуиция и е важно те да възприемат разнообразни и 

гъвкави модели, които характеризират стилистиката и фразеологията на езика. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ПРЕДЛОЗИ ПРИ 

ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО 
Пламен Петков, Живко Жеков 

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически 

Факултет, катедра  Специална педагогика 

 
Резюме: В статията е представено изследване на разбирането на значенията на предлози и 

употребата на предлози при деца с дисфазия на развитието. Изследването обхваща 30 деца с дисфазия на 

развитието на възраст от 5;1 (години, месеци) до 5;8 (години, месеци) и 30 техни връстници с нормално 

езиково развитие. Съотношеното на средната възраст между двете групи е: дисфазия на развитието – 5;5 

(години, месеци) и контролна група 5;4 (години, месеци). Извършена е съпоставка на резултатите като са 

откроени някои специфични детайли и особености при употребата на предлози и разбирането на техните 

значения. 

Ключови думи: езиково развитие, дисфазия на развитието, разбиране на предлози, употреба на 

предлози 

 

AN ENQUIRE FOCUSED ON THE PREPOSITIONS USED BY 

CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSPHASIA 
Plamen Petkov, Zhivko Zhekov 

 University of Shumen “ Konstantin Preslavsky”, Faculty of Pedagogy, Special Pedagogy 

Department 
 

Abstract: The ability of children with developmental dysphasia to comprehend the meanings of 

prepositions and to use prepositions within their expressive performance is examined by the authors. The 

selected group of the research includes 30 children with developmental dysphasia. All of them are between the 

ages of 5;1 (years, months) and  5;8. There is also a group of normally developed age-mates who are examined 

through the same procedure.  The age proportion between the both groups is: SLI group M= 5;5, NL group M = 

5;4.  A comparison between the results is highlighted and some specific details and particularities of the use of 

prepositions by children with developmental dysphasia are found and discussed. 

Keywords: language development, developmental dysphasia, comprehension of prepositions, selection 

and use of prepositions 

 
Въведение 

Диагностицирането на специфичните езикови нарушения изисква комплексни 

подходи на изследване и разнообразно проучване на различни вербални операции, за да 

бъде определена цялостната картина на езиковите дефицити. Формулирането на 

глобална характеристика и открояването на конкретни особености е възможно след 

оценяването на детайлни и тясно специфични умения и функции. В тази връзка в 

контекста на езиковото обучение при учениците например, Кюркчийска отбелязва, че в 

редица случаи при езиковите тестове е необходимо „да се измерва единствен факт, 

понятие, принцип, а не няколко  (ако задачата измерва няколко езикови явления, не е 

възможно да се устанонови какво не знае ученикът (ако не я е решил правилно)” [1] По 

тоншение на предучилищната възраст един безпорно важен детайл, който би следвало 

да бъде проучен при децата с дисфазия на развитието е употребата на предлози. 

Предлозите действително заемат твърде специфична роля при овладяването на 

езика и тяхната употреба се свързва с усложнени форми на семантично съдържание. За 

разлика от други части на речта като съществителните имена, глаголите, 

прилагателните имена и наречията, които  имат богато и разнообразно семантично 

съдържание (и със значенията, които имат, предават съдържаща се сама по себе си ясно 

обособена информация, която може да бъде възприета семантично  в много случаи 

съвсем пряко и директно), предлозите се окзват важно свързващо звено във фразите  и 

от тях зависят много важни детайли, нюанси, особености и факти на самия конкретен 
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контекст. Така тук се откроява разликата между изолираното значение (или значения) 

на предлозите  извън контекст, което е сравнително просто и семантически оскъдно  и 

тяхната доста съществена роля за разбирането на смисъла на фразите в контекст, 

където те свързват други части на речта и от тяхната правилна употреба зависи 

разбирането на смисъла на  строго специфични семантични конфигурации, които могат 

да бъдат твърде разнообразни и в това отношение силно контрастират по сложност на 

сравнително простите изолирани значения на предлозите извън контекст. В рамките на 

някои лингвистични парадигми предлозите биват определяни като граматични 

функционални думи, в същото време те си имат и своята важна прецизна роля в 

синтаксиса, образувайки непреките допълнения в изреченията. Всичко това прави 

достатъчно изразена необходимостта да бъдат специално изследвани в случаите на 

дисфазия на развитието и никак не е трудно да се предположи, че се очаква 

констатирането на трудности в тяхната употреба, като е важно, разбира се, да бъде 

описан и анализиран техният характер. 

Целта на представеното изследване е да бъдат обхванати рецептивните и 

експресивните умения на деца с дисфазия на развитието да боравят с предлози както по 

отношение на семантичните, така и по отношение  на граматичните и синтактичните 

измерения на тяхната употреба. 

 

Метод на изследване и участници  

В изследването взеха участие 60 деца, 30 от които са с дисфазия на развитието, а 

останалите 30 с нормално езиково развитие. Възрастта на децата беше между 5;1 

(години, месеци) и 5;8. Средната възраст на децата от експерименталната група 

(дисфазия на развитието) беше 5;5, а на децата от контролната група – 5;4. 

Обследването и диагностицирането на специфични езикови трудности като експертиза 

за сформирането на експериментална група, както и констатирането на липсата на 

такива при контролната група,  бе предварително извършено от логопеди в хода на 

тяхната дейност в съответните предучилищни заведения, където ни бе предоставен 

достъп за изследването на децата.  

Първата фаза от изследването протече с проверка на разбирането на значенията 

на предлози (фиг. 1). След съответна инструкция и демонстрация децата трябваше да 

посочат картинка, която съответства на значението на предлог, който изследващият е 

назовал. Пробата включва пет предлога, които са достъпни за възрастта на децата. За 

всеки правилен отговор всяко от децата бе оценено с една точка, а при грешен отговор - 

с нула точки. При проверката на употребата на предлози в рамките на експресивния 

езиков перформанс, бяха включени проби, при които  децата съставяха изречения по 

картини, текст по картина и серия от картини, както и спонтанни изказвания.  

 

Резултати 

В интерес на по-задълбоченото интерпретиране на резултатите, към оценката на 

употребата на предлози, включихме и данни от изледване на езикови операции, които 

не са предмет на настоящата тема. Въпреки това  тези данни са интересни за 

съпоставяне, а при други данни и компонентти от цялостното доста по-разширено 

изследване се наблюдават разнообразни грешки при употребата на предлози без това да 

е било специален фокус на изследване и тъй като подобни детйли  имат отношение към 

темата,  са добавени към настоящия анализ. Така например на Фигура 1 е направена 

съпоставка на броя на грешките при разбирането на предлози и броя на грешките при 

разбирането на други части на речта като съществителни имена, глаголи и 

прилагателни имена. И при двете групи с ясно изразена по-голяма степен на трудност е 
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разбирането на предлозите спрямо посочените други части на речта, като при децата с 

дисфазия на развитието процентът на грешките е по-голям. 

 

 
Фигура № 1 Съотношение на процента на грешните отговори при децата от 

експерименталната и децата от контролната група при изследването на 

разбирането на различни части на речта. 

 На Фигура 2  е представено съотношението на грешните отговори при 

изследването на разбирането на предлози. Наблюдава се еднакъв ред на степенуване на 

предлозите по трудност, като процентът на грешшните отговори е по-голям при децата 

с дисфазия на развитието с изключение на предлога „зад”, при който процентът на 

грешните отговори е еднакъв при двете групи 

 
Фигура № 2 Съпоставяне на броя на грешните отговори на децата с дисфазия 

на развитието и на децата с нормално езиково развитие при декодирането на 

предлози. 

 

Въпреки различията в процента на грешните отговори, представени на  Фигура 

2, на Таблици 1 и 2 е видно, че статистически значими различия при разбирането на 

предлози  между двете групи не се наблюдават. 

 

Таблица № 1 Честота и процент на натрупване при резултатите от задачите за 

изследване на разбирането на предлози при момичетата от двете групи. 

Gender  Group  Val.  Frequency  Percent  Cumulative Percent  

Females  Developmental 

dysphasia  

0,00  1         12,5  12,5  

0,60  4  50,0  62,5  

0,80  2  25,0  87,5  

1,00  1  12,5  100,0  

Total  8  100,0   
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Normal 

Language  

0,40  2  13,3  13,3  

0,60  7  46,7  60,0  

0,80  3  20,0  80,0  

1,00  3  20,0  100,0  

     

Таблица № 2 Честота и процент на натрупване при резултатите от задачите за 

изследване на разбираенто  на предлози при момчетата във  всяка от групите. 

Gender  Group  Val.  Frequency  Percent  Cumulative Percent  

Males  Developmental 

dysphasia  

0,00  1  4,5  4,5  

0,20  4  18,2  22,7  

0,40  3  13,6  36,4  

0,60  7  31,8  68,2  

0,80  4  18,2  86,4  

1,00  3  13,6  100,0  

Total  22  100,0   

Normal 

Language  

0,40  3  20,0  20,0  

0,60  4  26,7  46,7  

0,80  3  20,0  66,7  

         

На Фигура 3 и Фигура 4 се вижда, че разбирането на предлози е по-добро при 

момичетата от експерименталната група, докато при децата с нормално езиково 

развитие момчетата имат по-добра успеваемост. 

 
 

Фигура № 3 Съотношение на успеваемостта по пол при задачите за 

изследване на разбирането на предлози при децата с дисфазия на развитието. 
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Фигура №  4 Съотношение на успеваемостта по пол при задачите за 

изследване на разбирането на предлози при децата с нормално езиково развитие 

Както може да се види на Фигура 5, две от децата от експерименталната група не 

са дали нито един верен отговор при разбирането на презлози. Също така сред най-

ниските резултати се открояват и четири случая, при които е декодиран само един от 

петте предлога. Това са отговори също на деца от експерименталната група. 

Максимален актив имат 12 от децата - те са декодирали и петте предлога. Броят на 

децата, които имат максимален актив е два пъти по-голям в контролната група – 8 от 

тях са декодирали всички предлози, както и 4 деца от експерименталната група са 

успели да направят същото. 

 
 

Фигура № 5 Съотношение на броя правилните отговори на децата с дисфазия на 

развитието и на децата в норма при разбирането на предлози. 

На Таблици 3 и 4 са представени различни видове грешки в употребата на 

предлози при децата с дисфазия на развитието. Те са класифицирани в три групи – 

парафазии (замени) на предлози, изпускане на предлози и вмъкване на предлози без да 

са изисквани от контекста. 

Таблица №3 Различни видове грешки в употребата на предлози 

Парафазии (замяна) на предлози  Изпускане на 

предлози  

Вмъкванe на предлози 

без да са изисквани от 

контекста  

Вземам на вкъщи колело, скутер 

или нещо подобно 

 Слагаш с маслото на 

филийката да стане 

вкусно. 

Днес отивам на групата Стреля птиците. Омазва с шоколад на 

филийката. 
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Човекът чука на пирона. Крава, която някой 

човек ѝ издоява 

млякото. 

Чука с пирон. 

Вчера исках да отида на парка, 

обаче завалял дъжд – не можех да 

отида на парка. 

Обичам да играя 

топка. 

Реже на ябълката на 

обелката. 

Човек се скрива в масата. Днес съм почивка.  

Той ще маже хляб от шоколад. Момчето стреля 

пъдпъдъци. 

 

На този човек на пръста му тече 

кръв. 

Човек, на който 

пръстът му потекъл 

кръв. 

 

Има кръв в пръста си.  Човека от пръста му 

тече кръв. 

 

И бягам на снега. Пръста му тече кръв.  

 
Парафазии (замяна) на предлози  Изпускане на предлози  

Ще отидем на първи клас като порасна. Той се хлъзва на банана обелката. 

Като завали дъжд не искам да хода на 

парк. 

Ловец стреля гълъбчетата 

Хлъзнал се с банана. Един човек вървял, нещо искал, стъпил 

на другия човек крака. 

Отидох при зоопарка да гледам 

животните, но заваля един дъжд и се 

прибрах вкъщи. 

Един бели с ножа ябълка обелките. 

Вчера играх за компитъра. Играл си къщи играчките. 

Пъхнали си краката на водата малко. Един дъжд се е изсипал към една кална 

локва и едно дърво му паднали листата. 

 Магарето скача калта. 

 Седи палатката. 

 

Дискусия  
По правило винаги е възможно да се търсят и проверяват хипотези от различно 

естество като например, че би могло да има дефицити във вербалната слухова памет на 

тези деца. Редица изследвания обаче отхвърлят такава хипотеза. Така например на 

базата на резултати от свое изключително мащабно невропсихологично изследване, 

Василева констатира,че „развитието на вербалната памет в периода от от 4 до 6 години 

показва добро функциониране с тендецията за постепенно повишаване на нейния обем 

и точност.” [2] Това означава, че не би могло да обясним и обосновем езиковите 

дефицити с дисфункции на вербалната памет още повече, че тук става дума за 

специфични езикови нарушения. 

В действителност трудностите в употребата на предлози при децата с дисфазия 

на развитието се свързват с усложняващото се надграждане на нови форми на 

синтактични и граматични конструкции. Така например в настоящото изследване бе 
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установено, че тези деца сравнително добре разбират изолираното значение на отделни 

думи, както и смисъла на кратки фрази. Трудностите в разбирането са особено изразени 

и корелират с дължината на фразите и тяхната семантична и граматична сложност като 

се оказва, че  при децата с дисфазия на развитието най-съществените проблеми са в 

сферата на граматическата морфология и морфосинтаксиса. В синтетичните езици това 

има връзка с падежните отношения и тяхната граматична роля, а фактът, че има  

случаи, когато падежни форми в еволюцията на един език са се трансформирали в 

предлози, показва, че между граматическата морфология, морфосинтаксиса и 

предлозите има връзка. При децата с дисфазия на развитието трудностите произтичат 

от схващането на граматичните модели на фразите и ролята на предлозите в 

граматичните съчетания и синтактичните конструкции, като в най-голяма степен 

проблем за тези деца е овладяването на фразеологията на даден език и произтичащото 

от нея участие на предлозите.  

 
Ето защо както може да се види на Фигура 7, колкото по-широк е даден 

контекст, толкова по-големи са трудностите на децата в разбирането на неговия смисъл 

и от това, разбира се, зависи и непълноценното и недобро диференциране и 

фразеологично възприемане  на предлозите като стилистично и граматично 

хармонизиран компонент към фразеологоията на  контекста. Като закономерна 

последица от това се наблюдава и тяхното колебливо и съпроводено с редица грешки  

включване в спонтанните изказвания на децата с дисфазия на развитието.  
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Abstract: The aim of this paper was to perform a review of the literature on the phenomenon of 

visuospatial attention and its lateralization in normal subjects and in subjects with ADHD. Moreover, we will 

discuss the phenomenon known as “pseudoneglect” which refers to the leftward bias in visuospatial attention in 

healthy samples, possibly as a consequence of right hemisphere dominance for visuospatial attention. The degree 

of such a lateralized visuospatial attention bias is often assessed using the line bisection task. 

Keywords: isuospatial attention, lateralization, ADHD. 

 

Introduction 

Lateralization of cognitive functions between right and left hemisphere is known to be a 

significant feature of human brain [19]. It is known that cortical networks of the right hemisphere 

play a predominant role in visuospatial attention, so that right hemisphere lesions often induce 

visuospatial neglect, which is characterized by failure of awareness of stimuli presented on 

contralesional side of space [14]. 

Visuo-spatial attention is orienting to locations in visual space [27].  The observed asymmetry 

in visuospatial attention has long been related to right-hemisphere specialization in the mediation of 

spatial attention; however, the underlying mechanisms of asymmetry have not been elucidated yet 

[11,23].  

One leading model proposes that the right-hemisphere modulates attention within both left 

and right hemifields, whereas the left-hemisphere would be directed solely toward the right 

hemifield [7, 8, 11, 23].  

The asymmetry of human spatial attention is well documented in both non-healthy and 

healthy states: right-hemisphere lesions are more frequently associated with hemispatial neglect 

compared with left-hemisphere lesions and usually cause more severe and persistent deficits [36]; 

moreover, a leftward bias in the perception, termed right “pseudoneglect,” is frequently reported in 

healthy subjects [26].  

 
Line-bisection performance in neurologically healthy subjects 

Pseudoneglect was first documented by Bowers &Heilman [3]. It represents a visuospatial 

bias in favour of the left side of space displayed by the majority of neurologically normal people. 

Neurologically, pseudoneglect is posited to arise from anatomical and functional asymmetries of the 

brain networks subserving visuospatial attention [7, 8]. Lateralization of cognitive functions in the 

human brain is well established and is thought to facilitate optimal information processing [6]. 

An important meta-analytic review of pseudoneglect [16] has showed that pseudoneglect can 

be modulated by a number of variables, such as sex, handedness, hand use and direction of motor 

scanning [33]. 

 According a traditional and popular theory of neglect it is postulated that the right 

hemisphere controls goal-directed attention to both sides of space, while the left hemisphere only 

controls attention to the right side of space. According to this theory, damage to the right 

hemisphere is associated with more severe spatial attention impairments (as the left cannot 

compensate), whereas after left hemisphere damage the right hemisphere is able to successfully 

compensate (i.e., attend to both sides of space) [21].  

A classic theory of neglect emphasizes the importance of balanced interhemispheric activation 

in goal-directed spatial attention. The resulting imbalance in attention is thought to result from 
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relative hyperexcitation of the intact hemisphere due to release of inhibition from the damaged, 

hypoactive hemisphere [7, 8]. 

Several neuropsychological methods have been used to measure hemispheric functioning and 

lateralization, including line bisection and cancellation tasks [8, 9, 48]. During the Line Bisection 

task, the patient is asked to place a pencil mark at the center of a series of horizontal lines that may 

vary by length, thickness, justification, orientation, and vertical placement. Displacement of the 

bisection mark toward the side of the brain lesion is interpreted as a symptom of neglect referred to 

as perceptual neglect [4, 10, 24]. 

A meta-analysis of line bisection studies by Jewell and McCourt [16] found that healthy 

controls, when presented with horizontal lines, show evidence of pseudo-neglect, a slight but 

significant leftward bias, in their bisections; however, the extent of this bias is dependent both on 

handedness and the hand used. Bisections made using the left hand were farther to the left of center 

than were bisections made using the right hand [16]. 

 

Line-bisection performance in subjects with ADHD 

Moreover, there is evidence that abnormal brain lateralization might be a core component 

underlying dysfunctions in ADHD [12, 13]. At the structural and neuroimaging level, studies have 

reported atypical right hemisphere structure [32] in particular, smaller size of right frontal and 

prefrontal cortex were found in subjects with ADHD. Atypical right hemisphere structure may 

affect attentional processing and response inhibition [30].  

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder 

characterized by three main features – inattention, hyperactivity, and impulsivity(American 

Psychiatric Association, 2000), and is often accompanied by behavioral, emotional, or learning 

problems [5] ADHD is estimated to affect about 3-5% of the school-age population.  

. The American Psychiatric Association recently published in 2013 DSM-V, the first major 

revision to the diagnostic manual for psychiatric disorders since 1994.  In DSM-V [2], ADHD is 

included in the section on Neurodevelopmental Disorders, rather than being grouped with the 

disruptive behavior disorders. In DSM-V there are three categories referred to as combined 

presentation, predominantly inattentive presentation, and predominantly hyperactive-impulsive 

presentation. ADHD-I type has problems in sustained and selective that indicate the decrease of 

fronto-striatal networks and parietal lobe’s activation. The deficit has been shown in right cortical 

regions (prefrontal, parietal) and subcortical regions (straiatal, thalamic) as well. 

The clinical features of these deficits are shown through pathological bias in visuospatial 

attention. However, recent imaging and behavioral studies indicate that the disorder may more 

accurately include two subtypes:  ADHD- Inattentive type (ADHD-I) and ADHD-Combined type 

(ADHD-C), integrating the Hyperactive-Impulsive and Combined types [5, 33]. These with ADHD-

C are also at an increased risk (two to three times higher) for aggressive and antisocial behavior 

over those with ADHD-I [20].  

In subjects with ADHD, the normal asymmetrical development seems to be disturbed 

concerning the prefrontal anatomic lateralization, with lack of the normal increase in the right-sided 

prefrontal cortex [28]. There are several studies in this field that have exhibited a relation between 

ADHD and reduction of awareness for visual stimulations in leftside of the space [31]. A recent 

publication confirms reduced frontal cortical thickness in children, adolescents and adults with 

ADHD compared to healthy controls [1].  

However, evidence is growing to support the idea that it is mainly the right hemisphere in 

individuals with ADHD (with no differentiation between subtype) that is dysfunctional [14,15], 

which is partially based on the observations that the symptoms of ADHD are similar to those seen 

in patients with acquired right hemisphere lesions [24]. Other studies have reported abnormalities in 

the left hemisphere; in particular, slightly greater left posterior cingulate cortex that relates to 
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memory, emotions, and motivation by reward, and is involved in both the dorsal attentional 

network, and the fronto-parietal control network for executive motor control [21, 22, 34]. 

In conclusion, as we can see from  the studies noted, pseudoneglect is an interesting 

phenomenon and deserving of significantly more attention in the field of cognitive science. 

Typically developing children showed a symmetrical neglect that means a leftward bias with left 

hand use and a rightward bias when the right hand was used to bisect horizontal lines, consistent 

with other studies investigating children with the line bisection paradigm [29].Moreover, the results 

of previous studies approve an overall rightward bias in line bisection in children diagnosed with 

ADHD. Sheppard and colleagues suggested that the rightward bias noted in children with ADHD 

(without any medication) resulted because these children had a reduced ability to direct attention to 

the left side of space, consistent with the right hemisphere dysfunction theory of ADHD [29]. This 

was attributed to an underactivationin frontostriatal structures of the right hemisphere [4, 29]. This 

underactivation mightlead to a neglect of the left side of space, which may in turn shift spatial 

attention toward the right hemispace  and  result to a rightward bias when bisecting horizontal lines.  

However, this model only fits to the results of the ADHD-C group. The leftward bias 

(pseudoneglect) in healthy adult controls, which is similar to the bias of the ADHD-I group, is 

assumed to be the result of a right hemispheric activation based on the visuospatial character of the 

linebisection task [10]. 

The importance of treating ADHD as a heterogeneous disorder was highlighted through the 

findings of differential line-bisection performance by participants with ADHD-I and ADHD-C.  
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АНАЛИЗ НА СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ДИСЛЕКСИЯ НА 

РАЗВИТИЕТО И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 
Петя Нинова 

логопед, Комплекс за социални услуги за деца и семейства,  

Център за обществена подкрепа към Фондация „Асоциация Анимус“ 

 
Резюме: Д.Ц. е 10-годишно момче със специални образователни потребности (СОП). 

Разработката е базирана на осъществяване на психологическа и логопедична терапия с детето и психо-

социално консултиране на неговата майка в комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) 

към Фондация „Асоциация Анимус“ в период от две години.  Д.Ц. е с поне средно равнище на 

интелектуално развитие. Клиничните впечатления насочват към висок невербален интелект и 

нестандартни стратегии за решаване на задачи. Отпаднал от две училища, тъй като е отказвал да спазва 

правилата в училище и да се включва в учебния процес, трудно  е общувал както с връстници, така и с 

възрасни, предимно поради затруднена регулация на афектите. Това е довело до ситуация, в която 

майката да придружава детето в учебните часове. Четивната техника беше с бавен темп, детето беше 

способно да възпроизведе думите с честа употреба цялостно, но с елизии на префикси и суфикси, а рядко 

употребяваните думи се възпроизвеждаха буква по буква. За разлика от устното изказване, спонтанното 

писане се характеризираше със синтактични грешки, беден изказ и стереотипно повтарящи се фрази. При 

писането под диктовка основно се наблюдаваха елизии на букви и срички и сливане на служебни и 

значещи думи. Интересите на Д.Ц. бяха в областта на компютърните игри, филми на ужасите и 

рисуването. Тези теми подобряваха параметрите на вниманието и мотивацията за учене, но писмените и 

четивни умения все още бяха с лошо представяне. След осъществяване на логопедична терапия в 

продължение на почти година, академичните способности на детето частично се подобриха, но 

поведенческите симптоми не се повлияха устойчиво. Включването на детето в психологическа терапия и 

системното психо-социално консултиране на майката помогнаха на детето да развие потенциала си. То 

завърши самостоятелно четвърти клас и влезе в елитна гимназия.     

Ключови думи: дислексия на развитието, емоционално-поведенчески проблеми,психологическа 

терапия. 

 

A CASE STUDY OF DEVELOPMENTAL DYSLEXIA COMORBID 

WITH BEHAVIOR PROBLEMS 
Petya Ninova 

 Speech and language therapist in Social Service Center for Children and Families, 

 Social Support Centre, administrated by “Animus Association" Foundation 

 
Abstract: Currently D.C. is 10-year old boy who was determined as a special educational needs 

student. The case study is based on psychological and speech and language therapy of the child and psycho-

social consulting of the mother carried out in Social Service Center for Children and Families (SSCCF) 

administrated by “Animus Association" Foundation during a period of two years. The boy refused to follow the 

rules in school, protested teachers’ directions and struggled with social interaction. He dropped out of school 

twice. His mother had been assisting him until he graduated 4th grade in the third school. Attention deficits were 

reported. D.C was with at least average intelligence. The clinical observation pointed to high rates of non-verbal 

intelligence and untypical strategies of tasks solving. The reading technic was poor. The words with high 

frequencies of usage were perceivable literally with omission of prefixes and suffixes while unfamiliar words 

were read by spelling out. The spontaneous written language was characterized by syntax mistakes, poor 

expression and usage of stereotypical phrases, unlike the spoken utterance. Handwriting was mainly with 

substitutions and omission of letters and syllables and subtraction of prepositions with words. Less grammar and 

specific mistakes were observed while using print. D.C. was interested in computer games, horror movies and 

drawing. These subjects improved his attention parameters and learning motivation, but the writing and reading 

were still with low performance. After a year of speech and language treatment the academic abilities of D.C. 

raised partially but behavioral and emotional symptoms were not steadily reduced. The started psychological 

therapy with the child as well as the systematical consulting therapy of the mother helped D.C. to change 

positively his attitude to the school institution and to develop his potential. D.C successfully graduated his 

primary school and now he is studding in high school without the assistance of his mother. 

Keywords: dislexia, behaviour problems, psychological therapy. 
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Въведение 

Дислексия на развитието 

Терминът дислексия (от гр. затруднения с думите) се използва за първи път през 

1887 г. от немския лекар Dr. Berlin за описване на изолирани нарушения в четенето при 

деца със съхранено интелектуално функциониране. (Тодорова Е., 2007, 2016) /4/, /5/.  

Мавлов (2005) споменава термина в контекста на разграничаването на 

разпадащи се функции и такива, чието изграждане е затруднено, използвайки термина 

„алексии“ за придобити нарушения на четенето, а „дислексия“ – за трудности в процеса 

на овладяването му /1/. 

Матанова (2001, 2003) описва тенденция в разбирането на термина, според която 

дислексичният синдром е съвкупност от множество симптоми, които влияят върху 

овладяването на процесите четене, писане, вербална експресия, пространствена и 

времева ориентация. Авторката посочва, че по отделно те не могат да дефинират 

проблема и че появата на един от симптомите предизвиква появата на друг, 

образувайки съвкупност, наречена дислексичен синдром /2/, /3/. В специализираната 

литература са се наложили два термина за описание на дислексичния синдром, а 

именно „дислексия на развитието“ и специфични нарушения на способността за учене 

(СНСУ).  Според Матанова (2001, 2003) и Тодорова (2007, 2016), двата термина 

описват едни и същи явления, но се употребяват в зависимост от контекста /2/, /3/, /4/ и 

/5/. За целите на настоящата разработка, посоччените термини ще бъдат приети като 

взаимнозаменяеми и ще бъдат употребявани като синоними. 

Така, в обобщен вид дислексията на развитието (СНСУ) представлява 

специфичен начин на преработка на информацията, който засяга една или повече от 

областите на ученето и се проявява основно в четенето, спелуването и писането. Може 

да бъде комбиниран със затруднения в математическите, музикалните, моторните и 

организационните умения, но видимо потенциалът и реалните постижения се 

разминават (Reid, 1998 и British Dyslexia Association, 1997, цит. по Тодорова Е., 20016, 

стр. 38-39). Развитийната дислексия се проявява в училище, т.е. след началото на 

ограмотяването и не се асоциира със сензорни, интелектуални и психични увреждания. 

От нарушението трябва да бъдат изключени и фактори като лошо преподаване и 

атипично езиково овладяване, както и други неспицифични ограничения пред 

обучителните способности (Тодорова, 2007, 2016), /4/, /5/. 

В следствие на дългогодишния си научен интерес и клиничен опит с лица с 

дислексия през 2016 г. Тодорова Е. очертава основните диагностични критерии, 

определящи нарушението: 

 несъответствие между потенциалните възможности на децата и техните 

реални достижения в училище; 

 специфична задръжка в развитието на езиковата система; 

 специфично изоставане в развитието на процесите четене и писане; 

 специфични трудности в овладяването на аритметичните операции; 

 нарушена ляво-дясно ориентация, съпътствана от дефицит на зрително-

пространствената перцепция; 

 когнитивен дефицит, обусловен от дефицит на вниманието и краткосрочната 

памет – базисни психични процеси, интерфериращи в ученето; (цит. по 

Тодорова Е., 2016, стр. 40) 

Според водещите специалисти в областта на дислексията, повтарящият се 

неуспех в училище е възможно да доведе до дефицит на вниманието и проблеми с 

психо-социалното функциониране. Сравнението с другите пък често формира чувство 

на малоценност и несигурност. Тези деца се затрудняват в поддържането на адекватни 



 | 85 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

междуличностни контакти и в откликването на очакванията на средата. За 

дислексиците изискващата среда може да доведе до опозиционно или клоунско 

поведение, безразличие, обърканост, агресия и други прояви, целящи да привлекат 

вниманието на околните и да го отклонят от непълноценното академично представяне 

/2/, /3/, /4/ и /5/. 

Анализ на случай 

Настоящият анализ на случай касае Д.Ц., момче (във възрастовия периода между 

8;8 – 10;5 г.) на базата на осъществяване на логопедична и психологична терапия с 

детето и предоставяне на психо-социално консултиране на майката в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства (КСУДС) към Фондация "Асоциация 

Анимус"(ФАА). 

Дефиниране на специфичните нарушения на способностите за учене: 

Случаят на Д.Ц. постъпи в КСУДС посредством направление от Отдел "Закрила 

на Детето" (О"ЗД") към Дирекция "Социално Подпомагане" по адрес на местоживеене 

като е посочена нуждата на детето да работи с логопед и психолог.  

Към онзи момент момчето беше на 8;8г. в началото на трети клас. При събиране 

на данни от анамнезата, майката разказа че в семейството има по-голяма с 6 години 

сестра, при която не са забелязани никакви проблеми, бащата не се занимава с 

отглеждането на децата и не се ангажира с трудностите на сина си. В първи клас детето 

е отпаднало от две училища (инцидент с ножица в първото, неспазване на 

дисциплината във второто). Във втори клас се решава майката да стои с детето в 

часовете и да го подсеща да участва в учебния процес, както и да овладява 

неприемливото му поведение. Майката сподели, че Д.Ц. нарушава дисциплината в 

часовете, не изпълнява указанията на учителите, нищо не може да го мотивира да учи. 

Учителите не успявали да го накарат да прави каквото и да било, не можели да 

овладеят и опозиционното му поведение. Тя говореше с открито обвинение към детето 

и изрази своето безсилие да повлияе на ситуацията. Бяха предоставени документи от 

редица логопедични, психологични и психиатрични изследвания на Д.Ц., където беше 

посочена диагноза "F-81 Смесено разстройство на училищните умения". От Експертна 

комисия по комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) бяха констатирани 

специални образователни потребности (СОП) и беше осигурено ресурсно подпомагане 

в училище.  

  Направената функционалната оценка  установи добре развити гнозисни 

функции с изключение на: ляво-дясно ориентация на изследващия; слухов гнозис за по-

сложни ритми; ориентацията по часовник. При праксисните функции бе отчетен не 

докрай развит динамичен праксис за реципрочна координация "длан – обърната длан" и 

превключване „юмрук – длан – страна“. При езиковото разбиране бяха отчетени 

дефицити в разбирането на предложни отношения и многозначност на думите. 

Говорната продукция се характеризираше с увуларен ротацизъм и билабиален 

ламбдацизъм в твърда позиция. Не бяха отчетени проблеми със съгласуването по род, 

число и време, но разказната реч течеше бавно с незрялост на изказа. Дните от 

седмицата се изброяваха с несигурност, а месеците не бяха усвоени.  

При изследване на писмената реч под диктовка бяха забелязани добре оформени 

елементи на графемите с проблеми по-скоро в големината на буквите, следването на 

реда и пренасянето на нов ред. Скоростта на писане беше изключително бавна, а 

допусканите грешки се състояха в сливане на предлози със следходната дума и елизии 

на суфикси. Тялото беше извито напред с лице прилепено към листа. 

Четенето на думи и текст се осъществяваше буква по буква с бавна скорост, без 

подходящи интонация и темп.  При цялостно произнасяните думи рядко се правеха 
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семантични замени, но често окончанията за род и число се бъркаха. На фона на лошата 

четивна техника, пролича добро разбиране на детайлите на историята и смисъла й. 

Математическите способности бяха засегнати по отношение на разпознаване на 

обозначените действия, разместване на някои цифри в двуцифрени числа при четене и 

писане под диктовка.  

Вниманието в изолиран вид не беше нарушено, но силно се влияеше от 

естеството на заданието. Вероятно, именно поради тази причина при първото 

изследване на зрителната памет резултатите бяха лоши, а при смяна на пробата - без 

отклонения. Процесите сравнение, класификация и диференциация бяха сформирани, 

но признаците, по които мислеше бяха нетипични (пример: „ракетата е различна от 

балона, самолета и хеликоптера, защото излиза в космоса“). 

В заключение: детето беше с добър когнитивен и сензорен капацитет, който се 

разминаваше с постиженията в училище. Имаше също и несъответствие между 

представянето в писмена и устна форма на задачите. Допусканите грешки бяха както 

специфично дислексични, така и свързани с ортографичното овладяване. 

След обсъждане на случая беше взето решение за стартиране на логопедична 

подкрепа, поради хипотезата за ненавременно диагностицирана дислексия на 

развитието, както и да се направи опит за въздействие върху поведенческите симптоми 

на детето посредством психологическо консултиране на майката.  

Прилагани подходи и постигнати резултати 

Логопедичната терапия беше насочена към преодоляване на регистрираните 

дефицити в пространствения и времеви гнозис, обогатяване и прецизиране на езиковата 

импресия и експресия, (както в писмен, така и в устен вид), минимизиране на 

специфичните грешки в писането, подобряване на четивната техника, както и към 

преодоляване на негативните нагласи към процесите на четене, писане и учене. За 

извършването на трудните за детето дейности достатъчна мотивация беше съвместна 

електронна игра от сорта на "дама", усложнен вариант на "морски шах", "бесеница" и 

др. Също така, във всяка сесия беше отделяно време за графично, а не вербално, 

изразяване. Като цяло, детето се съпротивляваше единствено на задачи включващи 

четене и писане. По този начин развитието на пространствения, времевия и ритмовия 

гнозис се осъществи без особени затруднения. Ориентацията по часовник и 

аритметичните операции също се усвоиха с лекота от детето. Писмените упражнения, 

които изискваха допълнителни поощрения,  биваха насърчавани с предоставяне на 

подходящи когнитивни задачи. На този етап може истинското поощрение да е било 

предоставената алтернатива за изява и високата оценка за възможностите на детето.  

Така че регистрираните дефицити в невербалната сфера е малко вероятно да са били 

със специфичен характер. 

Писането под диктовка също се подобри относително бързо. Още в началото 

беше предоставена възможност за употреба на печатни букви, а самият Д.Ц. предпочете 

да пише с молив, което също беше прието, включително и в училище. Бавната скорост 

на писане се запази. 

В този вид терапията продължи от септември 2014 г. до май 2015 г.. За тези 

месеци вътрешната мотивация на Д.Ц. по отношение на упражняването и развиването 

на четивната техника и писмените умения, така и не се повиши. Беше постигнат 

определен напредък в разделното писане, следването на редовете, големината на 

буквите и пунктуацията. Скоростта на четене беше с леко подобрение. С помощ от 

логопеда част от думите  се процесираха на срички, след което се произнасяха 

цялостно, но спонтанният модел на сублексикално четене се запази.   Д.Ц. не 

оспорваше обучителните упражнения, но саботираше изпълнението им с чести 

прекъсвания.  
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През последния месец от учебната година споделяше единствено, че е изморен, 

че няма желание за нищо, беше неспокоен, не можеше да седи на едно място, издаваше 

повтарящи се звуци, изразяваше безпокойството си на телесно ниво. Появи се съмнение 

за умствена и физическа умора, така че обучителните упражнения бяха редуцирани и 

това успокояваше Д.Ц.. Пред вид предстоящото отсъствие на майката и двете деца от 

града, случаят не беше предложен за поемане от детски психолог, въпреки 

наблюдаваните симптоми на безпокойство и обърканост. 

В следствие на психологическото консултиране, майката осъзна че е добре да се 

оттегли от някои от часовете. Оставаше на разположение в сградата на училището при 

възникване на конфликт, но реално отделянето от детето и промяна в отношенията 

помежду им не беше забелязана. Редовното даване на обратна връзка на майката за 

терапевтичния процес, не спомогна за снижаване на личната й тревожност. Нямаше и 

осезаема промяна в семейната обстановка. Това се потвърждаваше и от психолога, 

работещ с майката.  Поведенческите прояви в училище не претърпяха устойчиво 

подобрение. 

Интензивната терапия продължи до края на учебната година. Бяха предоставени 

неголям брой упражнения за изпълнение през ваканцията с ясни инструкции и ниско 

ниво на трудност с цел поддържане на постигнатото от детето ниво.  

 

Превес на емоционално-поведенческата симптоматика 
След започването на следващата учебна година (4 клас) работата по случая беше 

подновена. Този път първата сесия беше проведена след започването на учебната 

година. В първата среща след прекъсването Д.Ц. сподели, че лятото е минало скучно, 

не е имало интересни преживявания на село и че всичко си е все същото, но че в 

същото време не му се започва училище.  

Прилагането на терапевтичните подходи преди лятното прекъсване не беше 

достатъчно да мотивира Д.Ц. за надграждане на постигнатите резултати. Наложи се 

майката да стартира консултациите си с нов (трети) консултант. Практиката показва, че 

рядко смяната на консултант има градивен ефект върху случая, но майката на Д.Ц. 

съумя да сформира устойчива доверителна връзка именно в този момент.  

Както в училище, така и в логопедичните сесии безпокойството на детето се 

изразяваше на вербално и телесно ниво. Само месец след започването на учебната 

година, Д.Ц. беше неспособен да овладее гнева си спрямо всеки опит за ангажирането 

му с дадена задача. Употребяваше нецензурни думи, повтаряше изрази и звуци, 

свличаше тялото си от стола, беше в перманентно лошо настроение, трудно се 

успокояваше, което успяваше да вербализира. Сподели, че „не може да спре да говори 

и да се ядосва“. Регресът се наблюдаваше на поведенческо ниво, но това засягаше и 

способностите за учене по отношение на вниманието и мотивацията. 

Трябва да се отбележи, че тези прояви съвпаднаха с наближаващата 

психиатрична реоценка, както и с влошените отношения с ресурсния учител. 

Нуждата на Д.Ц. от работа с психолог беше очевидна, така че случаят беше 

обхванат и в тази насока. Форматът на екипната работа беше осъществяване на 

интензивно психо-социално консултиране на майката и акцентиране върху 

психологическата терапия на детето. Логопедичната работа беше със спомагателен 

характер. Беше настъпил момент, в който опитите за ангажиране на детето с 

обучителни дейности трябваше да бъдат преустановени, поне за известно време.  

В сесиите се занимавахме с търсене на интересни за детето материали в 

интернет, рисуване, сгъване на оригами и свободни диалози.  

Д.Ц. се възползваше от психологичното си пространство, а отношението на 

майката към проблема претърпяваше  лека трансформация в посока на постепенно 
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отделяне от детето, отчитане на потребностите му и насърчаване на неговите силни 

страни. Все още обаче не беше способна да защити тази позиция в училището, където 

положението не се променяше.  

Взехме екипно решение да инициирахме мултидисциплинарна среща с 

директора на училището, класния ръководител и ресурсния учител.   Аз и клиничният 

социален работник, консултиращ майката, посетихме училището, за да придобием по-

пълна представа за проблемите там и да направим опит за сътрудничество с педагозите. 

Представителите на училищната институция разказаха за многобройните си опити да 

включат Д.Ц. в учебния процес, които били абсолютно безрезултатни. Изразиха 

определен упрек към майката и самото дете, както и своите притеснения за сигурността 

на останалите деца, които са им поверени. Ресурсният учител бе на мнение, че 

проблемите се дължат на семейната среда и противопоставянето на детето, а не на 

специфични затруднения. За нея беше от особено значение да се срещне с психолога на 

Д.Ц. като ключов специалист в случая. Класният ръководител също разчиташе на 

подобна среща. Последващите събития показаха, че вероятно педагогическият екип е 

имал отбранителна позиция към първата мултидисциплинарна среща, но провеждането 

й е променило нагласите в посока на сътрудничество с екипа на КСУДС. 

На следващата мултидисциплинарна среща с участието на психолога на детето, 

логопеда, класния ръководител и ресурсния учител беше приет нов подход към случая 

на Д.Ц.. Педагогическият екип се ангажира с това да оттегли директивния си подход и 

отчаяните опити за включване в учебния процес. Целта на тази стъпка беше, когато 

ученикът е спокоен и не нарушава дисциплината, дори и да не взема участие в 

задачите, да не бъде притискан с други (вероятно непосилни) изисквания. Така не би 

имало нужда от присъствието на майката в часа и Д.Ц. не би представлявал заплаха за 

сигурността на останалите деца. 

Двете учителки се съгласиха, че това е единственото, което не са опитали и 

заявиха готовност да съдействат по този начин, въпреки вероятните си съмнения 

относно изпълнението на служебните задължения и предстоящите матури. 

През втория срок на четвърти клас детето продължаваше да има проблеми със 

социализацията в училище, но агресивните прояви значително намаляха. Майката 

избягваше да влиза в часовете, освен в тези с ресурсния учител и проявяваше по-

толерантно отношение към желанията на сина си. Самият той отработваше страховете 

и въпросите на порастването в психологичните сесии, а достъпът и боравенето с 

информация – в логопедичните. Въпреки опасенията на учителите, детето се справи с 

външното оценяване в края на четвърти клас, при това с добри резултати. Явно в Д.Ц. 

се беше зародило определено целеполагане, тъй като той сам бе пожелал да 

кандидатства в гимназията на сестра си, което изискваше подготовка по чужд език. 

Чрез частни уроци той успя да покрие изискванията за влизане в такава паралелка и 

беше записан в желаното училище. Самият той сподели, че е любопитен към новата 

среда и се надява да се „впише“ повече. 

Заключение 
Съвместното съществуване на дислексия на развитието с емоционално-

поведенчески проблеми не е ново явление, но това не прави проблема лесен за 

третиране от професионалистите, педагозите, семейството и дори връстниците на 

подобен индивид. Не е изненадващо, че едно интелигентно, но провалящо се в училище 

дете се разстройва и реагира поведенчески на неуспехите си. От друга страна, ниската 

мотивация и противопоставянето на учебния процес могат да доведат до пропуски в 

овладяването на учебния материал и да са реалният първоизточник на проблема. В 

разгледания случай поведенческите симптоми и обучителните трудности са с 

едновременно ранно начало и е трудно да се прецени кое нарушение е възникнало 
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първо. Има фактори от средата и вътрешните преживявания на детето, обаче, които 

остават скрити, както за ангажираните със случая специалисти, така и за настоящия 

анализ. Така или иначе, случаят имаше своята динамика и възможността за работа в 

мултидисциплинарен екип, позволи намесата на подходящи специалисти в подходящ за 

това момент. Всичко това помогна на самият Д.Ц. да повярва в своя потенциал и да не 

се отказва той да проличи в реалните му постижения. 
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ЕКСПРЕСИВНА АРТ ТЕРАПИЯ НА РАЗВИТИЕТО ПРИ 

ДЕЦА С ЕЗИКОВ ДЕФИЦИТ НА 5-7 Г. 
Стефка Гигова 

Държавен логопедичен център – София 

 
Резюме: Изследването представя арт подход в контекста на езикова терапия при деца с езиков 

дефицит на възраст 5-7 г. Описаните техники са в съответствие със спецификата  на езиковата терапия и 

са подходящи както за индивидуална, така и за групова работа. Някои от техниките са заимствани от 

арсенала на експресивната арт терапия, други са адаптирани или авторски. 

Ефективността от приложението на съответната техника се измерва качествено с наличието на 

художествен продукт в края на процеса. Прави се опит за количествен анализ с критерии за измерване, 

приложими в  арт терапията. 

Ключови думи: експресивна артетерапия, езиков дефицит, количествен анализ. 

 

EXPRESSIVE DEVELOPMENTAL ART THERAPY FOR 

CHILDREN WITH LANGUAGE DEFICIT WHO ARE AGED 5-7 
Stefka Gigova 

National Center for Speech Therapy 

 
Abstract: In this study is presented the art approach in the context of language therapy for children 

with language deficit who are aged 5-7. The described techniques match the particularity of the speech and 

language therapy and are suitable for individual as well as group work. Some of the aforementioned techniques 

are borrowed from the arsenal of expressive art therapy whereas others have been adapted or are the author’s 

own.  

The effectiveness of applying the specific technique is measured qualitatively by the presence of an art 

product at the end of the process. An attempt is made for quantitative analysis, where the measurement criteria 

are applicable in art therapy. 

Keywords: expressive arteterapiya, language deficits, quantitative analysis. 

 

Въведение 

Експресивна арт терапия на развитието е предназначена за клиенти с 

комуникативни и обучителни затруднения. Моделът е предложен от Янек Дубовски 

(Dubowski) въз основа на допускането, че способността за иконично /зрително/ 

комуникиране, чрез картини, се развива стадиално, паралелно с езиковото развитие [1]. 

Дубовски разглежда езиковата употреба не само като интеркомуникация / комуникация 

с другите/, но и като интракомуникация /вътрешна, умствена комуникация със себе си/, 

която придава смисъл на света. Така ние можем да взаимодействаме с различни аспекти 

от нашето съзнание, мисли, чувства и усещанията си за света. 

Раждаме се с потенциал за развитие на езика, в качеството на езикова 

способност. Чрез интеркомуникация с другите, които използват майчиния ни език - 

нашите родители или хората, които се грижат за нас, езиковите ни заложби се 

разгръщат. При много от клиентите, с които работим, тази способност е нарушена. 

Някои използват ограничен набор от думи, други изглежда отговарят адекватно, а трети 

нямат разбиране на говоримия език. 

При нарушения в развитието и травми в детството, се наблюдава забавяне или 

нарушение както в цялостното психично функциониране, така и в езиковото развитие. 

В резултат на това индивидите не постигат сепарация / отделяне / от значимата 

фигура, която се грижи за тях. Отделянето е необходимо при изграждане на 

индивидуацията / чувството за собствения Аз /. 

Експресивната арт терапията е подходящо средство за подпомагане на децата с 

езиков дефицит да развият своите рисувателни умения до репрезентативния стадий и 

отвъд него.Това им помага да придобият усещането за „ чувство за собствения Аз”[1]. 
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Някои тежко увредени деца може изобщо да не достигнат до говорим език, 

следствие на което не използват думи, с които да изразят собствените си 

чувства.Предполага се, че следите, които правят в арт терапията придават форма на 

неназованите им емоции и те биха могли да ги споделят с друг човек. Ето защо арт 

терапевтите са обучени в разбирането не само на повърхностното значение на 

картината, изразено като съдържание. Разпознаването  на чувствата, мислите и идеите, 

които са вложени в латентното съдържание на творбата, са особено значими както за 

клиента, така и за терапевта. 

Изразяването на емоции чрез изкуството има регулиращо и оздравяващо 

въздействие към собствените емоционални преживявания [1]. 

Материал и метод       

Настоящото изследване представя арт подход в контекста на езикова терапия 

при деца с езиков дефицит на възраст 5-7 г. Контингентът се състои от 33 деца, приети 

за  терапия в логопедичния кабинет на 109 ОУ, към Държавен логопедичен център – 

София. Общо 30 деца са разпределени в групи по пол, възраст и езиково развитие. 

Отстранени са трима  с нарушения от аутистичния спектър и с интелектуален дефицит. 

       Описаните арт техники са в съответствие със спецификата  на езиковата 

терапия  за деца в предучилищна възраст. Подходящи са както за индивидуална, така и 

за групова работа. Някои са заимствани от арсенала на експресивната арт терапия, 

други са адаптирани или авторски. 

      Ефективността от приложението на съответната техника се измерва 

качествено с наличието на художествен продукт в края на процеса. Прави се апробация  

за количествен анализ с критерии за измерване, приложими в  арт терапията. 

 

      Техника „ Книжка” за групова работа 

 

Цел : Изработване на художествено произведение – книжка, сборник от картини 

и текстове на колектив от двама до четири автора.  

 

Задачи : 1. Сближаване на членовете на групата 

               2. Снемане на напрежението 

               3. Формиране на понятие 

               4. Развитие на номинация 

               5. Развитие на цветови гнозис 

               6. Развитие на симултанен гнозис 

               7. Развитие на експресивната реч 

               8. Развитие на фина моторика 

 

Материали: Бели листа, цветни моливи, перфоратор, цветни панделки, 

шнурчета, телчета, ножичка 

 

Приложение : 1. В групи 

                         2. В индивидуална терапия 

 

Описание : 

В зависимост от индивидуалните интереси на децата, възрастта, пола,  етапа и 

задачите на езиковата терапия, се определя заглавието на книжката. Всяка следваща 

страница е свързана с предходната, както тематично, така и съдържателно.                                                                                             

В началото на работата по формиране на група е подходящо да се направи книжка  със 

заглавие „ Любимата ми храна”. Техниката е подходяща за деца на 5, 6 и 7 г. Ако 
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децата пишат с печатни или ръкописни букви, записват името си и заглавието на 

историята. Ако не могат да пишат, терапевтът прави запис на историята.  

 

Инструкция: Нарисувай любимата си храна. Когато си готов, ми разкажи 

историята на твоята картина. Аз ще те изслушам и ще запиша твоя разказ. 

 

Разказ: Детето разказва историята на своята рисунка, а терапевтът записва 

разказа. 

 

Наблюдение на процеса: Терапевтът наблюдава децата по време на рисуването, 

поведението им, начина на използване на материалите. Води си бележки. 

 

Изработване на книжката: Всяко дете пробива с перфоратор на две места листа 

отляво. Листата се подреждат един над друг. Промушват се панделка, шнур или телче, 

което се завързва. Книжката е готова и децата я разглеждат, споделяйки  своите 

любими храни. 

 

Време за изпълнение: Една или две сесии. 

 

Съхранение: Книжката се поставя на изложба. Показва се на родителите. В края 

на терапевтичния процес детето решава дали да остави рисунката си в кабинета или да 

си я вземе. 

 

Техника „Книжка” за индивидуална работа 

Цел: Създаване на книжка с  рисунки и текстове от едно дете, което е автор. 

 

Задачи: 

             

              1. Развитие на уменията за комуникация чрез изкуството. 

              2. Развитие на импресивната и експресивната реч. 

              3. Развитие на гнозиса. 

              4. Развитие на праксиса. 

              5. Повишаване на самооценката. 

 

Материали: Бели листа, перфоратор, цветни телчета – лулички, панделки, 

шнурчета. 

 

Описание:  

Техниката дава възможност за проследяване на терапевтичния процес от 

началото до края чрез художествен продукт от дейността на детето-„Книжка”. 

Съдържанието на книжката съответства на етапите от работата с детето : 

                     

                  1.   Интервю 

1. Диагностична оценка 

2. Изготвяне на индивидуален план 

3. Изготвяне на индивидуална програма 

4. Консултиране на родителите 

5. Терапевтичен процес 

На първата среща се дава рисунка със свободен избор.  
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Инструкция: Нарисувай каквото поискаш. Изборът е твой. Когато си готов с 

рисунката ми кажи, аз ще запиша разказа ти. 

 

Наблюдение: Терапевтът дискретно наблюдава процеса. При наличие на 

особености в поведението и емоционалното състояние на детето, записва каквото 

прецени за важно.  

 Готовата рисунка представлява автопортрет, тя е израз на вътрешния детски 

свят. Това е и корицата на книгата. Ако авторът може да пише, записва името си. 

 

Диагностична оценка: Следващата страница на книжката съдържателно допълва 

корицата. Въпрос на диагностична преценка е кой  проективен тест да е следващ. 

Придържаме се към принципа на отворената диагностична оценка. 

 

  Проективни арт тестове, приложими с диагностична цел:  

 

- „Семейството като цветя”  

- „ Кинетична семейна рисунка” 

- „ Птиче в гнездо”  

- „Човек под дъжда” 

- „Човек, който къса ябълка от дърво” 

 

 

Арт техники, прилагани в контекста на езиковата и говорна терапия: 

 

Те следват теми във връзка с езиковата терапия, които отговарят на 

индивидуалния план и са част от терапевтичната програма на всяко дете. Общо темите 

са двайсет. Разчетени са за период от пет месеца- от началото на октомври до края на 

февруари. Терапевтичният план на всяко дете определя терапевтичната му програма. 

От нея идват идеите за темите,  с които са свързани картините и съдържанието на 

книжката. Арт техниките са полимодални. Те съдържат авторски текст под формата на 

история. Част от историите са в рими. Други представляват словесно-двигателни 

композиции. Протичат под формата на арт игри. 

 

Технологията на работа със словесно- двигателни композиции: 

 

1. Слушане на текста 

2. Съвместна реч, придружена с движения 

3. Рисуване на рисунка, в съответствие с текста 

4. Разказ на собствена история по рисунката 

5. Запис на историята от детето или терапевта 

 

 

Представяне на случай: 

 

А., Момче на 5 г., със специфично нарушение на езиковото развитие от 

експресивен тип,  фонологичен езиков дефицит. 

 

      Момчето е втора година за терапия в логопедичния кабинет. Преди 

започване на езиковата терапия  устната реч е неразбираема. Характеризира се с 
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множество пропуски на звукове, замени, размествания и редуциране на срички на 

равнище дума. 

      На ниво изречение се наблюдава липса или неправилна употреба на предлози 

и неправилен словоред. 

      Липсва логическа последователност при разказване. 

                      

      Прилагане на арт техниката книжка:  

 

Инструкция: Нарисувай, каквото искаш. 

 

      1 страница - Рисунка: „ Кораб” 

 

История : Имало едно време едно корабче,малко и самотно. Било тъжно.Никой 

не го обичал. Един ден станало лошо. Никой не го обича. Ги биеше. Той се натъжи и 

никой не му беше приятел. И стана добър. И всеки го обичаше. 

 

В хода на езиковата терапия с А. се прилага арт техниката книжка.Заглавието на 

книжката е „Кораб”, защото така детето нарича първата си картина, чиято история е 

описана по- горе. 

 

2 страница- Рисунка : „Семейството като цветя” 

 

Инструкция: Нарисувай семейството си, но не като хора, а като цветя. 

 

История:  

 

      Имало едно време една къща.Живеели мама и тате.Казала мама: 

- Ходете с тати до магазина! Отишли. Дошъл вълка. Казал, че ще изяде 

Антон. Той побегнал. 

 

3 страница-Рисунка : „Птиче в гнездо” 

 

Инструкция: Имало птиче в гнездо. То било само. Задухал силен вятър и клона 

заклатил. Какво станало по- нататък? Нарисувай продължението. 

 

История: По дадено начало да се довърши историята. 

 

4 страница- Рисунка : „ Пръсти” 

 

Текст : „ Пръсти чевръсти” 

 

- Здравей, Палчо!- палецът на лявата ръка докосва палеца на дясната и го 

потупва. 

- Здравей, Палчо! 

- Здрасти Показалчо!- показалецът на лявата ръка докосва показалеца на 

дясната и го потупва. 

- Здрасти, Показалчо! 

- Здравей, Среден!- средният пръст на лявата ръка докосва този на дясната и 

го потупва. 

- Здравей, Среден! 
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- Здрасти, Безимен!- безименният пръст на лявата ръка докосва този на 

дясната и го потупва. 

- Здрасти, Безимен! 

- Здравей, Малък !- малкият пръст на лявата ръка докосва този на дясната и го 

потупва. 

- Здравей, Малък! 

 

Ние сме смели пръсти - пръстите на двете ръце се преплитат 

смели сме и чевръсти 

щом заедно се хванем – преплетените пръсти и китките на двете ръце се движат 

заедно наляво, надясно.  

успяваме, с каквото се захванем! 

                                                            

Инструкция: Нарисувай пръстите на ръцете и ги свържи един с друг да са 

заедно! 

 

4 страница – Рисунка : „ Рождество Христово” 

 

Инструкция: Чуй текста и след това нарисувай историята за раждането на Исус 

Христос. 

 

                                       Рождество Христово 

 

                             Преди много години в далечна страна 

                             живяла девойка красива, добра. 

                             Мария се казвала тя. 

                             Ангел Гавраил пред нея се явил: 

 

      Не бой се, Мария, 

Ти ще родиш Божия син, Спасител един! 

Не след дълго в тъмна пещера 

се случила добрата новина. 

Дева Мария родила Исус Христос. 

 

Ангели пеели на небесата,  

овчарите се радвали пред пещерата,  

че Спасител се е родил, 

с мир и любов дарил 

хората на земята! 

 

 

5 страница- „ Пролет” 

Инструкция : Чуй стихотворението „ Пролет” и нарисувай Пролетта. 

 

 

                   Пролет 

 

Пролет синеока тича из гората, 

бялото кокиче води за ръката. 

Сини теменужки косите и кичат, 
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жълти минзухари плитката и сплитат. 

 

Розовите рози роклята ушиха,  

На принцеса Пролет те се поклониха. 

Слънчо ми намигна, 

Пролетта пристигна! 

 

 

6 страница – храната на пролетта 

Инструкция: Нарисувай любимата ти храна през пролетта. 

 

7 страница – „ Пролетна сватба” 

Инструкция : Нарисувай сватбата на Принц Април и принцеса Пролет под 

дъгата. 

 

Представените страници от книжката са избрани във връзка с описание 

различието на отделните техники, които са използвани. 

 

Заключение 

 

В заключение може да се отбележи, че изследването не е завършено. Предстои 

да се направи апробация за качествен артистичен анализ по критериите за измерване в 

арт терапията.  
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Abstract: Thirty four Greek parents with children with special educational needs participate in this 

research. In accordance with previous studies, it is hypothesized that parents with children that are educated in 

special schools will mark higher score in Neuroticism and lower score in Extraversion comparing to parents 

whose children study in mainstream schools. Eysenk’ Personality Inventory (EPI) was used in order to measure 

parents’ scores in Neuroticism, Extraversion, Psychoticism and “Lie” Scale.  

Keywords: Children with special educational needs, parents of disabled children, personality traits 

 

Introduction 

Various studies have examined the involvement of both parents in raising a child with 

special educational needs [5, 6]. Previous researchers found that parents of children with 

special educational needs have higher Neuroticism and lower Extraversion than parents with 

typically-developing children [7]. Significantly lower Extraversion means that parents’ coping 

strategies and adaptation to the child were probably also poor and ineffective [2]. Personality 

traits such as Neuroticism, Extraversion, and Openness predispose individuals to the use of 

some coping strategies rather than others. For example, Extraversion and Openness are 

usually associated with constructive thought and action, including support seeking, whereas 

Neuroticism is associated with emotion-focused coping strategies that are less effective in 

promoting well-being [4, 8]. 

Veisson [9] while studying the differences in personality traits among parents with and 

without children with special educational needs was led to the conclusion that the mothers of 

disabled children had significantly higher scores in Neuroticism in all facets. Other 

researchers have found similar results, too [1, 3, 8]. Shame, embarrassment and low self-

esteem are combined to Neuroticism. Veisson [8] also found that parents of disabled children 

were more Introverted and scored lower on Openness. She is of the opinion that this may be 

related to public attitudes towards disabled persons in further society conditions. 

Despite the growing interest in SENs, the knowledge about what may be happening to 

the parents themselves of such children remains very scanty. No empirical studies were found 

where parents of children with SENs were asked to express the effects on their personality 

and the way they cope with such challenges according to the school type in which their child 

is educated. The lack of studies aiming to compare personality traits of parents whose 

disabled children study in special schools with parents whose disabled children study in 

mainstream schools initiated the present study. It was hypothesized that having their children 

with special educational needs educated in mainstream school, this would be associated with 

higher levels of positive coping mechanisms and greater satisfaction with their family 

functioning. This leads to lower levels of Neuroticism and Introversion. Furthermore, it was 

hypothesized that mothers of disabled children would be more extraverted than the fathers of 

disabled children without having serious differences between these two genders. 

Research questions 

1. Are there any differences in Neuroticism and Extraversion scores between the 

parents with disabled children who study in mainstream schools and the ones whose children 

are educated in special schools?  

2. Are there any sex-related differences in Neuroticism and Extraversion scores of 

parents of both studied groups? 
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Method  

Eysenk’ Personality Inventory was used for this survey. It consisted of 86 questions 

where the interviewed party had to note either YES or NO as an answer to the relative 

statement/question. The final score was calculated using the score table presented bellow (E – 

Extrovert, P – Psychotic, N – Neuroticism, L – Lie). 

 

Sample demographics  

The survey took place amongst 16 families for which one child was diagnosed with 

severe autism. Both parents took the test; therefore the sample is composed of 32 individuals 

equally split between males and females. 16 of the parents had their children studied in 

special schools and 16 parents had their children educated in mainstream schools. In the 

research 16 mothers and 16 fathers participated, who were all between 30-60 years and were 

Greek. 

 
Results  

The selected sample of parents of disabled children was divided into two groups using 

two main characteristics, whether the child in question was attending a specialized school 

meeting their needs, and the gender of the parent. Table 1, presents the questionnaire results 

as opposed to the school type, whilst Table 2 the results as opposed to the parent’s gender. 
Table 1 School type vs Dimension scores 

School Psychoticism Extroversion Neuroticism Lie 

Special 

Mean 1.8750 17.0625 18.0625 7.3750 

N 16 16 16 16 

Std. Deviation 1.50000 3.02145 2.01556 2.52653 

Normal 

Mean 1.6875 17.7500 15.5000 8.6875 

N 16 16 16 16 

Std. Deviation 2.08866 1.98326 4.01663 1.99060 

Total 

Mean 1.7813 17.4063 16.7813 8.0313 

N 32 32 32 32 

Std. Deviation 1.79128 2.53822 3.38626 2.33465 

 
Table 2 Parent Gender versus dimension score 

Gender Psychoticism Extroversion Neuroticism Lie 

Male 

Mean 2.6875 18.0625 15.0000 6.6250 

N 16 16 16 16 

Std. Deviation 2.15155 2.04837 3.48329 2.02896 

Female 

Mean .8750 16.7500 18.5625 9.4375 

N 16 16 16 16 

Std. Deviation .50000 2.86356 2.18994 1.71148 

Total 

Mean 1.7813 17.4063 16.7813 8.0313 

N 32 32 32 32 

Std. Deviation 1.79128 2.53822 3.38626 2.33465 

 

An independent samples t-test was performed in order to possibly identify the 

statistical significance between the two groups in each case. Tables 3 and 4, summarize the 

results of the analysis. 

 
Table 3 Independed Samples t-Test for school subgroup 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 
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Table 4 Independed Samples t-Test for Gender subgroups 

 

 

 Viewing the sample scores with respect to school type (Tables 1 and 3), it can be seen 

that regarding Psychoticism, Extroversion and Lie, the mean values of each group are quite 

close, while the variability in the two groups for these dimensions is not significantly 

different. The only difference can be identified regarding the standard deviation values in 

each case. Such a difference leads to the conclusion that the two sample groups appear to 

present numerically close mean values for each characteristic, but there are differences in how 

much the group scores are spread around these values. The Neuroticism dimension on the 

other hand presents mean values, and standard deviation values with a notable difference. 

This is confirmed by the independent samples test, showing a statistically significant 

difference between the mean scores of the two groups. Since in Table 1 the mean for the first 

group (special school) was greater than the mean for second group, it can be concluded that 

the parents in the first group exhibit the characteristics of this dimension more than the 

parents of the second group (t /30/ = 2.281, p = 0.033).  

Viewing the questionnaire results as opposed to the parent’s gender, in all dimensions 

there are clear differences between the mean score values regarding the parent’s sex and a 

subsequent difference in the standard deviation values. Female parents present higher values 

regarding Psychoticism and Extroversion dimensions while the male parents present the 

higher mean values in the dimensions of Neuroticism and Lie. Another interesting remark is 

that male parents present lower values than female parents in all dimensions but Extroversion 

that leads to the conclusion that, as a group, they tend to be more similar regarding the 

personality traits they exhibit that female parents whose larger standard deviation values 

shows a wider variety of the strength of the presented traits. 

The Independent samples t-Test shows that regarding the Extraversion, Neuroticism 

and Lie dimensions, the variability in the two groups is not significantly different. However, 

regarding the Psychotic dimension, there is a statistically significant difference between the 

mean scores of the two groups showing that female parents exhibit the characteristics of this 

dimension more than the male parents (t /16.615/ = 3.282, p = 0.005).  

Additionally, although no statistical significance may be determined between the two 

groups regarding the Neuroticism and Lie dimensions, the resulting group means are 

statistically different, in both cases. In the Neuroticism dimension the result is (t/30/ = 3.463, p 

= 0.002) while for the Lie dimension the result is (t/30/ = 4.238, p = 0.000). As such, in both 

these cases, the male group presents these two traits more than the female group. 

 

 Psychoticism .031 .861 .292 30 .773 .18750 .64287 

 Extroversion .543 .467 -.761 30 .453 -.68750 .90355 

 Neuroticism 5.695 .024 2.281 30 .033 2.56250 1.12349 

 Lie 1.168 .288 -1.632 30 .113 -1.31250 .80412 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-Test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

 Psychoticism 8.861 .006 3.282 30 .005 1.81250 .55222 

 Extroversion .299 .588 1.491 30 .146 1.31250 .88019 

 Neuroticism 1.788 .191 -3.463 30 .002 -3.56250 1.02863 

 Lie .943 .339 -4.238 30 .000 -2.81250 .66360 
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Conclusion 

The present study shows that the type of school, which is chosen for the education of 

disabled children, does not affect significantly specific personality traits of their parents, such 

as Psychoticism, Extroversion and Lie dimension. Neuroticism, on the other hand, has been 

marked in higher levels for parents with children in special schools. 

In conclusion, it was expected that parents of children in special schools may feel to be 

excluded, or experience shame and embarrassment. It was found that there are no remarkable 

differences regarding Psychoticism, Extraversion and Lie scores among parents with disabled 

children with respect to the school type attended by the children; however Neuroticism has 

been market to be statistically significant. Parents with children attending special schools are 

exhibiting higher levels of Neuroticism, supporting the initial hypothesis. Furthermore, the 

sex of the parents has been proved to be an additionally significant factor to the test results. 

Viewing the statistical significance of the four dimensions it can be concluded that male 

parents tend to be exhibit higher Psychoticism scores than female parents. Additionally, 

although there is no statistical significance for Neuroticism and Lie, the determined score 

means were statistically different, showing that female parents exhibited higher scores to 

these dimensions.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ВЪВ 

ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С 

КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ 
Нели Бояджиева, Ваня Градинарова 

СУ“Св. Климент Охридски“ 
 

Резюме: В арт терапия децата имат възможност да изразят смисъла, емоции и преживявания, 

чрез създаване на материален продукт. Психомоторна дейности като рисуване, оцветяване, както и 

работа с глина / игра тесто включват всички сетива, включително зрение, допир и звук - в зависимост от 

материалите, които се използват. Разнообразието от материали и дейности в арт терапия или може да се 

прилага като елемент на една по-широка Рамковия, или като самият подход. Арт терапия стимулира 

творчеството, самосъзнание, самочувствие, комуникативни умения, както и цялостната личност и 

психомоторно развитие. Целта на това представяне е да се покажат различните приложения на подхода 

на арт-терапия с деца с комуникативни проблеми, включително с помощта на арт терапия, като 

алтернатива за комуникация и себеизразяване или relyung по арт терапия, като начин за преодоляване на 

проблемите в комуникацията  

Ключови думи: арт терапия, деца с комуникативни нарушения, комуникация, образование 

 

 

APPLICATION OF ART THERAPEUTIC APPROACH IN 

EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN WITH COMMUNICATION 

DISORDERS 
Nely Bojadjieva, Vanya Gradinarova 

SU “St. Kliment Ohridski” 

 
Abstract: In art therapy children have the opportunity to express meaning, emotions and experiences 

through creating a tangible product. Psychomotor activities such as drawing, coloring, and working with 

clay/play dough involve all senses, including vision, touch and sound - depending on the materials being used. 

The variety of materials and activities in the art therapy can either be applied as an element of a broader 

framewrok, or as an approach itself. Art therapy promotes creativity, self-awareness, self-esteem, 

communication skills, and overall personality and psychomotor development. The purpose of this paper is to 

present various applications of the art therapy approach with children with communication issues including using 

art therapy as an alternative for communication and self-expression or relyung on art therapy as a way of 

overcoming communication issues. 

Key words: art therapy, children with communication issues, communication, education 

 

Въведение  

Комуникацията е процес на пораждане и разбиране на реч, чрез който хората 

обменят помежду си информация. Той включва подготовката, съставянето и 

предаването на съобщения. Могат да бъдат разграничени две форми на комуникация - 

лингвистична (чрез езика) и екстралингвистична (пара и нелингвистина). 

Комуникативните нарушения включват нарушения, свързани с компонентите на говора 

(прозодика, артикулация, дишане и фонация) и езика (фонология и граматика, 

семантика и прагматика). Te обхващат целия спектър от цялостни и частични 

нарушения на говора и езика, както придобити така и на развитието. В терапевтичния 

процес след събиране, анализиране и обобщение на фактологическа информация за 

състоянието на пациента се установяват    „симптомите и тяхното аналитично 

обобщение в синдроми“ [3,13]. Спрямо резулатите от диагностиния процес се 

осъществява съответната логопедична терапевтична работа за преодоляването 

установените дефицити. Освен оценката на комуникативните функции на децата от 

изключително значение е оценката и на емоционално – поведенческите им реакции, 

„тъй като в развиващия се детски организъм динамиката на процесите е твърде голяма, 

а това обуславя взаимната им обвързаност и повлияване” [3,7]. Освен специфичните 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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логопедични техники, които са насочени към преодоляване на установените нарушения 

на комуникативните функции, във възпитателната работата с деца с комуникативни 

нарушения  се прилагат подходи, технологии и методи, които допринасят за цялостното 

развитие на личността. Един от тях е арт-терапевтичният подход, който предоставя на 

специалистите голямо разнообразие от техники. Той включва прилагането на богата 

палитра от изобразителни дейности, които могат да се прилагат в цялостната 

възпитателна работа при деца с различен тип затруднения в общуването, както и при 

подпомагане на трудности при комуникативни нарушения.   

 Терминът “арт-терапия” (“art” – изкуство, “art-therapy”- терапия чрез изкуство) е 

особено разпространен в англоезичните страни и означава най-често лечение чрез 

пластично изобразително творчество с цел изразяване на собственото психо-

емоционално състояние. За пръв път този термин се употребява (А. Хил, 1938 г.) при 

описване на занятия с туберколозноболни в санаториумите. По-късно той започва да се 

прилага към всички видове терапевтични занимания с изкуство (музика, драма, кино, 

танц, литература, театър и т.н.).  Срещат се два варианта на употреба на термините като 

се разграничава терапията с помощта на визуални изкуства (арт-терапия в тесен 

смисъл) от изкуство-терапия ( в широк смисъл). 

Основното съдържание  на арт-терапевтичните сеанси в тесния смисъл на 

понятието,  е реализиране на разнообразни занимания с изобразителен и художествено-

приложен характер (рисунки, графики, живопис, скулптура, дизайн, малка пластика, 

резба, пирография, ковано желязо, линогравюра, батик, гоблиниране, мозайка, фреска, 

витраж, работа с кожа, тъкани и др.). Те са насочени към активизиране на общуването с 

терапевта в индивидуалната форма или между участниците в груповата работа. Това 

помага за по-ясно и тънко изразяване на преживявания, проблеми и вътрешни 

противоречия, а също и чрез творческо само-изразяване (експресия). В арт-

терапевтичните занимания могат да се включват и такива жанрови, форми и  техники 

на творчество като видео-арт, фотография, инсталация, пърформанс и др., където 

визуалният канал на комуникация играе водеща роля. 

Терапията чрез изобразително изкуство (арт-терапия) е сравнително нова 

терапевтична модалност утвърдена през втората половина на 20 век. Тя прилага при 

широк кръг от пациенти – от деца с емоционални разстройства до болни от рак.  

Сесиитe се провеждат индивидуално или в групи. Някои  средства, методи и техники са 

подходящи за специфични групи нуждаещи се от помощ. Изкуство-терапевтът трябва 

да има подготовка както за използване на различни художествени форми, така и за 

психотерапия. Например рисуването с пръсти, маслените бои или глината са тактилни 

средства, които предизвикват натрапливостта да се маже или мачка. Ако целта на 

лечението е да се създаде структура за подпомагане на пациента да придобие вътрешен 

контрол, тези средства биха били вредни. Чрез внимателен анализ на спонтанните 

графики, рисунки или скулптури на пациента изкуство-терапията дава възможности за 

обективиране и концептуализиране на вътрешната динамика и за преструктуриране на 

преживяването. Многобройните начини за  използване  зависят от теоретичните 

убеждения на терапевта и конкретните цели на терапията [8]. 

 В различен тип публикации у нас  изобразителното изкуство се разглежда като 

приложимо в терапията при лица с различни проблеми в комуникацията в спектъра на 

специалната и социално-педагогическата работа, консултирането и възпитателна 

практика [1]. Представят възможностите на изкуството за диагностика и корекцията на 

различни нарушения. По-често се коментират диагностичните възможности на детската 

рисунка и приложение при работата с деца с различен тип проблеми [9] или като 

средство за диагностика корекция при интелектуална недостатъчност [7].  Арт-

терапията се представя като алтернативен подход в работата с деца със СОП - с 
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интелектуална недостатъчност и комуникативни нарушения. Предлагат се курсове по 

арт-терапия за деца с комуникативни нарушения в НБУ, при емоционално-

поведенчески проблеми в СУ „Св. Кл. Охридски” [1].  В рамките на обучението на 

тифлопедагози” се  използва скулптура, тактилна керамика, моделиране и работа с 

глина [17]. Издават се и учебни пособия и книги за терапия и профилактика чрез 

изкуство[13],   арт-терапия с деца[14] [18].  

 Арт-терапевтичната работа с деца е базирана на креативни дейности, които 

дават възможност да създадеш продукт, който остава във времето и съдържа в себе си 

изразени чувства, опит, значения. Допринася за насърчаване и стимулиране на 

адаптивните възможности и креативността, за себепознание и повишаване на 

увереността в себе си, за формиране на комуникативни умения и за общото личностно 

и психомоторно развитие на децата.  Арт-терапевтичния подход в работата с деца с 

комуникативни нарушения може да намери приложение като средство за преодоляване 

на  комуникативните нарушения, или като алтернативен вариант за възпитателна и 

корекционно-терапевтична работа. 

Рисуването е изразно средство, което децата овладяват още в ранна възраст.  То 

се възприема като преобладаващ вид детско творчество и е дейност, която децата 

приемат като игра с положителен заряд. Рисуването, моделирането, апликирането или 

други най-разнообразни видове творчески дейности се прилагат като основна в арт- 

терапевтичната в работа с деца с комуникативни нарушения.  Те оказват положително 

влияние за развитието на възображението, обогатяване на пасивиния и активния 

речник, формирането и развитието на базисните понятия, фината моторика, цветовия 

гнозис, пространствената ориентация, повишаване на самооценката и др. Всичко това 

допринася за цялостното когнитивно и личностно развитие на децата, което помага 

коригирането на комуникативните нарушения. В изобразителните дейности от особена 

важност е съблюдаването на принципа за свобода, спонтанност, непреднамереност и 

емоционалност [4]. Арт- терапевтичата работа създава пространство за експресия в 

творческия процес. Това от своя страна дава израз на вътрешните емоционални 

състояния и светоусещане и осигурява възможност на детето да изпита 

удовлетвореност от крайния продукт на своята дейност. Безспорно това оказва 

положително влияние върху самооценката на детето. Рисунките  като основни 

продукти на детската изобразителна дейност са „пространството“, в което може да  се 

даде израз  на вътрешни емоционална състояния, представи - чувства и преживявания, 

възприятия и представи,  въображение и мисли. Въображението играе важна в 

изобразителните дейности, защото благодарение на него „човек може да си въобрази 

онова, което не е видял, да си представи на основата на чужд разказ и описание онова, 

което в неговия непосредствен личен опит не е било.“ [4,21]. Изразяването в арт 

терапевтичната работа е посредством художествената творба, чрез създаване, 

възприемане и интерпретиране  на метафори. Една от най-силните страни на подхода е 

способността да се насърчи и засили разказването на истории и разкази. R. Silver [22] 

изтъква възможността на арт-терапевтичната работа за обогатяване на речниковия 

запас. Рисунките могат да разкрият думи, които имат специално послание за 

конкретното дете и да предизвикат у него желание да ги научи. По време на работата 

децата често питат как да назоват или изпишат това, което са създали. Арт-

терапевтичния подход предоставя възможност за децата  да използват двигателна 

координация и подражателни умения чрез разнообразие от дейности като изрязване, 

лепене, моделиране и рисуване. Разнообразните дейности подобрят състоянието на 

фината моторика, координацията око- ръка, развитието на цветовия гнозис,  тактилните 

усещания и др. 
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Във възпитателната работа за преодоляване на комуникативни нарушения 

приложението на арт терапевтчиния подход може да се разглежда като мотивираш 

фактор за комуникация, който може да развие силните страни на детето,  неговия 

емоционален, когнитивен и социален потенциал. Често могат да бъдат пасивни в 

социалните контакти и да изпитват притеснение да работят в група, което съответно  

понижава самочувствието им и  води до отдръпване и изолация. Арт-терапевтичният 

подход е изключително подходящ при работа с деца, които осъзнават своя проблем 

(запъване, заекване) и това се отразява на тяхното самочувствие и оказва негативно 

влияние в общуването с околните. От друга страна е удачен и при осъществяване на 

контакт с детето, тъй като арт терапевтичното взаимодействие е тристранен процес 

(терапевт – художествена творба – клиент). Фокусът не е насочен единствено и 

директно само към детето, което може да създаде известен дискомфорт у него, а се  

осъществява индиректно взаимодействие  и диалог посредством художествената творба 

и символното изображение. Въвеждането на трети фактор (художествената творба или 

продуктите от собствената дейност) във взаимодействието между детето и специалиста 

отклонява вниманието фокусирано единствено и само към детето, намалява чувството 

на тревожност и е предпоставка за по-активно участие  и цялостно ангажиране в 

съответните дейности. Рисунката е своеобразна подкрепа в моменти, когато детето 

трябва да говори по дадена тема. Осъществяването на взаимодействие насочено не 

директно към дефицита на детето,  стимулира спонтанното му желание да разкаже за 

себе си и свите потребности чрез  рисунката. Липсата на оценъчност по време на арт-

терапевтичната работа дава свобода на изказа и е предпоставка за преживяване чувство 

на успех у детето при представяне на своята творба. 

Този подход може да се възприеме и като алтернативно средство за комуникация 

приложено при децата с комуникатични нарушения, по-конкретно при  езикови 

нарушения (развитие на говоримия език: първични при аутизъм и вторични при 

интелектуална и сензорна недостатъчност и др.). Изразяването чрез изкуство е форма 

на невербална комуникация. Арт- терапевтичната работа е подход базиран на сетивните 

възприятия, който позволява на децата да се опитат да общуват с разнообразни сетива 

на основата на мултисензорния подход - визуално, тактилно, кинестетично и най – вече 

не само да бъдат чути чрез говора, но също така и да бъдат видяни чрез изображенията. 

С. Malchiodi [21] изтъква, че за  децата, които не са в състояние да изразят своите 

мисли, усещания, емоции и възприятия, това е един от начините да предадат това, което 

може да се окаже трудно да се изрази с думи. Друг специалист в тази сфера е Лакуър 

[6]. Тя  отбелязва, че за част от децата със синдроми от аутистичен спектър е 

характерно наличието на добре развити зрителни възприятия и те често „мислят в 

картини“. Следователно чрез визуалните средства те имат възможност да изразят 

своите чувства и идеи по един по – близък и достъпен за тях начин. Изразявайки себе 

си посредством различни арт- терапевтични дейности те могат да общуват  и с 

околните чрез продуктите на тяхната творческа дейност. Терапевтични дейности с 

изкуство могат да бъдат посредник при преодоляването на трудностите или 

невъзможността на децата при осъществяването на социално взаимодействие с 

околните. Често пъти те са неспособни да осъществат подобен контакт, или в опитите 

си да го направят поведението им е неприемливо. Арт – терапевтичната дейности могат 

да бъдат посредник в създаването на връзки с връстниците. Посредством творчеството 

децата имат възможност да развият своето разбиране за социални живот и да участват в 

него. Груповите арт – задачи насърчават чувството за  приемственост. Арт 

терапевтичната работа помага и за намаляване на  чувството за дискомфорт и 

изолацията. Разнообразието от художествени дейности, провокира интереса на детето и 

разширява възможностите за общуване с околните.  
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Описание на случай 

М. е момиче на 8г. Детето посещава столичен дневен център за деца с 

увреждания. Ученичка е в първи клас – обучава се в помощно училище. М. е с диагноза  

генерализирано разстройство на развитието – детски аутизъм. В дневния център с 

детето работи екип от специалисти –  психолог, логопед, педагог и възпитател. 

Момичето  има ограничен вербален репертоар. В по – голямата част от времето си пее 

детски песни на „свой собствен“ език. Всеки ден носи чанта и предмети, с които не се 

разделя по време на престоя си в дневния център.  Предпочита да играе сама, не 

инициира контакт с деца. Рядко проявява интерес към груповите дейности, които се 

извършват в условията на дневния център. Обича да слуша детски песни и музикално 

подвижни игри. В продължение на пет месеца ( юли – ноември) М. участва в арт 

ателиета, които се провеждат на територията на дневния център. Ателиетата се 

провеждат един път в седмицата и работата в тях е системна групова и индивидуална 

форма. В началото работата с детето. протича в индивидуална форма - реализирани са 

11 индивидуални сесии. В процеса на работа М. участва и в  4 групови сесии. Работата 

с М. в арт ателието има за цел включване в дейност, която да разчупи стериотипното 

поведение на детето, като му се дава възможност да експериментира с разнообразните 

художествени материали, като се избягват ситуации, в които се очаква постигане на 

„типична“ рисунка, а рисуването се превръща в алтернатичен начин за комуникация. 

Проведени сесии 
№ Тема  Техника форма на работа 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15. 

„Аз съм“ 

„ Спонтанна рисунка“ 

 

„Подарък“ 

„Днес съм“ 

„Спонтанна рисунка“ 

„ Съвместно рисуване“ 

„Карта на тялото“ 

„Щастие“ 

„Семейство“ 

„Моят ден“ 

„Приятел “ 

„Моето дърво“ 

„Емоции“ 

„Спонтанна рисунка“ 

„Любима песен“  

рисуване с пръсти  

рисуване с пръсти, рисуване с бял 

маркер на черен фон  

работа с глина  

рисуване с пясък  

рисуване с бял маркер 

рисуване с пастели  

рисуване на под с пастели 

степване на вълна  

рисуване с пясък   

рисуване с пипети  

кукли от силует на ръка  

рисуване с пясък 

работа с глина  

рисуване с ръце  

рисуване на пода с пастели с 

музикален фон 

индивидуална 

индивидуална 

 

индивидуална 

индивидуална 

индивидуална 

индивидуална 

индивидуална 

индивидуална 

индивидуална 

индивидуална 

групова 

групова 

групова 

групова 

индивидуална 

 

Основни характеристики на проведенти сесии: 

 Всяка сесия започва със слушане на предпочитана от момичето детска песен. 

 Индивидуален подход и гъвкавост  към продължителността на сесиите 

 Доброволност за участие, уважава отказът на детето да участва в дадена дейност  

 Водещо по време на сесията е самият процес, а не резултатът и качеството на 

крайния продукт.  

 Дава се свобода на детето да изследва, експериментира, без  се коригира творбата 

на детето. 

 Предоставяне на необходимото време на детето за да опознае новия материал 

преди да започне работа  с него. 

 „Обличане в думи“/назоваване/  на  материалите и предстоящата дейност.   

 Липса на оценъчност по време на работата. 

 След всяка сесия специалистът попълва протокол, който отразява когнитивните, 

емоционални и поведенчески характеристики.  



 | 106 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

След пет месечното участие на М. в арт ателиета, на базата на проведения включено 

наблюдение, информация отразена в протоколите и експертна оценка от страна на 

специалистите работещи с детето се отчита следната положителна динамика в 

поведението на детето:  

 въведена е нова дейност извън стериотипните дейности, които детето извършва;  

  повишена е толерантността към различни сензорни стимули;  

 подобряване на зрителния  контакт при общуване с учстниците по време на арт 

ателието;  

 осъществяване на вербална и невербална комуникация;  

 въведени са нови думи свързани с предпочитани от детето арт техники;  

 употреба на новите думи – М. назовава действия и материали, които са 

предпочитани от нея (бои, четка, вълна, рисувам);  

 доброволно „разделяне“ с предметите, които постоянно държи по време на арт 

ателието;  

 редуцирани са моментите на „изключване“ и отстраняване от извършваната дейност; 

  активно вазимодействие с предпочитани деца от групта (споделяне на материали, 

участие в съвместна рисунка); 

 положително емоционално въздействие и повишаване на мотивацията за работа. 

Арт-терапията позволява на децата да изразяват себе си чрез използването на 

визуални средства. Те биват насърчавани да говорят за своята картина, да споделят с 

другите това, което са изработили и какво означава за тях. Това дава възможност за 

повишаване на самочувствието  и придобиване на опит да говори пред хора. 

Прилагането на разнообразни изобразителни техики във възпитателната работа при 

деца с комуникативни нарушения дават възможност на всяко дете да открие своите 

силни страни и да преживее страха от неуспеха, да придобие по-високо самочувствие и 

удовлетвореност от себе си. Успехът от своя страна стимулира мотивацията за 

постигане на нови цели и преодоляване н трудности. Арт-терапевтичната работа го 

зарежда позитивно и оказва положително емоционално въздействие, формират 

положително отношение към самите себе си, към околните, както и към самия процес 

на изразяване с помощта на художествени средства.  

Арт-терапевтичният подход при работата с деца вече не е нова терапевтична 

модалност у нас. Той се радва на все по-голяма популярност и се прилага често като 

средство или елемент за психодиагностика, психопрофилактика, занимателна или 

ерготерапия или в корекционно -възпитателната работа.  Приложението му в 

цялостната възпитателна работа при деца с комуникативни нарушения служи за 

профилактика, подпомага на тяхното личностно развитие, социалната им адаптация и 

функциониране в процеса на приобщаване. 

___________________________________________________________________________

_____*Представените теми и техники са подбрани за конктретния случаи след 

обсъждането на индивидуалните потребности на детето с мултидисциплинарния екип, 

който работи с него.          

Библиография  

 

[1]. Бояджиева, Н. Арт-терапия в социально-педагогической практике и 

консультировании, Терапия искусством. Учебное пособие., Сост. В. Никитин, Н. 

Бояджиева, Л. Лебедева, И. Вачков, 2012, 175-195 

[2]. Бояджиева, Н. Възпитание чрез изкуството, С., 1994 

[3]. Боянова, В., От симптома към диагнозата, НБУ, София, 2012 

[4]. Виготски, Л., Въображение и творчество на детето, София, 1982, изд. „Наука и 

изкуство“ 



 | 107 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

[5]. 5.Глухова, А.Е. Арт-терапия в системе корекционной помощи детям с речевыми 

нарушениями, Молодой ученый, 2014, №17 (76), октябрь 467-473 

[6]. Градинарова, В., Арт терапия при деца от аутистичния спектър, сп. Специална 

педагогика, 2014, бр.2, 84 - 87 

[7]. Караджова, К., Д. Щерева, Използване на някои арт-терапевтични техники като 

средство за диагностика и корекция при деца с умствена недостатъчност, В – 

ГСУ, Т.97, С., 2007,87-99 

[8]. Кич, Д. Л. Изкуствотерапия,  Енциклопедия по психология. Под ред. Р. Корсини, 

С.,1988, 367 

[9]. Маркова, Д. Изобразителното изкуство като терапия, Пл., 2001 

[10]. Медведева А., Ю. Левченко, Н. Комиссарова, А. Добровольская, 

Артпедагогика и  

[11]. арттерапия в специальном образовании. Москва, Изд центр „Академия“, 2001. 

[12]. Николов, Кр. Терапия с глина – инструмент за арт-терапевтична практика, В - 

Годишник на У-т “Проф.д-р Ас. Златаров”, Том ХХХVІ, кн.2,2008,193-198 

[13]. Нунев, С. Психотерапевтични аспекти на изобразителната дейност и 

творчество, сп. Педагогика, № 4, 1996 

[14]. Попов, Т. Терапия и профилактика чрез изкуство, С., 2004 

[15]. Попов, Т. Арт-терапия при децата, С., 2008 

[16]. Тополска, Е. Изкуството в интегрираното образование на деца със специални  

[17]. образователни потребности. – В: Изкуството и интеграцията на деца със 

специални  

[18]. образователни потребности. София, СВЕТОВИТ, 2009, 6–26. 

[19]. Цветкова, М. Тактилно възприемане  на произведения на изкуството от слепи 

ученици. Сп. Специална педагогика, № 1, 1995, 66-72 

[20]. Цветкова, М. Техники за създаване на релефни изображения за зрително 

затруднени деца, сп. Специална педагогика, №1, 2000, 68-80 

[21]. Чешмеджиева, П. Стимулирано с творби на изкуството защитено рисуване като 

метод за психопрофилактика и диагностика при деца от предучилищна възраст, 

Шести национален конгрес по психология, 18-20 11, С., 2011, 237-245 

[22]. Boiadjieva, N. Art-Therapeutic Method in Social Counseling and the training in the 

helping Professions, SEE Regional conference of Psychology, Sofia, 30.X. – 1.XI. 

2009, SEE SEERCP 2009 

[23]. Boiadjieva, N. Supervision in Counseling and Art-therapy in the Education for the 

Social Sphere. Social Competences, Creativity and Wellbeing Proccedings of the 

Interdisciplinary Symposium , held from June 3rd to 5th 2015, Plovdiv, Bulgaria. 

Plovdiv University Press,136-142 

[24]. Malchiodi C., Child Art Therapy: How It Works.//psychologytoday.com, Jan 31, 

2016 <https://www.psychologytoday.com/blog/arts-and-health/201601/child-art-

therapy-how-it-works> 

[25]. Silver, R., Developing Cognitive and Creative Skills through Art: Programs for 

Children with Communication Disorders or Learning Disabilities. Ablin Press, New 

York, 1989 

 

За авторите: 

 проф. д-р Нели Бояджиева, Факултет по начална и предучилищна педагогика, 

СУ „Климент Охридски“, email: nelybo@abv.bg 

Ваня Градинарова – докторант към Факултет по начална и предучилищна 

педагогика, СУ „Климент Охридски“, email: gradinarovavanya@gmail.com 

 

https://www.psychologytoday.com/blog/arts-and-health/201601/child-art-therapy-how-it-works
https://www.psychologytoday.com/blog/arts-and-health/201601/child-art-therapy-how-it-works
mailto:nelybo@abv.bg
mailto:gradinarovavanya@gmail.com


 | 108 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

Приложения 

 
фигура 1 Спонтанна рисунка  

фигура 2 "Щастие" 

 
фигура 3 "Днес съм" 

 
фигура 4 "Моят ден" 

 
фигура 5 "Моето дърво“ 

 
фигура 6 "Съвместно рисуване" 

 

  



 | 109 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И СЪЩНОСТТА НА 

ПРОЦЕСА СУПЕРВИЗИЯ 
Иван Карагьозов  

СУ”Св. Климент Охридски” 

 
Резюме – Супервизията възниква в началото на 19 век и се налага като изключително ефективен 

процес. Нарастването на потребностите на обществото от социални обновления, неминуемо ще 

провокират нарастването на употребата на процеса супервизия в различни сектори на живота. 

Проследявайки развитието на процеса, неминуемо ще се откроят неговите силни и слаби страни, ще се 

повиши разбирането за неговата същност, особености и ползи от прилагането му в различни плоскости, 

които са носещи характера на социалните обновления.  

Ключови думи: супервизия, качество, преглед, същност  

 

 

BRIEF OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT PROCESS AND 

THE ESSENCE OF SUPERVISION 
Ivan Karagiozov 

SU “St. Kliment Ohridski” 

 
Abstract: The supervision occurs in the early 19th century and established itself as an extremely effective 

process. The increase in the needs of society by social updates will inevitably provoke a rise in the use of process 

supervision in various sectors of life. Following the development process will inevitably highlight its strengths 

and weaknesses, increase the understanding of its nature, characteristics and benefits of its application in 

different planes that are bearing the nature of social updates. 

Keywords: supervision, quality review, nature 

 

Въведение 

Произходът на термина супервизия идва от латинското „super (en.over) и videre 

(en. to watch, to see)”[13]. В наши дни определение на термина дават много както 

научни, така и научно популярни източници, но като, че ли Кеймбриджкия речник дава 

най-коректното описание:”Акт на наблюдаване на човек или действие, за да се увериш, 

че всичко се прави коректно, безопасно и т.н.”[превод на автора].  

За пръв път в литературата терминът супервизия като заглавие, се използва от 

Джефри Бракет/1904/ в трудът му „Supervision and Education in Charity”[10].  

Някои изтъкнати изследователи, като Каслоу и Мънсън[14], са на мнение, че 

супервизията се развива първоначално в полето на медицината в Англия. Други, като 

Кадушин[13], който издава първия систематизиран научен труд за супервизията, са 

категорични, че възникването на супервизията идва от Обществото на 

благотворителните организации през късните години на 18-ти век. Трети свързват 

възникването на супервизията с чиракуването като при по-късно възникналите 

програми за чиракуване е записано:„да се обмисли допълнително усъвършенстването 

на организациите чрез обучение базирано на правенето/ практиката/”[11].  

Проучвайки литературата, се установява, че всъщност процеса на супервизия е 

описан преди повече от 2000 години. В Книгата на книгите[1] е описан и самият 

процес: „ Аз ти показвам обмислено учение и ти предавам точното знание”. Можем да 

приемем, че това е генезисът на процеса супервизия. 

Мери Ричманд и нейните трудове дават положителна посока на развитието на 

супервизията. Тя настоява за по-широк аспект на супервизията, за „документиране на 

решените проблеми, което се свързва с по-прецизни доклади на работниците„[18]. 

Изясняването на същността и особеностите на супервизията изисква, 

проследяване на нейните функции, нейното предназначение, цели, процесите на 

интеракция и йерархическата позиция на супервизията. Подробен анализ е реализиран 
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в Кеймбридж в медицинския департамент, където се разглежда най-вече клиничната 

супервизия[20].  

Проблемът, който трябва да реши образователната/обучаваща супервизия е 

невежеството в работника, неглижирането му относно знанието, нагласите и уменията 

му, за да се справи с поставените задачи.  

От друга страна, административната супервизия се занимава с коректното, 

ефективно и подходящо имплементиране на политиките и процедурите на агенцията.  

При подкрепящата/подпомагащата супервизия на първо място стои 

задоволеността на работника и неговия морал.  

В свое изследване[17], проведено в Англия, Шотландия и Северна Ирландия, 

Стивънсън и екипът му отбелязват, че според анкетираните е подходящо супервизията 

”да проверява работата на работника, за да е сигурен, че не прави сериозни грешки”. 

Стевънсън обобщава„Може би разликата между аматьора и 

професионалиста/супервизора/в социалната работа е, че ти го учиш не да се 

износва/прегаря/, а как да се разходва добре. Ние трябва да канализираме романтичния 

импулс, да му дадем сила и посока; но не и да го прекъсваме”[16]. 

Съществена особеност на супервизията е, че лицето което я прилага, т.е. 

супервизорът, не е в директен контакт с клиента, който употребява услугата, или 

обобщено: супервизията говори за клиента а не на клиента. Друга трактовка се 

публикува в Professional Supervision in Occupational Therapy 2010 от AOTI. Там на 

базата на мненията на Онийл(2004) и Фон(2006), се  смята, че супервизията:”не е 

психотерапия, психоанализа, обикновена неформална дейност, консултиране, интервю, 

менторство, допълнителна екстра, изпит или тест, оплакване, помощ за супервизора, 

нещо което се прави само когато има проблем, сесия за оплаквания или 

атестиране.”[15].  

Друг не по-малко важен и съществен елемент, който се свързва пряко с 

особеностите на супервизията е, че тя е процес и съдейства там където”възможностите 

за периодично и формализирано повишаване на квалификацията са много 

ограничени.”[4]. 

При прегледа за същността на супервизията е необходимо да се отчетат в нейното 

развитие и въздействието на Балинт групите. Винер и колегите му посочват труда на 

Балинт„Обучением Супер-Его”[3], свързан с преноса и контрапреноса в психологията, 

за обучение посредством подражание на стажантите, като съществената роля на 

супервизията и в психологията. От друга страна се наблюдава определено 

разграничаване на професионална основа между медицинските и социалните професии 

чрез включването на клиничната супервизия.  

Разнообразни са начините на систематизиране на структурата при провеждането 

на супервизията. Около 70-те години на 20-ти век се развиват активно „собствен модел 

на супервизия в Германия и Австрия”[6].  

Моделът, неговият избор, както и следването му са важни, но за избора са 

определящи много фактори свързани с естеството на практиката на специалиста, с 

неговата област на професионална насоченост в социалната работа. Теоретично има 

описания на различни разновидности на модели на супервизията, но съществените 

компоненти наблюдавани при тях, свеждат моделите до вид универсалност по тяхната 

компонентност и процедури. Като популярна е определила Механджийска[5] 

класификацията в трите категории:Еволюционни; Интегративни и Специфично 

ориентирани модели. Тя също разглежда Модела на C.D. Stoltenberg, моделът на T. 

Skovholt и M. Ronnestad, моделът на P. Hawkins R. Shohet, както и модел предлаган от 

P. Hunt, като особеността при него е, че той предлага три специфични начина за 

воденето на супервизията  
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По отношение на типологията, в тясна корелация са подходите. Те са и 

инструментариума, който определя до голяма степен ефективността на процеса. Освен 

подходите, като важна характеристика на супервизията, е и стилът на супервизора. В 

литературата се срещат различни описания на стилове. Между стиловете на супервизия 

няма ясни граници. Използването на един или друг стил е приоритет на оценката и 

гъвкавостта на супервизора, като условие за неговата компетентност. Разглеждайки 

типологията на супервизията, трябва да се отбележат и формите на протичане. В 

западната практика, Щатите, Канада и част от Европа, са възприети като три основни 

форми на протичане: „One to One”; „One to Group”; „Peer”.  

При така направения обзор, се очертават  следните тенденции, които можем да 

обобщим и отбележим като основни изводи:  

 Супервизията възниква в началото на 19-ти век, за да реши определени 

проблеми, касаещи работата на специалисти, въвлечени в обществено значима, 

социално-икономическа проблематика.  

 Супервизията говори за клиента а не на клиента Това е и най-значимата разлика, 

която е притежание единствено и само на супервизията. 

 В супервизията е налично съчетаване на определени елементи от 

консултирането и други науки, но не се оприличава с нито една от тях. 

 Изборът на тип, модел, стил и подход, както и следването му, са важни, но за 

избора му са определящи много фактори, свързани с естеството на практиката 

на специалиста, с неговата област на професионална насоченост в социалната 

работа. 

 

Като заключение може да се констатира, че с нарастващата потребност от 

социални промени, ще нараства прогресивно и нуждата от супервизия. Фактът, че това 

е процес, доказал своята ефективност в световен мащаб,  неминуемо ще доведе до 

неговото цялостно въвеждане и в България.  
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КЛИНИЧНИ И ЖИТЕЙСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ЮНОШИТЕ 

И ВЪЗРАСТНИТЕ СЪС СДВХ 
Милена Манова 

Институт по Позитивна Психотерапия, гр. София, 
 

Резюме: В доклада се разглежда клиничната и възрастова динамика на нарушението и как тя 

повлиява  житейските перспективи  на децата със СДВХ.  Според  заключенията на учените под 20% от 

възрастните с  диагностична история на  СДВХ докладват, че симптомите им  отшумяват .  По-голямата 

част от тях  продължават  да демонстрира симптоми на  СДВХ и изпитват различни по интензитет  

социални, академични и емоционални проблеми .  

Ключови думи: възрастова динамика, комирбидност, екзекутивни функции, развитиен 

характер, поведение 
 

CLINICAL AND LIFE CHANGES IN ADOLESCENTS AND 

ADULTS WITH ADHD 
Milena Manova 

Institute of Positive Psychotherapy, Sofia 
 

Abstract: The report examines the clinical and age dynamics of the disorder and how it affects the life 

changes of children with ADHD. According to the findings of scientists under 20% of adults with diagnostic 

history of ADHD report that their symptoms subside. The majority of them continue to demonstrate symptoms 

of ADHD and various intensities tested social, academic and emotional problems. 

Keywords: age dynamics, comorbidity, executive functions, character development, behavior 

 

Въведение 

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (СДВХ) е  хронично 

поведенческо нарушение, характеризиращо се с постоянен модел на невнимание и / 

или хиперактивност, импулсивност извън обхвата на нормите  за развитие, което може 

да повлияе на личното, академичното, фамилното и обществено функциониране. 

Нивата на разпространение  сред децата, юношите и възрастните могат да варират в 

зависимост от редица фактори, като например: възраст: 3-7 %, пол, типове на 

нарушението и коморбидност между 9,12-15 %. В световен мащаб разпространението 

на СДВХ се оценява  между 5,29%  и 7,1% при деца и юноши и в широкия  диапазон 

1.2-7.3% при възрастните. Стойностите за разпространение могат също да бъдат 

засегнати от характеристиките на населението, като екологични и културни различия, 

както и променливостта на идентификация и диагностика чрез използваните  

инструменти. Въпреки многофакторната  етиология, има доказателства, че причините 

са  генетични (17-23), невробиологични, социални и рискови фактори на околната 

среда, които присъстват  по различен начин и са свързани с патологията и развитието 

на това хетерогенно разстройство. Клиничната практика и изследвания все още има 

неразбиране за развитийния характер на диагнозата и особено на факта, че част от 

симптомите продължават и след детството. Едва 10-20% от възрастните с  

диагностична история на СДВХ нямат чувствителни проблеми като възрастни. 

Шестдесет процента продължават  да демонстрира симптоми на СДВХ и изпитват 

социални, академични, и емоционални проблеми  от лека до умерена степен, а 10-30% 

развиват антисоциални проблеми в допълнение с коморбидност /Barkley, 1990; 

Cantwell& Baker, 1989; Gittelman, Mannuzza, Shenker, &Bonagura, 1985; Herrero, 

Hechtman, & Weiss,1994; Satterfield, Hoppe, & Schell, 1982; Weiss &Hechtman, 1993). 

Tzelepis, 1998 доказва, че отвъд риска от клинична коморбидност възрастните са с по-

голям  риск от развитие на проблемни стилове на личността. Петдесет процента от 

индивидите със СДВХ докладват песимизъм, безпомощност и дезорганизация 
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За повечето деца със СДВХ симптомите продължават, за което има лонгитудни 

доказателства. Възрастовата динамика на проявите на СДВХ е свързана със задачите 

на различните етапи от развитието на детето и съответните изисквания към него.  

Клиничното разстройство се отразява най-силно върху ежедневните отговорности. 

Повечето от юношите продължават да бъдат ограничавани от симптомите си, а често и 

покриват критериите за дефицит на вниманието с хиперактивност по DSM – IV. 

Поведенчески и антисоциални прояви са най- характерните оплаквания. Някои 

изследователи откриват по-голяма степен на злоупотреба с алкохол и наркотици. 

Отпадането от клас или повторенията на един и същи клас са норма. До този момент 

повечето  деца със СДВХ са получили лечение чрез медикаменти, индивидуална 

терапия, групова терапия и специални образователни услуги. Независимо  от това 

обаче между 71 и 84 % от  децата  продължават  да демонстрират свръхактивност, 

невнимание и импулсивност. Хиперактивните деца са подложени на значително по-

висок риск за негативни перспективи в областта на психиатричното, социалното, 

правното, учебното и семейното функциониране (Brown & Borden, 1986; Thorley, 

1984; Weiss & Hechtman, 1986). 

1. Хиперактивността в юношеска възраст се манифестира  предимно като 

безпокойство, отколкото като свръхкинетичност, както беше в ранна възраст; 

2. Импулсивността е много по-проблематична в тази възраст. Загубата на 

самоконтрол и слабата инхибиция се асоциират с много рискови фактори, включващи 

инциденти, насилие ранна бременност;    

3. Трудност в подчинението и признаването на авторитети, спорове с 

учители, родители и правонарушения;  

4. Някои деца, които са се справяли добре в началното училище, сега се 

чувстват претоварени и непосилни да се справят с нарастващите изисквания и 

натовареност в средното училище; 

5. Дефицитите на децата са в академичното представяне и са директно 

отразени върху екзекутивните им функци. Това е особено проблематично в средна и 

горна училищна възраст и се изразява като лоша организация и разчет на времето, 

недовършени задачи и пропуски. Проблемите на работната памет са индикативни в 

бързото забравяне, неразбиране, трудно вземане на решения. Проблемите с 

планирането се наблюдават като липса на целенасоченост в дългосрочни проекти и 

ангажименти.Невниманието и разсеяността се изразяват в неспособността да чуе 

инструкциите, да започне задачата, да я проследи, довърши, да се концентрира в нея, 

като се правят грешки поради слаба устойчивост на вниманието;  

6. Социални трудности  - често са жертви на насилие, враждебност или 

социална 

изолация;            

7. Дисрегулация на импулсите – действат преди да мислят; 

8. Депресията, тревожността и опозиционното поведение, което стига до 

девиации; 

9. Високо ниво на обучителни затруднения / 20-50 %/; 

10  Несъответствие между нивата на физическо и емоционална зрялост - 

физически по-зрели, но изостават с около 30 % от връстниците си по отношение на 

самоконтрола, поведението и екзекутивните функции; 

11. Необходимост от външна регулация на поведението като контракти, дневни 

отчети, училищен мониторинг.  

 Детето със СДВХ  вече е в класификациите на аутсайдера на класа. 

Независимо, че може да притежава много таланти, да мисли бързо и да има интереси в 

много житейски области, социалните му отхвърляния са се затвърдили. 
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Непопулярността му  е все така висока, конфликтите – все така повтарящи се. В 

стремежа си да бъдат  харесвани и предпочитани, децата със СДВХ стават негативни 

лидери и регистрират  антисоциални прояви.  

Възрастови перспективи:  

 СДВХ при възрастните се свързва с множество трудности във всяка област от 

изследваните жизнени дейности – образование, трудова заетост, социални връзки и 

отношения, сексуална активност, партньорство и брак, родителство,  здраве и 

здравословен начин на живот, финанси. Баркли изостря диагностичното внимание, 

като подчертава, че няма ясни критерии за диагностика след 27 годишна възраст, 

както и че диагностичните факти за децата не могат да се автоматизират в 

приложението си за възрастните.  [3 ]. Част от симптомите, които са съотносими са:  

1.  Лесно  разсейване от външни стимули или странични мисли; 

2.  Импулсивни решения; 

3.   Трудности при прекратяване на своите действия или поведение, когато това 

се налага; 

4.    Работа по проект или задача, без да инструкциите да са чути или 

прочетени; 

5.   Неспазване на обещанията и поетите ангажименти; 

6.   Трудности при извършване на задачите в техния правилен ред или 

последователност; 

7.   Шовиране с  превишена скорост; 

 8.  Трудности при участие в спокойни дейности или тихи забавления; 

Симптомите са индивидуалните действия (когниция/поведение), а трудностите 

са последствията от тези действия (социалната цена).[5] 

Коморбидност: Установена е статистически значима, но не силна връзка 

между наличието на симптоми на СДВХ и депресивната симптоматика, както и връзка 

между наличието на СДВХ и злоупотребата с алкохол. Над 18 годишна възраст 

превалират суицидни мисли. 

Образование и професия: Проблемите са  свързани с междуличностните 

взаимоотношения на работното място, демонстрирането на поведенчески проблеми, 

уволнение, напускане поради скука, наказание за неспазване на дисциплинарните 

изисквания. 
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Служителите със СДВХ  са определени като притежаващи значимо повече 

симптоми, свързани с невнимание на работното място, като срещащи по-големи 

трудности при изпълнение на възложените задачи, точност, добро разпределение на 

времето и  справяне с всекидневните отговорности. 

Употреба на наркотични вещества: Отчита се по-висок риск от злоупотреба с 

наркотични вещества, както и от антисоциални действия и техните юридически 

последствия (арест, затвор). Не са открити доказателства за връзка между лечението 

със стимуланти в детска възраст и повишения риск от употреба на наркотични 

вещества.  

Антисоциално поведение и неговите последствия: При възрастните със 

СДВХ се очаква по-голяма вероятност  от включване в антисоциални прояви. Най-

честите от тях са: кражба (53%), нападение с юмруци (35%) и продажба на наркотици 

(21%) .Те са 4 пъти по-склонни към физическа агресия в сравнение с контролите без 

поведенчески нарушения. 

Здраве: Демонстрират по-висок процент проблеми със съня, социалните  и 

семейните взаимоотношения. Повишен риск от наранявания, хостипализация и 

отравяния. Изразяват  персистиращо безпокойство и  необходимост да бъдат 

непрестанно въвлечени в дейност. Хиперактивността е проявена главно чрез 

работохолизъм и нужда да се  извършват няколко неща едновременно. Динамиката на 

живот при тези хора е впечатляваща – трудно се задържат на едно място и изпитват 

необходимост от преследване на новото. Вътрешнният им двигател е постоянното им 

ниво на дифузна тревожност. Като цяло възрастните със СДВХ се характеризират с 

по-нисък образователен и социално-икономически статус. 

 Рискове по време на шофиране: В сравнение с другите шофьори възрастните 

със СДВХ по-често карат без валидна шофьорска книжка, по-често са глобявани за 

превишена скорост и опасно шофиране, отнемани са им  шофьорските книжките и са 

участници и виновници за ПТП.  

 Брачни и семейни отношения: Индикира се по-ранно започване на 

сексуалната активност, по-голям брой сексуални партньори,  промискуитетно 

поведение и повече бременности. На възраст между 21 и 27 години хората, израснали 

със СДВХ,  е по-вероятно да бъдат вече родители. Родителите на децата в начална 

училищна възраст отчитат по-високо ниво на родителски стрес и брачна 

неудовлетвореност,  

Жизнени перспективи в зрелия живот:  

По данни на Бъркли около 50 – 65 % от децата със СДВХ продължават да 

демонстрират прояви на нарушението и в зряла възраст. Най-характерните прояви на 

СДВХ в зряла възраст са: честа смяна на работа; честа смяна на партньор; 

промискуитет; склонност към инциденти и наранявания. Честата смяна на работата е 

свързана с трудностите на тези хора да работят самостоятелно, да спазват срокове и 

работни графици, както и да контролират поведението си на работното място и да 

поддържат приемливи взаимоотношения с колегите си. Хората със СДВХ имат чести 

проблеми в брака, заради трудното съгласуване с ритъма на партньора и 

потребностите от разнообразие. .  

Невропсихично функциониране: Все така доминиращи са сериозните 

дефицити при възрастните със СДВХ, но не на знания  или умения. Дефицитът е в 

екзекутивните механизми. Това нарушава организацията, планирането и ефективното 

целеполагане.   

СДВХ се разглежда като разстройство на изпълнението. Времето и времевата 

рамка, планирането и последователността на изпълнението е това, което е нарушено, а 

не самото знание или умение за даденото поведение. 
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ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС СДВХ 
Милена Манова 

Институт по Позитивна Психотерапия, гр. София,  
 

Резюме: Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност  е нарушение, което се 

проявява в ключовите области на функциониране: училищна дейност, домашна среда, отношения с 

връстници и поведениe. В доклада се засягат възможностите за повлияване върху детето със СДВХ  на 

различните фигури в неговия живот: родителите, учителите, специалистите през предизвикателствата, 

дефицитите и преимуществата на децата 

Ключови думи: стил на родителство, регулация на поведението, позитивна стимулация, 

комуникация 

 

 

THERAPEUTIC BEHAVIOR IN CHILDREN WITH ADHD 
Milena Manova 

Institute of Positive Psychotherapy, Sofia 
 

Abstract: The syndrome of attention deficit hyperactivity disorder is a disorder that occurs in the key 

areas of operation: school activity, home environment, relationships with peers and behavior. The report 

addresses the opportunities for influencing child with ADHD different figures in his life: parents, teachers, 

professionals in the challenges, deficiencies and advantages of the children. 

Keywords: style of parenting, regulation of behavior, positive stimulation, communication 

 

Въведение 

СДВХ е нарушение, което се проявява в ключовите области на функциониране: 

училищна дейност домашна среда, отношения с връстници, поведение. 

Хиперактивното поведение не е константа и е възрастово детерминирано. Трудности се 

срещат в опитите за модификация на поведението. Положителните резултати се 

съхраняват във времето бавно, изискват много повторения. Когато външните стимули 

вече не съществуват, често достиженията са ограничени. 

Още от 1997 г. Майхенбаум твърди, че за лечение на хиперактивността най-

много помагат подходи, основани на самообучение и решаване на проблеми. 

Необходимо е да се отчита, че всяка когнитивна дейност трябва да се съчетава със 

стратегии за поведенческа стимулация. Комбинираното лечение между поведенчески, 

психо-социални лечебни методики с медикаментозно въздействие, са най-резултатни. 

Медикаментите са необходими при асоциираните деструктивни отклонения.  

Терапията на хиперактивното дете включва координация между родител, дете и 

професионалист. Терапията е ндивидуализирана и съобразена с: тежестта и вида на 

нарушението; възраст на детето; ниво на развитие на интелекта; придружаваща 

симптоматика.; особности на родителите за сътрудничество. 

 I. Терапевтична работа с родителите: 

Когато изграждаме терапевтичното планиране, е необходимо да се съобразим с 

образователните, семейните и поведенческите цели. За наличието  на по-ясна 

диагностична оценка клиничният инвентар включва: интервю с родителя и детето, 

въпросници за оценка на поведението, пряко наблюдение, проективни методики, 

ролеви игри. Ако СДВХ се разглежда като когнитивен конструкт, той ще е нужен, за да 

се разбере организацията на мислене и поведение на тези деца. На поведенческо 

равнище се отразява симптоматика,  която има генетична и неврологична база. 

Етиологията е полифакторна, но най-малко се говори за родителското влияние върху 

синдрома на хиперактивноста. То се разглежда като неемпирично и в рамките на 

допусканията, че родителският конфликт ще се отрази на детското поведение. Рядко се 

срещат научни източници, които да валидизират неефективното родителство като 



 | 119 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

възможен предиктор на отношенията с децата. Обикновено родителите са 

експериментирали с множество методи преди да потърсят помощ.  Негативната 

репутация на детето им е потвърдена, а партньорските им отношения са белязани с 

високо ниво на неудовлетвореност и тревожност. Родителската комуникация с детето 

до този момент се характеризира с неясно дефинирани граници на позволеност и 

непозволеност. Родителският стил е амбивалентен в проявите си. Обикновено единият 

от родителите е либерално – разрешителен, а другият е авторитарен. Родителите често 

са толерантни към поведението на детето и прагът им на търпимост е висок, но за 

сметка но това, наказанията са сурови и нерелевантни на провиненията. 

Характеризират се с твърдост, неочакваност. В стремежа си да контролират външните 

прояви на децата, родителите са склонни към императивен изказ, резки ограничителни 

команди и висок тон. Те корелират с властови стремеж за подчинение на детето и 

непропорционални изисквания за послушание. С времето тази комуникация става 

изморителна за двете страни, а поведенческите отговори на детето са резистентни. 

Позицията на детето е свързана или с безразличие или с опортюнизъм. Родителската 

фрустрация е голяма, а раздразнението към детето и нежелателното му поведение 

взаимно се подкрепят и усилват. Слабото позитивно присъствие в живота на детето е 

индикация за повишен риск от поява на хиперактивност и агресия. Позитивното 

присъствие на родителя е дефицитно в : 

- насърченията;  

- наставления и препоръки за просоциално поведение;   

- положителна стимулация за повишаване на мотивацията; 

- предоставяне на избор; 

- положителна реакция към инициативите на детето.  

Шансът на детето да привлече вниманието върху себе си, е негативното 

поведение  Yong, Bramham[6] идентифицират няколко роли на терапевта в 

индивидуалните и съвместни сесии с родители – деца. Те са следните: 

1. Поддръжник – подкрепа на силните страни, които да овластят 

позицията на помощ за самопомощ, подкрепа на родителя 

2.  Социален посредник– как да се разбира и комуникира с децата с 

подобно нарушение 

3. Обучител – изграждане и апробиране на подходящи стратегии за 

справяне. 

Бих добавила и ролята на „нормативен родител”, който да подскаже и разкаже  

поставянето на граници и изграждането на структура. Обучението на родителите е 

съдържателно и базово, вариращо от валидизация на диагнозата, съпътстващи и 

преобладаващи симптоми  до обучение в родителски умения. Най-важните зони на 

родителско влияние в терапията са следните:   

* Подобряване стила на родителство 

* Промяна на комуникацията с децата 

* Регулация на  поведението чрез структура, игри, интеракция 

*  Улесняване на  телесно-кинестетичното и инцидентно учене 

* Насърчаване на позитивната стимулация 

* Емоционална компетентност 

* Родителска терапия 

Подобряване стила на родителство: Насърчават се  опитите да се избягва 

дихотомното мислене в терминологията на крайностите, когато се дискутира 

поведението на детето: „Това е добро, а това – не!”. В повечето случаи родителите 

виждат нещата парциално, с фокус върху проблемите и конфликтите. В 

психотерапевтичния контакт се разглежда цялостната семейна картина. Разсъжденията 
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са в посока на предефиниране, например чрез въпросите: „С какво моето дете е 

уникално?, За какво съм му благодарен?”, в умението да се вижда плюса зад минуса, 

например: тези деца са енергични, креативни, способни, любопитни, интуитивни, 

честни, забавни и т.н.. Разликата е в отношението към детето и в стремежа да са 

изгради различна интеракция.Родителите експериментират със сътрудничество и 

овластяване към детето, вместо с контрол. Детето се нуждае от подкрепа и структура. 

Подкрепата се дава с нематериални знаци на признателност, като обич и  окуражаване  

с думи, прегръдки, изслушване,съвместна игра, четене и забавление, отбелязване на  

успехите, избягване на  заплахи, бой, мълчание, оттегляне на любовта.Структурата 

помага на детето да разбере, че е важно чрез ясни, сведени до минимум правила за 

поведение, ясно описани очаквания,подкрепа, за да успее, поощряване на 

самостоятелността му и мисленето му,преговори. 

Промяна на комуникацията с децата:  

Това поле включва определяне на съвместните   потребности.  Провокация 

към  детето да взема само решения на проблемите си мислене в посока „Как, по какъв 

начин, какво да направя? Използва се рефлексивното слушане, за да се  разберат  и 

изяснят чувствата и мислите на детето, задават се алтернативи чрез мозъчна атака. 

 Друго съществено звено е използването на окуражаващ език с детето. 

Окуражаването не е поздравление и насърчение, а отбелязване на прогреса и зачитане 

на усилията на детето. Това е дефокусиране от критичното неодобрение на  детето към  

зачитане.  

Регулация на  поведението чрез структура, игри, интеракция  и  улесняване 

на  телесно-кинестетичното и инцидентно учене 

Изграждането на дневен режим и овладяване на импулсивното поведение са 

приоритети. Ролята на терапевта е дидактична. Хиперактивните деца регулират 

поведението си чрез рутина и правила, затова е важно да има установен дневен 

стереотип. Хаотичността и деструкцията намаляват, като се дава позволение на децата 

да се движат, редувайки интервалите на натоварване и кинестетична стимулация и 

игра. Инцедентното учене е феномен за подвижните деца, които усвояват 

съдържанието, комбинирайки го с музика, движение или  стимулация на различните 

сетивни модалности.  

Насърчаване на позитивната стимулация   

Децата със СДВХ се нуждаят от навременни и чести стимули, които да 

възнаградят усилията или желателното поведение. Социални стимули: позитивно 

внимание от родителите,физически знаци на любов :споделена игра; време за почивка 

заедно;положителна похвала и признание. Дейности – стимули: излизане навън - парк, 

ресторант, плаж, театър, спортно събитие;;Материални стимули: играчки, бои, 

колекция, закуски, списания, игри и т.н 

Емоционалната компетентност е едно от най-важните терапевтични 

направления.  Това е имплицитна работа за развитие на емоционална грамотност за 

автентичните емоции, както и умения по разпознаване и назоваване на емоционалните 

състояния в различни житейски ситуации. Целта е самонаблюдение и управление.  

Родителска терапия – това е желателно звено в интеракцията специалист – 

родител. Фокусът е върху, нуждите, целите и автономията на родителя извън контекста 

на родителската субсистема.  

  II. Работа с детето:  когато едно дете се движи, подтекстът е „ виж ме!” – 

подкана за внимание и стимулация. Цялото му поведение е резонанс на отношенията. 

Работата с детето е подчинена на : 

- Регулация на поведението : контрол над  импулсивността, редукция на 

хиперактивността; 
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- Социални умения; общуване с родители, учители и връстници; 

- Работа с емоциите: eмоционално отреагиране, декодиране, вербализация, 

контрол над гнева; 

- Кинестетични игри; 

- Игри за релаксация; 

- Игри за устойчивост и концентрация на вниманието; 

- Нови стратегии  за учене и планиране на дейността; 

Работата в тези аспекти може да се осъществи едновременно или приоритетно да се 

обърне внимание на едно от направленията. Работата с дете със  СДВХ  е 

индивидуална, като  общите  насоки за терапевта  в терапията са:  

- Да не се очаква всичко и веднага. 

- Внимание към поведението и емоциите на детето, за да се предотврати умора. 

-     Външна регулация на поведението чрез контрол  и поощрения,  

-     Кратки и ясни указания    

На този етап е желателно заедно с детето де се изработи система за поощрения и 

наказания, която да му помогне да се адаптира в своята среда по-късно. Ролята на 

терапевта е да се отнася към детето като към личност, която не се идентифицира с 

проблем, а е носител на способности. Основен принцип  в детската  терапия е да се даде 

възможност за експресия, и приемане на поведението с разбиране и респект. 

Терапевтичната работа започва преди появата на самото дете, най-често със среща с 

родителие и максимално изчерпване на анамнестичните детайли. Срещата с тях 

включва и изграждане на терапевтична хипотеза за детето и хода на срещите с него, 

позитивиране на предубежденията към детето и разясняване на принципни работни 

идеи. Пред  детето не се комуникира проблематично.  

Обикновено началото на  работата с хиперактивни деца е недирективната, 

спонтанна игра, която има за цел да минимализира напрежението, да редуцира 

негативните чувства на детето относно срещата, а терапевтът се  оттегля и 

наблюдаваме отстрани игровото му поведение. Терапевтът активно наблюдава развоя 

на играта: предпочитаните играчки, редът, по който детето ги взема, как ги подрежда, 

включва ли ги в сюжет, има ли контекст на играта или е прекъсвана от случайни 

стимули, сменя ли често линията на игра, играе ли с удоволствие или насила, дали 

поведението му е свободно или инхибирано. Втората част от терапевтичния процес е 

насочена към по-директивно общуване на предварително планирани от терапевта игри. 

В терапията на хиперактивни деца планирането и контролът са допустими, 

структурираната игра – също, както и допускането, че поведението на детето не е 

консистентно. В  играта детето може да освободи енергията си, да се почувства 

свободно, а в непосредствения контакт с терапевта да се отработят отново 

емоционалните преживявания. Част от игрите са свързани с контрол над 

импулсивността, редукция на агресивното поведение, емоционално отреагиране. След 

сесиите може да  се дадат  поведенчески задачи, които включват самомониторинг на 

поведението и емоционалното състояние на детето. В терапията с хиперактивни деца се 

следват две  паралелни линии на работа: емоционална рефлексия и изграждане на 

стратегии за поведенчески контрол. Оклендер смята, че е допустимо да се включват 

тактилни упражнения и игри от арт-терапевтичната практика. Тактилните упражнения 

помагат на детето да концентрира вниманието си и да се успокои, както и да разбере 

своето тяло, реакциите,  предупредителните емоционални   сигнали и интроцептивните 

си усещания. В игровата терапия един от най-значителните резултати е постигането на 

самоконтрол и повишаването на самооценката на детето. Това става с непрекъснатата 

подкрепа от страна на терапевта за действията на детето, която по-скоро се изразява 

невербално и присъствено, отколкото чрез вербални насърчения.  
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Край на терапевтичния процес 

Краят на терапевтичния процес може да бъде плавен и хармоничен, като детето е 

експериментирало вече част от предложените поведенчески алтернативи. Може да бъде 

отбелязан със спиране на посещенията му, а може да бъде и договориран.Терапията с 

деца е краткосрочна и продължава между няколко срещи и няколко месеца. Детето има 

естествен стремеж към динамика и растеж, а терапевтът е медиатор в процеса.  

Диагностицираме по външни маркери от поведението на детето:  

- родителите отчитат подобрени взаимоотношения между тях и детето; 

- контролът и самоконтролът са по-балансирани; 

- в училище детето е по-отговорно и по-интегрирано; 

- отбелязва се подобрение на.нтеракциите с връстници и авторитети; 

- емоциите на детето се нивелират и стават по-малко ексцесивни, редуцира се 

тревогата.  

В  края на терапевтичното взаимодействие се дискутират положителните 

промени у детето в диалог с родителите.  

Терапевтичната работа може да се разшири и извън семейната среда, 

включвайки основни насоки за учителя и тристранна комуникация родител – дете – 

учител. Дори това да не е възможно, поведението на детето рефлектира върху всички 

останали отношения. 
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ЛИЧНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТА ПРЕДЛАГАЩ 

СУПЕРВИЗИЯ И СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА РАБОТЕЩИТЕ 

В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 
Иван Карагьозов  

СУ”Св. Климент Охридски” 

 
Резюме: Супервизията в световен мащаб е доказал ефективността си процес. Тя се използва, 

като необходим елемент в социалните услуги в редица страни. Нормативната и обезпеченост в 

западните демокрации, дава възможност за проследяване на качеството по изпълнението ù, най вече в 

съдържателен аспект. Базирайки се на нормативната рамка, включваща етични стандарти и други 

регулации, се очертава и профилът на предлагащия супервизия. Това, недостатъчно изследвано поле 

за България, дава основание за проучвания, имащи за цел намирането на баланса при въвеждането и 

реализирането на процеса супервизия в български условия.      

Ключови думи: супервизия, социални услуги, регламент, ефективност 

 

THE PERSONALITY OF SUPERVISOR AND AREA OF HIS 

PROFESSIONAL COMPETENCE IN SOCIAL SERVICES WORKER`S 

PRISM 
Ivan Karagyozov 

SU”Sv.Kliment Ohridski” 

  
Abstract: Supervision worldwide has proven effective process. It is used as an indispensable element in 

social services in many countries. The regulatory documents, concerning supervision in Western democracies, 

allow tracking quality performance, mostly in the content. Based on the regulatory framework, including ethical 

standards and other regulations, outlines the profile of those who proposed supervision. This insufficiently 

explored field for Bulgaria, warrants studies aimed at finding a balance in the introduction and implementation 

of process supervision in Bulgarian conditions. 

 Keywords: supervision, social services, regulation, efficiency 

 

Въведение 

Социалните услуги са комплекс от мерки и дейности насочени към подкрепа на 

уязвимите групи и имат за цел както превенция на риска - да се минимизират 

негативните последици от този риск както и такива, които са насочени за справяне с  

последиците от проблемите като дейности и услуги за рехабилитация, интеграция и 

ресоциализация[според Риядските правила на ООН]. 

Европейската общност няма общи регулации по отношение на социалните 

услуги, а по-скоро има принципи, които трябва да се следват при регулацията, когато 

регламентират съдържанието и предоставянето на услугите Това обаче не изключва 

задължението за постигане на определени резултати и именно за това са изведени тези 

общи принципи[4].  

В РБългария са реализирани не малък брой нормативни документи, като те не 

само се маркират основни положения, но и предполагат мерки, „които ще се 

предприемат с цел усъвършенстване на политиката за социално включване в областта 

на социалното подпомагане и социалните услуги, образованието, здравеопазването, 

жилищата, транспорта и други…..”[8].  

Правната рамка по организацията на социалните услуги в общността в 

РБългария, е регламентирана в Закона за социално подпомагане[6] и Правилника за 

неговото прилагане[9]. Актуални за социалните услуги за деца са Законът за закрила на 

детето[5], Правилникът за неговото прилагане[10] и Наредбата за критериите и 
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стандартите за социални услуги за деца[7], но за съжаление трябва да се отбележи, 

забелязващата се роля на тоталитарния режим в предлагането на социалните услуги[1].  

Качеството в предлагането на социалните услуги, като основен организационен 

елемент е изследван от специалисти в сферата. Много детайлно е проучването на 

Симеонова[3]. Като обобщен извод Симеонова извежда, че до голяма степен 

съществуващата нормативна база съответства на управлението на качеството на 

услугата, „но има още какво да се желае по отношение……на съществуващите 

стандарти за оценяване на качеството на предлаганите социални услуги”[3].   

Като слаб елемент може да се подчертае и слабото въвеждане на супервизията, 

която в развитите страни е неотменна практика при социалната работа. В България 

законово тя е регламентирана единствено и само за социалните услуги, предлагани за 

деца. Пропуск, касаещ пряко мотивираността на социалния участник в социалната 

услуга е и обстоятелството, че „все още няма разработена система за обвързване на 

нивото на подготовка и квалификация на работещите с резултатите от тяхната работа с 

потребителите и с размера на възнаграждението на техния труд.„[2]. 

В цялостния контекст на социалните услуги съществуват все още сериозни 

нерешени проблеми, които пряко засягат, и от които в голяма степен зависи напредъка 

и развитието на всички участници в социалните услуги. Тези проблеми варират в 

различни граници. Те възникват в съвсем ранен етап, при първоначалното 

взаимодействие, преминават през определени сложни казуси, за които е нужен 

страничен професионален поглед и нерядко са свързани с емоционалното въвличане, 

касаещо всички участници в социалните услуги. Като ефективен метод за решаването 

им е супервизията. Чрез нейната съществена особеност, че лицето, което я прилага, т.е. 

супервизорът, не е в директен контакт с клиента, който употребява услугата, тя се 

превръща в ефективен инструмент. Супервизията, може да има различни формати но да 

има за цел предоставянето на обратна връзка за работата на специалиста. Генералната 

цел, която разкрива и същността на супервизията е предоставяне на продуктивна и 

ефективна социална услуга за клиента. 

Установявайки близките връзки между социалната работа и супервизията, 

обезателно и належащо е рамкирането на евентуален профил на хората, които биха 

могли да се възползват от супервизията, но само имайки предвид, че „всеки 

супервизиран е уникален и това трябва да бъде взето под внимание„[11]. Същото 

изразено от Кадушин[12] и разширено като концепция е: „Всеки супервизиран е 

уникален, но е от помощ, ако супервизорът знае общите характеристики на 

супервизираните, като група”. 

От друга страна, всеки супервизиран има правото да очаква супервизорът да е с 

определени качества, които характеризират неговата личност като професионалист[11]. 

Като задължително условие, в резултат от свое изследване Мънсън обобщава: 

„Супервизорът има средно 15 години стаж в сферата на социалните дейности и средно 

седем години опит в подобна агенция от която е нает”[11].  

С налагането на социалната работа, супервизията придобива съществено 

значение за социалните дейности. Този факт не е изключение и за България. Поради 

специфичния характер на професията социален работник, супервизията заема ключова 

позиция в нея и ще бъде все по актуална. Амбицията процеса на супервизия да бъде 

ефективен, неминуемо изисква определено знание за очакванията на тези, които ще 

бъдат въвлечени в този процес.  

Имайки информация за нагласите на бъдещите клиенти, които ще бъдат 

супервизирани, подготовката за осъществяване на ефективен процес по супервизия, се 

предполага да е по кратка, съществена и качествена.   
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Целта на изследването е, разкриване на личността на специалиста предлагащ 

супервизия от гледна точка на работещите в социалните услуги.  

Задачите за реализирането на целта са: 

 Да се направи теоретичен анализ на литературни източници от наши и чужди 

автори за тематиката.  

 Да се обработят статистически данни от проведено емпирично изследване при 

административен персонал, персонал пряко работещ с клиенти и при помощен 

персонал в регламентирани от държавата социални услуги  

 Да се разкрият специфични аспекти на личността на специалиста предлагащ 

супервизия. 

 Да се направят изводи и препоръки за процеса супервизия и личността на 

специалиста предлагащ я. 

Предмет на изследването са гледните точки на работещите в регламентираните от 

държавата социални услуги. 

Обект на изследването е личността на специалиста предлагащ супервизия от гледна 

точка на работещите в социалните услуги .   

За целта в изследването са включени:работещи като административен, пряко работещ с 

клиенти и персонал с помощни функции в социални услуги, регламентирани от 

държавата. 

Методи на изследването са: 

 Теоретичен анализ и синтез на литературни източници на наши и чужди автори 

за. 

 Анкета с работещи в социални услуги, регламентирани от държавата, за 

различните аспекти на супервизията. 

 Статистическа обработка на емпиричните данни от изследването. 

 Експертно мнение от специалисти. 

 Анализ на нормативна база.  

 Контент-анализ на свободни отговори. 

 

Анализ на емпирични данни от изследване  

В изследването отговорите на въпросите за характеристиките за профила на 

супервизора са изключително интересни. Те разкриват представата за жизнено-

личностния профил на лицето, което би могло да извършва супервизия, според 

гледните точки на анкетираните. 

Изключително големия процент /над 48%/ на отговорилите, че лице със степен 

специалист може да извършва супервизия, е нужно да бъде разгледан детайлно. 

Данните индиректно водят към извод, че образователната и научна степен не играят 

ключова роля при определянето на супервизора. Като вероятно обяснение би било 

сравнително скорошното въвеждане, и то само в едно ограничено поле на социалните 

услуги на супервизията. Относително слаб е броят на отговорилите, че за да 

реализираш супервизия е нужно да притежаваш степен „магистър” – 18%, или научно 

звание „доктор” – 14%. Необходимо е да се инициира дебат с включването на различни 

специалисти от социалната сфера, за изработването на единни критерии и стандарти.  

Възрастовия диапазон, също е проследен в изследването. Този въпрос е 

предложен, като единственото водещо е да се проследи визията на анкетираните за 

жизнения опит на супервизора. Не е случаен фактът, че над 66% са посочили възрастов 

диапазон 35 до 55 години. Специалистите очакват супервизорът да бъде с определен 

житейски опит, подготвен за различни ситуации, които изискват бързо, енергично, 

качествено и задоволително разрешаване.  
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В изследването е предложен и въпрос със свободен коментар. Той е допълващ и 

се отнася към характеристиките на профила на супервизора. „Според Вас какъв занаят, 

кариера, занятие или специалност /професионален опит/ трябва да притежава 

супервизорът?”. Съществени и цени са коментарите от специалистите. Тяхната гледна 

точка, касаеща професионалния опит на супервизора, е до известна степен 

противоречива с представата им за образователната степен на супервизора. Те 

посочват, че супервизорът трябва да е с: «образование отговарящо на изискванията», 

«тясно специализиран, практикувал в определената сфера». По голямата част от 

коментарите съдържателно са свързани с професионалния облик на правещия 

супервизия. Извършващият супервизия трябва да е: «с богат професионален опит в 

областта, в която се прави супервизия», «да е работил много време в тази сфера», «да 

има ясна представа за социалната услуга и нейните потребности», «освен теоретични и 

практически знания при извършване на супервизията», «да притежава професионален 

опит», «специалист, който да познава естеството на работа», «управленско и/или в 

моето направление на работа», «отговарящ на профила на услугата».  

Може би за най-цялостен, обхващащ детайлите и достоверен, можем да приемем 

коментарът, че супервизорът трябва да има: »богат опит в сферата на социалните 

услуги и пряката работа с различните нива в социалните услуги». Този коментар, 

ще се превърне и в една от основните препоръки на изследването, за всички бъдещи и 

настоящи специалисти, искащи да практикуват или вече практикуващи процеса на 

супервизиране.  

Сборът /над 82%/ на мнозинството дали положителен отговор на въпроса за 

документа, който трябва да притежава един специалист, за да може да извършва 

супервизия, красноречиво описва очакванията на работещите в социалната сфера, 

желанието им за съществен, официален регламент в детайли за процеса супервизия и на 

легитимиране на извършващите я.  

Изводът е един, анкетираните изискват и очакват висока отговорност от страна 

на извършващия супервизия специалист. Документът даващ право на специалиста да 

извършва супервизия е пряко обвързан с качеството на неговата професионална 

компетентност. Видно е, че необходимостта от документ за легитимността на 

супервизора е изключително актуален за анкетираните лица. Това не случайно се 

свързва не само с професионалната подготовка, но и с процеса на доверие между 

супервизор и супервизиран.  

Има разнообразни практики на легитимиране на супервизора. Те са базирани на 

особеностите на системата в дадената държава и са с определено съдържание, чието 

предназначение е в посока урегулиране на професионалните отношения. Взети са 

предвид и особеностите на специфичните потребности на тези, за които е 

предназначена супервизията. Като универсален елемент при легитимацията на 

супервизора се наблюдава изискването за обвързаност между неговата личност и 

определени етични стандарти / австралийски модел, САЩ модел, Обединено кралство/. 

Етичните правила в прилагането на супервизия са елемента, който е не само 

задължителен при всички практики, но е и своеобразен гарант за изпълнението на 

поетите ангажименти от супервизора. 

Въпросът за регламентирането на супервизията, като цялостен и необходим 

елемент при социалните услуги, е свързан най-вече с равното третиране на 

служителите в част от тези услуги. И към настоящия момент тя фигурира нормативно, 

но е необходимо цялостното и въвеждане. Това е и предпочитанието на мнозинството 

анкетирани. 

Един видимо голям процент /над 77%/ са отговорили положително за нуждата от 

регламентиране на супервизията. Не прилагането на подход за равно третиране на 
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работещите в социалните услуги, довежда до определени смущения, които водят до 

дестабилизиране на статуквото в социалните услуги. Като пример може да се посочи 

докладът на Омбудсмана на РБългария, където в препоръките си той изисква от 

определени социални услуги да прилагат супервизия, без това да е задължително 

условие в нормативните актове, касаещи услугата. От друга страна, регламентирането 

на супервизията ще осигури основание за проследяване на качеството по прилагането 

ù, както и ще бъде нормализиран процеса по прилагането ù.  

Необходимото условие – желанието на работещите в социалните услуги е 

налице, но е задължително обединяването на другите заинтересовани страни – държава, 

местна власт, вече практикуващите супервизия, академичната общност и 

неправителствения сектор, работещ в това поле за нейното въвеждане в цялостния и 

обем. 

Резултатите за специфичния нормативен документ, който трябва да 

регламентира супервизията, показва една разнопосочна картина. Една голяма част /над 

28%/ много откровено съобщават, че не могат да преценят. Адекватен отговор, като се 

има предвид тяхната социална ориентираност и слабата им юридическа подготовка, 

свързана с ранжирането на различните нормативни документи. Интересен факт, е че 

по–големият процент /над 35%/ са на мнението, че супервизията трябва да бъде 

регламентирана чрез методика. Най-вероятно тази особеност идва от факта, че по-

голямата част от нормативните документи в социалните услуги са свързани именно с 

методики, определени от съответния принципал или министерство. Данните от този 

отговор могат да бъдат погледнати и от друга страна. Те могат да бъдат свързани с 

очакванията на работещите в сферата на социалните услуги за „спускане” на 

определени правила, които да се спазват в работата на социалните услуги. 

Анализът на данните ни дава основание да апелираме към един по-широк дебат, 

с участието на всички заинтересовани, чрез който да се оформи една сравнително ясна 

и качествена картина за нормативния документ, който да регламентира супервизията. 

 

Изводи и препоръки  

Едно изследване е ограничено във времето и мащабите си, но то има своята 

научна стойност, изразена в изводите и препоръките, които то извежда. Очакванията на 

ползващите супервизия е важен, актуален и съществен въпрос, чиито отговор ще 

генерира ефективност при прилагането и. В разработката, най-ярко се открояват 

следните изводи:  

 Специалистът, предлагаш супервизия трябва да е с богат опит в сферата, като 

практически познава различните нива на социалните услуги. Подходящия 

възрастов диапазон за лицето осигуряващо супервизия е между 35 и 55 години.  

 Образователния ценз на супервизора, не е от съществено значение,  но неговата 

професионална  квалифицираност трябва да е нормативно обезпечена.  

 Необходимостта от регламентиране на супервизията за всички социални услуги 

е ясно очертана, но тя следва да се реализира след широк дебат, включващ 

всички страни имащи отношение към този процес.  

 

  В заключение, може да се обобщи, че знанието за нагласите на работещите в 

социалните услуги за личностно-професионалния облик на прилагащия супервизия, е 

съществен, важен, актуален и от особено значение въпрос. Актуалността на  

супервизията в социалните услуги ще се засилва, особено имайки предвид всички 

аспекти на социалната ситуация в нашата страна. Това обстоятелство има своите 

предизвикателства, които ярко се открояват в мненията и отношенията на работещите в 

социалните услуги. Препоръчително е регламентирането на супервизията, най-вече в 
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съдържателен аспект. Нейното използване като алтернативна форма, би могла да сведе 

рисковете от професионално естество до минимум. Личността на супервизора и 

неговата професионална компетентност трябва пряко да корелират със сферата на 

приложение на процеса.  Супервизията, като инструмент доказал своята ефективност в 

световен мащаб, има своето актуално значение при предлагането на ефективна 

социална услуга за потребителя и за предлагащият я.         
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Анет Маринова1, Лилия Кръстева2 

123 СУ "Фредерик Жолио Кюри" 
2 Център за Приобщаващо образование 

 
Резюме: Подкрепата за личностно развитие е нов компонент в образователните политики, 

въведени чрез Закона за предучилищното и училищното образованите. Подкрепата свързва и обединява 

ресурсите на средата на всички нива по вертикала и хоризонтала на системата. Държавният 

образователен стандарт за приобщаващо образование регламентира организиращия принцип на 

подкрепата за личностно развитие като обща и допълнителна. Фокус се измества върху училището като 

среда за развитие, учене, научаване и участие, в която е важен човешкия ресурс. 
Ключови думи: подкрепа, личностно развитие, образователни политики, приобщаващо 

образование, среда 

 

SUPPORTING PERSONAL DEVELOPMENT IN THE NEW 

EDUCATIONAL POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION 
Anet Marinova1, Liliq Krysteva2 

123 SS "Frederic Joliot Curie"  
2 Center for Inclusive Education 

 
Abstract: The support for the personal development is a new component of the educational policies 

introduced by The Law for the school and preschool education. The support connects and unites the resources of 

the environment at all levels in the vertical and the horizontal of the system. The State educational standard for 

inclusive education regulates the organizing principle of the support of personal development as general and 

additional.The focus is displaced on the school as development environment, studying, learning and participating 

which is an important human resource. 

Keywords: support, personal development, education policies, inclusive education environment 

 

Въведение 

 Личностното развитие на всеки човек е резултат от взаимодействията между 

него и  неговото соцално обкръжение т.е. ние се формираме като личности в 

семействата, групите и общностите, в които живеем. Връзките и отношенията, които се 

изграждат между нас оказват влияние и променят индивидуалния опит и поведение; с 

други думи: това, което ни заобикаля има критично значение за изграждането ни като 

личности [1]. През тази призма, подкрепата за личностно развитие в образованието 

очертава нова функция на детската градина и училището като образователна среда за 

индивидуалния напредък и успехи. Взаимодействията между участниците в 

обучителния процес се признават като основни в новия образователен закон. 

 Съгласно "Визията за детската градина и училището на 21-ви век" в 

Концепцията за основните принципи и иновативните моменти на проекта на нов Закон 

за предучилищното и училищното образование [2], в съвременната образователна 

система: 

 Целта на обучението е развитието на автономна личност. 

 Водещ е процесът на учене и „пътуването” към знанието. 

 Детето и ученикът са в центъра на обучението. 

 Ролята на учителя е на медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник, 

консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на 

промяната. 

 Ролята на ученика е активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ. 
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 Учениците са действени, съучастващи, рефлективни, критично мислещи, 

работещи екипно в групи. 

 Характерът/духът на урочната работа се изразява в - сътрудничество, 

партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване, откриване. 

 Грешките – има ги, за да се учим от тях. 

 Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка. 

 Училищният ред – договорен, споделен, приет в диалог и съгласие. 

 Възгледът за света е позитивност, преговори, договорености, чувство за 

принадлежност, “овластена” автономна личност. 

 Ако тези принципи бъдат не просто прочетени като поредица от думи, а бъдат 

взети присърце и осмислени в практиката на всички участници в образователния 

процес, приобщаващото образование ще бъде факт, децата ще могат да учат в 

отзивчиво и откликващо обкръжение, в което се приема различието, уважават се и се 

зачитат способностите и постиженията на учениците, и способността на всеки да 

чувства и мисли, разбира се нуждата от другия, ценят се сътрудничеството и 

взаимопомощта, правото на всяко дете и ученик да се развива, обучава и общува заедно 

с останалите, правото да бъде чуто [3]. 

 Изграждането на автономни личности се случва в условия на взаимоотношения 

и интерес от страна на възрастния към детето. Отношенията се определят като "сигурна 

привързаност"[4] когато този, който се грижи за детето може да отразява 

преживяванията му. В ситуация на разбиране и отзивчивост към детето се поражда 

чувството му, че е компетентно да управлява емоциите си, което е предпоставка да се 

развие като зрял възрастен [5]. След семейството, училището е естествената среда, в 

която продължават отношенията със значими грижещи се и към тях децата  пренасят 

опита си от първоначалната привързаност с родителите заедно с потребността си да 

бъдат подкрепяни. 

 Подкрепата [6] представлява онази опора, която помага на човек да се 

придвижва напред. Никое човешко същество не може да успее, ако не е поддържано и 

насърчавано да опитва и изследва, да проверява и се учи от грешките си, да гради 

идеали и избира модели, които да следва. Учителите са в позиция на значими 

възрастни, които трябва да преведат децата към по-голямата общност, те стават 

партньори в откривателството на интересите на децата. Ползата за личностното 

развитие ще дойде от онези учители, които имат способността да предадат на децата 

вълнението си за знанието в света, за човешките изобретения и културата, по начин, по 

който ще го свържат с вълнението си за съдбата на самото дете и за изборите, които то 

ще направи. Загрижеността за него не прекъсва с трудностите, кризите и неуспехите на 

детето, а устоява на тези трудности. Тази загриженост, водена от желанието да пробуди 

ума и сърцето, намира език, с който да продължи. Езикът на подкрепата е изтъкан от 

внимателно подбрани думи, снижена сила на гласа, забавено темпо, намиране на 

форми, с които може да се достигне до детето и на свой ред то да се почуства разбрано 

и значимо. 

 Подкрепата в обучението на децата и учениците съществува и сега. Но нека 

видим по какъв начин се е променила и подобрила от новия ЗПУО. Тя се разполага не 

само в работата с деца, които имат трудности в ученето, специални потребности или 

други "уважителни причини", но и с тези деца, които предизвикват възрастните, 

нарушават правилата, воюват с училището. В състояние на социална и икономическа 

криза, засегнала над 30% от българските деца,  при нарастваща дистанцията между 

семейството и училището и голям брой деца, които се отглеждат в т.нар. преходни 

семейства психичното здраве, устойчивост и добруване на българските деца са 

застрашени [7]. Затова е наложително училището, като средище, което събира на едно 
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място голям брой деца, да осигури непосредствена възможност за превенция, 

интервенция при възникване на криза, за специализирана подкрепа или за бързо 

организиране на такава, при създала се необходимост. Ресурсите за подкрепа, които 

има училището не са достатъчни на фона на нарастващите социални проблеми на 

семействата. Разпокъсани и разпръснати, те не успяват да удържат предизвикателствата 

в клас и често пъти имат разнопосочни послания. Например, училищният психолог се 

свързва с наказания или е поставен да реагира при кризи. Връзката между училището и 

родителите като основни партньори е прекъсната, а доверието между тях - разрушено. 

Връзката между училището и системата за закрила на детето липсва или зависи от 

спешността на конкретната ситуация. Директорът често е притиснат между 

трудностите, които учителите срещат при ежедневната си работа с децата от една 

страна и изискванията на родителите и очакванията им, че в класа ще има само деца, 

които „не създават проблеми“ от друга. Налага се той да реагира пост-фактум, защото 

са малко училищата, които имат своя политика за подкрепа, която да налага практика 

на координиране на усилията и на търсене на помощ в общността. 

 Детската градина и училището са изправени пред необходимостта  ежедневно да 

мобилизират усилията си да задържат децата, да ги мотивират за учене, да се сблъскват 

с трудностите на родителите, да предоставят социална помощ, да изнемогват в търсене 

на съдействие отвън. Това държи участниците под напрежение и в отношения на 

конфликти. Подкрепата се проваля в своето намерение до степен, до която се превръща 

в противоположното: наказания, изключване, гняв, агресия, атмосфера на 

непоносимост, разочарования и бреме, защото всеки е принуден да търпи другия. 

Всичко това коства огромна цена за човешкия ресурс – за учителите, за директора, за 

родителите и за съжаление, за децата, цена която се заплаща с емоционално изхабяване 

и опустошаване, професионално прегаряне, чувство на безпомощност, безнадеждност и 

отлив на хора. 

 В международната практика за предоставяне на подкрепа на учениците има 

адаптирани варианти на модела на тристепенната пирамида за интервенции (RTI)[8]. 

Той определя нивата на интервенциите и тяхната интензивност, като ги подрежда: от 

първо (общо) ниво за всички ученици, второ ниво за конкретни групи ученици и във 

върха на пирамидата е третото ниво на подкрепа, което представлява дългосрочна и 

интезивна персонална подкрепа. Моделът успява да подреди, за целите на организацята 

на подкрепата, потребностите на децата, съобразно честотата на възникване на тези 

потребности, съответно: 80% от децата имат потребност от обща подкрепа, 15% са деца 

в риск от затруднения и се нуждаят от целенасочена работа, за да преодолеят тези 

затруднения, а 5% са децата, които са с комплексни потребности от интензивна 

подкрепа. Други начини за формулиране на потребностите и дейностите от нивата ги 

представят като универсални, селектирани и индикативни дейности или още като 

първична, вторична и третична интервенция[9]. Въпреки, че изследванията за 

използване на този модел показват необходимост от развитие на широкообхватен 

подход, надхвърлящ тази тристепенна рамка, той може да има широко приложение в 

политиките за осигуряване на равен достъп до образование, защото позволява 

структуриране на подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики 

у нас и допринася за организиране на практиката. Моделът може да служи като 

отправна рамка за подреждане на многообразието от подкрепящи дейности и да ги 

подчини на общата цел за развитие и обучение на всяко дете във всяка детска градина и 

училище, и във всяка общност. По този начин подкрепата за личностно развитие се 

явява нов компонент в образователните политики, който свързва и обединява ресурсите 

на средата на всички нива по вертикала и хоризонтала на системата. Държавният 
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образователен стандарт за приобщаващо образование регламентира организиращия 

принцип на подкрепата за личностно развитие като обща и допълнителна. 

 Обща подкрепа  

 Общата подкрепа на нивото на системата, обединява съществуващите видове 

образователна среда у нас – образователни институции, центрове за подкрепа за 

личностно развитие, вкл. центрове за специална образователна подкрепа, регионални 

центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, общежития, 

обсерватория и други, чиято функция е да подпомагат вътрешната структура за 

разгръщане на диференцирани подходи за посрещане на разнообразието от 

образователни потребности. На нивото на детската градина и училището, общата 

подкрепа свързва всички услуги, които представляват базисни грижи за физическото, 

психичното и социалното благополучие, мотивиращи и развиващи интересите 

дейности. На нивото на общата (класната) стая, общата подкрепа е адресирана към 

онези първи прояви на затрудненията пред ученето, научаването и участието на децата, 

които с малко помощ могат да се преодолеят; или е насочена към ранно откриване на 

дарбите. На това поле се пораждат обучителните отношения и се откриват възможни 

начини на преподаване и учене, така че всяко дете да бъде прието, да постига напредък 

и да може да участва 

 Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно 

разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от 

разпознаване на дарбите на децата. Задача на учителя е да систематизира наличната 

информация за детето (портфолио, тест за училищна готовност, входно ниво, текущи 

оценки, наблюдение). Учителят обобщава информация и наблюденията си, за да 

организира преподаването съобразно потребностите, стиловете на учене, силните 

страни на децата и учениците. По този начин той може аргументирано и навреме да 

посрещне със своето преподаване първите признаци на затруднения в ученето на всяко 

дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, които се развиват в 

конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да разгърнат своя 

потенциал [10]. Лидер е учителят. Той управлява процеса чрез въвеждане на 

начини за работа, адаптира учебни форми и съдържания в класната стая като 

диференцира подходи към различните обучителни нужди на децата и учениците. 

Диференцираният подход на учителя осигурява възможност за участие и 

приобщаване на разнообразието от индивидуалности.  

 Допълнителна подкрепа 
 Допълнителната подкрепа надгражда досегашната практика на интегрирано 

обучение на деца със специални образователни потребности, като включва и подкрепа 

за други специфични нужди на децата. Това поставя нови въпроси пред педагогиката у 

нас. Изследователската работа на Гърбачева [11] показва, че е необходим концептуален 

модел за преминаване от интеграция към приобщаващо образование. 

 Смисълът на допълнителната подкрепа е да се осигури допълнителен и различен 

ресурс, а за децата, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма - 

начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им 

социална среда, съобразно техните оптимални възможности. В ЗПУО допълнителната 

подкрепа е насочена към деца със специални образователи потребности, деца в риск, 

деца с дарби и таланти и деца с хронични заболявания. Групата на деца в риск се 

обособява вследствие успоредяването на двете основни политики за социално 

включване у нас: образователната интеграция на деца с увреждания (със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания) и деинституционализацията 

[12]. Децата с дарби и таланти у нас се отнасят до “трайни способности и постижения в 

областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на 
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връстниците” (в ЗПУО). Дефиницията не поставя разлика между “дарба” и “талант” - 

ударението е върху изявата. С нея, обаче не може да се избегне категоризирането на 

децата на основата на способности, въпреки новата образователна политика за 

разгръщане на потенциала на всяко дете, което повдига въпроси за разпознаването, 

стимулирането и подкрепата на тези деца. Все пак диференцираният подход в общата 

класна стая позволява детето да напредва със своята скорост и да следва 

индивидуализиран учебен план, което му дава възможности за участие в специфичната 

област на прогрес. Учителят има важна роля в осигуряването на подкрепата. 

Обучението на деца с високи възможности поставя въпроса за подготовката на учителя 

- как той е обучен да адресира нуждите на тези деца и да им преподава. 

 Групите могат да се разграничат според това, кои са водещите фактори за 

развитието, ученето и участието на детето.. Затова вече имаме не една група, деца със 

специални образователни потребности, а няколко различни групи, в зависимост от 

водещите фактори: 

 биомедицински фактори (дете със специални образователни потребности, дете с 

хронични заболявания), 

 фактори на заобикалящата среда (дете в риск) и 

 фактори на взаимодействието между детето и средата (дете от всяка от групите). 

 Разпознаването на тези особености е първата задача на екипите в детските 

градини и училищата. Това ще позволи да се определи вида допълнителна подкрепа и 

образователния маршрут за всяко дете, съответно: при специални образователни 

потребности, при риск, при хронични заболявания, за дарби и таланти. Тук правим 

уговорката, че всяка категоризация, като специални образователни потребности, когато 

се използва извън конкретния контекст, за който е създадена, а именно за организиране 

на образователната подкрепа, може да се превърне в инструмент за изключване на 

групи хора и да създаде властови отношения, като формира специално отношение към 

определена специализирана експертиза [13]. 

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се отнася до индивидуалната и 

специализираната помощ за деца и ученици с комплексни нужди. Съгласно ЗПУО се 

реализира чрез: работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална 

рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, 

рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания; ресурсно подпомагане. Индивидуалната подкрепа може да 

има временен и краткосрочен характер, докато специализираното ниво е с дългосрочни 

цели. Осигуряването на двете нива на допълнителната подкрепа е свързано с участие на 

ресурсни учители и рехабилитатори за адаптиране и модифициране на учебната 

програма и различни технологии за обучение и развитие. 

 Отвъд задачите на екипа, определени в ДОС за приобщаващо образование, той е 

място за срещи, споделяне и подкрепа, особено когато има трудности в намирането на 

подход към детето. Затова екипът се изгражда чрез отношения на доверие между 

членовете му. Ефективната екипна работа не се определя от графика за провеждане на 

срещите, а от готовността на всеки да участва, да инициира, да желае да обсъди, да 

постави въпроси. Ефективността на екипа зависи и от следването на индивидуалния 

план за подкрепа в работата по случая на детето. "Работа по случай" е метод, който се 

прилага в социалната работа и позволява да се даде най-адекватен отговор на 

потребностите. Той включва директна работа с детето, използване на ресурсите на 

средата и управление на случая [14]. Целта е постигане на личностна и социална 
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промяна чрез опиране на силните страни и разгръщане на потенциала на личността и на 

ресурсите в средата. Прилагането му в образователното поле, фокусира работата в най-

добрия интерес на детето и може да предложи гъвкав начин всеки да разшири своето 

мислене, да се интегрират гледните точки, да се включат детето и родителите и полага 

участниците в нов вид отношения на сътрудничество [15]. Допълнителната подкрепа за 

личностно развитие е споделена отговорност между членовете на екипа. Екипната 

работа в детската градина и училището е основното организационно средство за 

извършване на процеса по разпознаване на доминиращите фактори, оценката на 

образователните потребности, изготвянето на плана за подкрепа, модифицирането на 

учебната програма, учебния план, учебните форми и методите на преподаване. Екипът 

е на детето, но той е необходим на учителя, за да може да се справи. Директорът 

насочва управлението на детската градина и училището за развиване на култура 

на ценене и приемане на различието през отношенията, позитивен психологически 

климат и задава модела на отношения. Допълнителната подкрепа за личностно 

развитие няма и не може да се осигурява чрез един единствен модел за всяко дете, 

който да бъде описан и следван.  Подходът е в създаването на гъвкави модели и 

начини на работа базирани на интердисциплинарно участие, екип и споделени 

отговорности.  

  Заключение 

 Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона 

отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички 

нейни елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически 

климат на приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. 

Подкрепата извежда на преден план динамичният аспект на обучителните отношения 

между ученика и учителя и отношенията между учениците, учителите, родителите, 

специалистите и другия персонал, при който всеки един  участва в процеса на 

разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване. Успехът на този 

процес минава през преместване центъра на приобщаващото образование в детската 

градина и в училище, през овластяване на образователните институции и на тяхното 

лидерство, през превръщането на детската градина и училището в общност от 

професионалисти, които имат и знанията, и уменията как да бъдат полезни на децата, 

които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите и най-вече - с 

участието на самите деца.         

Библиография 

 

[1]. DeHart, B.Ganie, Srouff Alan, L.&Cooper, G.Robert. Child development Its Nature and 

Course, Fourth Edition, McGraw-Hill, Higher Education, 2000 

[2]. Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта за нов закон 

за предучилищното и училищното образование, 2011, източник: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uqy7zCP4JwsJ:www.capital.bg/

getatt.php%3Ffilename%3Do_1063817.pdf+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg 

[3]. Алианс за приобщаващо образование, 2002, източник: http://www.cie-bg.eu/cgi-

bin/index.pl?_state=AboutUs&aboutus.ID=8 

[4]. Bowlby, J. A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New 

York: Basic Books, 1988 

[5]. Cassidy, J. Emotion regulation: Influences of attachment relationship, The development of 

emotion regulation: Biological and behavioral considerations, Monographs of the Society 

for Research in Child development,59, 1994 

[6]. Речник на българския език, Институт за българския език, София, АИ, "Проф. Марин 

Дринов", 2012: Определение: Подкрепа, ж.1.Само ед. Действия, постъпки, прояви 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uqy7zCP4JwsJ:www.capital.bg/getatt.php%3Ffilename%3Do_1063817.pdf+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uqy7zCP4JwsJ:www.capital.bg/getatt.php%3Ffilename%3Do_1063817.pdf+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=AboutUs&aboutus.ID=8
http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=AboutUs&aboutus.ID=8


 | 136 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

или материални средства, чрез които някой помага, съдейства някому или 

подпомага нещо; поддръжка, помощ, съдействие. 2. Само ед. Подкрепление. 3. Само 

ед. Лице или друг фактор, явление, на които някой се осланя, уповава, опора. 4. 

Само ед. Подкрепяне, подкрепване. 5. Диал. Подпора. 

[7]. „Състоянието на децата по света, 2016", Уницеф, 

източник:  http://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/SOWC/SOWC_2016.pdf 

[8]. Bender, W. N. Beyond the RTI pyramid: Implementati on issues for the first five years. 

Bloomington, In: Solution Tree Press.2009 

[9].  Adelman, H.& Taylor, L. Moving Beyond the Tree Tier Intervention Pyramid Toward a 

Comprehensive Framework for Student and Learning Supports, Center for Mental Health 

in Schools, 2011, източник: http://smhp.psych.ucla.edu 

[10]. Изследване на Център за приобщаващо образование  показва, че в 14% от 

случаите учителите дават обратна връзка, че детето среща системно трудности в 

ученето, без това да са деца със специални образователни потребности. 2014, 

Източник: http://priobshti.se/category/izsledvaniya 

[11]. Гърбачева, А. Екологичният подход в инклузивното образование, АИО, 

В.Търново, 2015 

[12]. Маринова, А.&Филева, П. Подкрепа на деца със специални образователни 

потребности - въпроси и срещи на включващото обучение с 

деинституционализацията, Бюлетин 13, НоуХау Център за алтернативни грижи за 

деца, НБУ, 2015 

[13]. Hollenweger, J. Cross-national comparisons of special education classification 

systems. In Disability classification in education. Ed. Florian, L. McLaughlin, M. Corwin 

Press. 2008 

[14].  Банова, В.  Методи за повишаване на ефективността на екипа, София 2007 

[15]. Маринова, А. Обучение на деца със специални образователни потребности в 

училище: Сътрудничеството между различните участници. Университетско 

образование:предизвикателства и перспективи през ХХI век, Университетско изд. 

2006 

 

За авторите: 

Анет Маринова - психолог, клиничен социален работник и психотерапевт; 

работи в 23 СУ"Фредерик Жолио Кюри", София, член е на Сдружение "Дете и 

пространство". Участва в екипа за управление на проект "Подкрепа за равен достъп и 

личностно развиние" по ОП НОИР на МОН и в работната група за изготвяне на ДОС за 

приобщаващо образование, член на работната група по ЗПУО. София 1505, 

бул.Ситняково, №21, тел.0889 441745 

Лилия Кръстева - ръководител на Проучвания, анализи и методологии, 

мониторинг и оценка в Център за Приобщаващо образование, работи по програма 

"Едно училище за всички" на ЦПО. Участва в работната група за изготвяне на ДОС за 

приобщаващо образование. София, бул. Васил Левски, 114, ет1, Център за 

приобщаващо образование,  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/SOWC/SOWC_2016.pdf
http://smhp.psych.ucla.edu/
http://priobshti.se/category/izsledvaniya


 | 137 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 
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Резюме: Докладът е кратък преглед на българското законодателство по отношение на 

интеграцията и включването на децата със специални образователни потребности. Акцентът e поставен 

върху промените в българското законодателство в тази област и неговото положително въздействие 

върху децата в тази категория. Тя се фокусира върху възможностите, предоставени от последната 

законова рамка за приобщаващо образование, а именно възможност за работа и изграждане на  връзки 

между ученици със и без специални образователни потребности, както и достъпността на образованието 

и осигуряване чрез законодателството на приобщаващо среда за децата и ученици със СОП.         

Ключови думи: Закон за приобщаващо образование, социално функциониране, специални 

образователни потребности, приобщаване 
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Abstract: The report is a brief overview of Bulgarian legislation concerning the integration and 

inclusion of children with special educational needs. The emphasis it placed on changes in the Bulgarian 

legislation in this area and its positive impact on children in this category. It focuses on the opportunities 

provided by the latest law on inclusive education, namely opportunities for networking and adequate 

relationships between students with and without special educational needs as well as accessibility to education in 

the general education environment and ensuring through legislation an inclusive environment for children and 

students with SEN. 

 Keywords: The low of inclusive education, social functioning, special educational needs, including 

 

Въведение 

„Равният достъп до качествено образование означава осигуряване на достъп на 

всички деца до съизмеримо по-качество образование. Държавата е тази, която 

осигурява възможността децата да посещават училища със съвременна материално-

техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, 

съответстващо на съвременния живот” (Национална програма за развитие на 

училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г., 

стр.8-9). 

С развитието на хуманността и толерантността на обществото, в което живеем, и 

развитието на икономическите ресурси, които използваме, се развиват и променят 

правилата за хората с различни нарушения, а променяйки тях, имаме възможността да 
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променяме обществените нагласи. Когато те бъдат напълно променени в положителна 

посока, хората с увреждания биха могли да се определят като истински интегрирани и 

включени в социалния живот на съвременното ни общество. 

Преди да стане популярен изразът „включващо обучение”, в България се 

използваше терминът интеграция и „интегрирано обучение”. В резултат на 

институционализацията, която нанася щети върху развитието на детето и не дава шанс 

за пълноценно участие в живота на обществото, в България се въвежда термина за 

интеграция в обществото и интегрирано образование. С Наредба № 6 на МОН от 2002 

г. за обучението на деца със СОП и/или с хронични заболявания се дава началото на 

едно по-ново разглеждане на правата на децата и започват да се обмислят възможности 

за тяхното развитие в обществото на „здравите”, на хората без „патология”. С тази 

наредба се определят държавните образователни изисквания за обучението на деца със 

СОП. В  член 2, ал.1, за първи път става дума за интегрирано обучение: „Децата със 

специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се обучават и 

възпитават интегрирано в детски градини, училища и обслужващи звена”. Важно е да 

се отбележи, че правото на избор за детска градина или училище на децата със СОП и 

техните семейства за първи път е законово обосновано: „В специалните детски 

градини, училища и обслужващи звена се приемат само деца и ученици, за които 

всички възможности за обучение и възпитание в детски градини и училища са 

изчерпани и при изрично желание на родителите/настойниците” (Наредба № 6 от 2002 

г, Чл.1, ал.3). Точно това е и същността на интеграцията и включването на деца със 

СОП – да учат в масово училище, заедно със своите връстници, да имат възможността 

да изградят пълноценни социални умения и контакти, да бъдат заобиколени от 

подкрепяща среда и възможност да получат съобразено с възможностите, уменията и 

интересите им образование, да получат ресурсно подпомагане, специалисти, 

адаптирани учебни материали и помагала. На пръв поглед интеграцията в 

общообразователните заведения изглежда като ключ за разрешаване на проблема с 

образованието и достъпа до образование. Освен това интеграцията в 

общообразователното училище или детска градина означава шанс за личностно 

развитие. Сред своите съученици в „норма”, детето със СОП има възможност чрез 

принципа за подражание да развива себе си и уменията си за създаване на контакти. 

Попадайки в класната стая сред много други деца, които също се отличават по различен 

критерий, дали умни, бързо четящи, срамежливи, сърдити или дружелюбни, детето със 

СОП получава възможност да се сблъска със социални ситуации още в ранно детство. 

Контактът с деца на същата възраст и със същите интереси помага на индивида да 

намери себе си, да открие трудностите и предимствата на състоянието, в което се 

намира, да види отражението на себе си в други очи и да открие различията между 

хората. Успехът на интегрираното училище до голяма степен зависи от ранната 

идентификация, оценка и стимулиране в ранна детска възраст на детето със специални 

нужди. 

През януари 2009 г. Наредба № 6 е ревизирана и обновена, като на нейно място в 

сила влиза Наредба № 1 за обучението на деца и ученици със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания. Тук вече говорим не само за интеграция на 

децата със СОП в масовите училища и детски градини, а и за тяхното подпомагане в 

тези институции чрез ресурсни учители с подкрепата на ресурсни центрове: 

„Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците се организира и 

осъществява от детската градина или училището съвместно със съответния ресурсен 

център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със 

специални образователни потребности” (Чл.6, ал.1, Наредба № 1 от 2009 г.) Масовата 

детска градина и училище постепенно се превръщат в партньори на включването на 
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децата със СОП, а още по-важното е, че все по-голяма подкрепа в пълното включване 

на децата оказват и екипите на тези институции „Интегрирането на деца със специални 

образователни потребности се осъществява съвместно с децата в групата в детската 

градина или с учениците в паралелката в училището....” (Чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 от 

2009г.) Тази алинея олицетворява това, което наричаме включване в масовия клас или 

детска градина. Когато екипите на училищата и детските градини, съвместно с децата, 

които се обучават там поемат отговорност и покажат инициатива към приобщаване, 

детето със СОП може да се докосне до качествено образование и да стане част от 

живота на своите връстници, като по този начин се спазват и всичките му чисто 

човешки права на социално същество. 

Освен това, тази наредба урежда психолого-педагогическа подкрепа за 

коригиране и компенсиране на съответното увреждане, нарушение или затруднение; 

подпомагане в образователно-възпитателния процес за постигане на държавните 

образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка или за учебното 

съдържание; стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална интеграция 

и професионална реализация. Децата със специфични обучителни трудности се 

обучават интегрирано в детските градини и училища в системата на народната 

просвета, като полуават психолого-педагогическа помощ от психолог и логопед. 

С влизането в сила на новия образователен закон за предучилищното и 

училищно образование през 2015 г. за първи път е засегнат законово въпросът за 

включването/приобщаването на деца със СОП в общообразователна среда. В момента 

се изготвя проект за държавен образователен стандарт (ДОС) за приобщаващото 

образование: „Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване 

на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното 

и училищно образование, както и с организацията и управлението на процеса на 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие” (Проект Наредба за приобщаващо 

образование, Чл. 1, ал. 2 от 2016 г.) Този държавен образователен стандарт има за цел 

да определи условията и начините за осигуряване на подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел 

неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото. Тук вече 

не става дума само за равен достъп до образование, а и за равни човешки права, които 

обхващат именно и личностното развитие на индивида, съчетаващо в себе си умения за 

самостоятелно справяне в живота, умения за комуникация и развитие на ясно съзнание 

за бъдещо развитие. В чл. 3, в който е засегнат въпроса за съдържанието на държавния 

образователен стандарт, в т. 4 е въведен принцип за изграждане на позитивен 

психологически климат в училището. Това означава, че трябва да се вземат мерки и да 

се направи всичко възможно за това детето, което е включено или е в процес на 

включване, да се чувства добре и да функционира нормално. Също така това означава, 

че освен детето със СОП, децата в класа, родителите на децата от класа и учителите в 

училище трябва да бъдат изцяло лишени от задръжки по отношение на увреждането и в 

отношението си към детето. Благоприятен психологически климат може да бъде 

постигнат с ясно разбиране на проблематиката на увреждането от страна на ученици и 

учители, а също така и позитивната нагласа на останалите семейства, които имат пряко 

влияние върху изграждането на отношение в своите деца към децата със СОП и тяхната 

специфика на функционира.  

Както вече стана ясно, включващото обучение се различава от интегрираното по 

това, че не осигурява само физически достъп до училище, а и равни права за децата със 

СОП и децата в норма. При включващото обучение общообразователните учебни 

заведения имат водещата роля в успешното приобщаване на децата и учениците със 

СОП. Също така, освен чисто образователната страна на въпроса, се засяга и идеята, че 
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детето трябва да се развива многостранно, да контактува и да изгражда себе си като 

личност, която може да бъде полезна за обществото, а не в негова тежест. Именно тази 

идея подкрепя новият проект за Държавен образователен стандарт за приобщаващо 

образование. Според него на всяко дете със СОП се предвижда да се предлага два вида 

подкрепа: 

1) обща подкрепа за личностно развитие, която е насочена към развиване на 

потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в училището. „Общата 

подкрепа за личностно развитие в училището гарантира участие и изява на всички деца 

в групата за задължително предучилищно образование и на всички ученици в класната 

стая”  (Проектозакон за приобщаващо образование, Чл. 15 от 2016 г.) Тази идея ще се 

осъществява чрез екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти; чрез кариерно развитие на учениците; възможност за занимания по 

интереси и чрез превенция на обучителните затруднения. Общата подкрепа за 

личностно развитие по Чл. 28, ал. 2 цели пълноценно личностно развитие и изява на 

децата и учениците чрез: 

 Включването им в различни творчески , образователни, възпитателни, 

спортни и спортно-туристически дейности, включително и през ваканциите. Това е 

пример за премахването на дискриминационните практики по отношение на 

интегрираните деца със СОП в масовото училище. 

 Подпомагане на кариерното им развитие чрез дейности, насочени към 

стимулиране развитието на личности качества и придобиването на социални 

компетенции; 

 Участието им в организирани групи за занимания по интереси в областта 

на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно 

образование, както и за придобиване на умения за лидерство; 

 Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

„Детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие са 

длъжни да осигуряват дейности по превенция на тормоза както и дейности за 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на обща воля и 

координираните усилия на всички участници в образователния процес” (Чл. 39, ал. 1, 

Законопроект за приобщаващо образование от 2016 г.); 

2) допълнителна подкрепа  

 

Заключение 

С напредването на технологиите и позитивните промени в законодателството за 

деца със СОП, с отварянето на съзнанието на хората и изграждане на по-висока 

толерантност към хората с нарушения, нашето общество се развива и обогатява. По 

този начин се намаляват и дискриминиращите и сегрегиращите фактори и така 

постепенно се доближаваме до стандарта и мисленето на истински европейци. От 

изключителна важност е да се разбере, че в основата на включващото/приобщаващото 

обучение, а и на интеграцията на лицата с увреждания в обществото ни като цяло, 

зависи предимно от лично човешкото ни поведение и разбиране към нуждите и 

спецификите на хората с увреждания. Ако един начален педагог е човешки и позитивно 

настроен към промените в образованието, които довеждат деца с различни нужди и 

потребности в неговата класна стая, то той много по-лесно ще приложи законовите 

изисквания и разпоредби и много по-лесно ще се впише в законовата рамка. Същото 

важи и за големите организации у нас, а и малките работодатели, които при добро 

желание и разбиране на социалната ситуация, в която са поставени хората с 

увреждания, могат да дадат шанс за кариерно развитие и да организират работни 

програми, в които могат да се впишат.  
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Интеграцията, включването, приобщаването са предимно обществен 

ангажимент. Процесът би могъл да бъде максимално улеснен, ако всички ние направим 

така, че хората с различни потребности се включат в нашите дейности или поне да ги 

допуснем до забързаното си социално ежедневие, като осигурим максимално 

толерантна среда за тяхното съществуване. 
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МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ 

ПРОЦЕСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА 

УЧИЛИЩНА СРЕДА 
Ива Бонева 

Център за приобщаващо образование 

 
Резюме: От 2002 г. процесът на интеграция поставя училището пред нелеката задача с ресурсите 

– материални и човешки, с които разполага, да включва учениците, които по някакъв начин са различни 

от голямата част от своите връстници било заради увреждане, обучителни трудности или различен 

етнически произход.  

Тези години на усилия и разочарования доказаха от една страна, че не е достатъчно просто 

децата да се преместят физически в общообразователно училище, за да се чувстват те приобщени към 

общността и връстниците си. А от друга, показаха, че процесът на приобщаване не е и не може да бъде 

самотно усилие на отделни учители, а по същество е кауза, политика и практика на цялото училище. 

В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, видяхме необходимостта 

от това да разработим системен подход, който да помогне на общообразователното училище да 

организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане 

приобщаващо. Център за приобщаващо образование осъзна, че за да е налице реален процес на промяна 

и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност 

– деца, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да 

бъдат подкрепени в тези свои усилия.  

Първият български модел за организиране на училищните процеси за изграждане на 

приобщаваща училищна среда е продуктът от това партньорство. Статията представя основните 

характеристики, етапи и области на въздействие на Модела и индикаторите, които трябва да следят 

училищните екипи по пътя на изграждане на приобщаваща училищна среда. 

Ключови думи: приобщаващо образование, модел за училищно управление  

 

MODEL FOR ORGANIZING SCHOOL PROCESSES FOR 

DEVELOPING INCLUSIVE SCHOOL ENVIRONMENT 
Iva Boneva 

Centre for Inclusive Education 

 
Abstract: From 2002 the process of integration has been putting the schools in front of uneasy task - 

with the resources at hand – both material and human to include the students, who have been different in a way 

from most of their peers - because of disability, learning difficulties or a different ethnic origin.  

The years of efforts and disappointments proved that it is not enough just to move children physically in 

the mainstream school to make them feel included in the community and by their peers. It also showed that the 

process of inclusion is not and can’t be the result of the lonely efforts of a number of teachers, but is, in its 

essence, a cause and is a matter of policy and practice of the whole school.  

As part of our long-time work with partnering schools from around the country, we saw the necessity to 

develop a systematic approach to support the mainstream schools in organizing their resources and 

organizational-management processes so that the school becomes truly inclusive. Centre for Inclusive Education 

realized that for having a real change at place and for having sustainable and positive results from that change all 

members of the school community – children, teachers, principals, specialists and parents should make specific 

goal-oriented efforts, but also to be supported in those efforts.   

The first Bulgarian Model for organizing the school processes for developing inclusive school 

environment is the product of that partnership. The article presents the main characteristics, phases and fields of 

influence of the Model and the indicators, which the school teams should be considering on the school’s way of 

developing an inclusive school environment. 

Keywords: inclusive education, model forschool management 

 

Въведение 

Моделът на ЦПО за организиране  на училищните процеси за изграждане на 

приобщаваща училищна среда е модел на работа, реализиран на ниво училище и 
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ръководен от формиран за целта училищен лидерски екип съставен от директора, 

помощник-директорите и ядро от педагогическия персонал. 

Училищата представляват организации със специфичен тип организационна 

структура и система на действие – от една страна всички училища се подчиняват на 

единна държавна образователна политика, следват едни и същи или сходни 

образователни изисквания и стандарти. От друга страна обаче всяко училище има свое 

лице, свой набор от материални и човешки ресурси, своя уникална мозайка от култури 

и практики, своя неповторима мрежа от отношения и връзки. Едно от големите 

предизвикателства пред нас беше създаването на модел, който да отчита тези разлики, 

но да не зависи от тях. 

В настоящия проект за Наредба за Приобщаващото образование към влезлия в 

сила Закон за предучилищното и училищното образование четем: 

Чл. 4. (1) “Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от 

потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, 

насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на 

възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на 

живота на общността.” [1] 

Българската образователна политика признава нормативно разнообразието от 

образователни нужди на българските ученици и правото им да получат образованието  

и подкрепата необходими за развитието им като личности.   

В хода на своята работа в първа фаза на програма Едно училище за всички 

(инициатива, финансирана от фондация Америка за България) през 2014 – 2016 г. с 

петте училища партньори по проекта, екипът на Център за приобщаващо образование 

видя на практика и осмисли, че приобщаващото училище трябва да бъде приобщаващо 

за всички в него – както деца, така и възрастни – учители, директори, родители. За 

целите на разработването на Модела, ЦПО дава и се придържа към следното 

определение за приобщаваща училищна среда: училищна среда,  

 която е достъпна, безопасна и приятна за всички членове на училищната 

общност,  

 която цени и уважава уникалните характеристики на всеки свой член,  

 в която съществува атмосфера на взаимно приемане, уважение, екипност и 

принадлежност,  

 в която всеки член има възможност да реализира и развива потенциала си на 

ученик, професионалист или родител. 

Прилагането на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане 

на приобщаваща училищна среда представлява управлението на един дълъг процес на 

промяна в училищната общност. „Много често когато мислим за промени в 

образованието, имаме предвид промени, които учителите трябва да направят в класните 

си стаи – да използват нови и по-интересни материали, да прилагат нови педагогически 

методологии и ако е възможно да променят отношението и ценностите си. Тези 

промени са необходими и важни, но те трябва да бъдат поставени в контекста на 

училището като цяло, чийто микроклимат е в състояние да попречи или да позволи на 

отделния учител да направи тези промени и да се развие професионално. С други думи, 

необходимо е да се създаде училищна среда, която подкрепя промяната, както по 

отношение на всеки учител, така и по отношение на училището като единна 

организация. Това означава, че училището трябва да бъде учеща организация – 

организация, която непрекъснато и систематично осмисля своите практики и прави 

необходимите промени в резултат на идеите, до които достига в процеса на тази 
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саморефлексия. Тук става дума както за професионално развитие на учителите, така и 

за организационно развитие, които са неразривно свързани помежду си.” [2] 

 

Основни характеристики на Модела 

Първо, Моделът предлага подход към разпределянето и насочването на ресурсите 

в училището и организиране на училищните процеси така, че всяко дете и възрастен, 

ангажирани в образователния процес, да се чувстват добре дошли в своето училище. 

Моделът, от друга страна, описва създаването на приобщаваща училищна среда 

отвътре-навън. Факт е, че изграждането на приобщаващо училище изисква нормативни 

рамка и институционална воля на национално ниво, но координацията на ниво системи, 

политики и практики в самото училище има също толкова ключова роля. В допълнение, 

необходима е и автентична мотивация за участие в процеса на промяна на отделните 

участници в училището, която зависи от това доколко всеки се чувства част от процеса, 

доколко е насърчен да участва в обсъждания, в споделяне на мнения, преди взимането 

на решения. 

Така стигаме и до третата много съществена характеристика на Модела, а именно, 

че той изисква координираното от формирания училищен лидерски екип и 

систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в 

четири основни области - училищно управление, педагогически практики, детска 

закрила и партньорство с родителите. Когато нивото на развитие на процесите в тези 4 

области отговаря на определени критерии за приобщаваща среда, те се превръщат и в 

4-те елемента на приобщаващата училищна среда.  

Всеки един от тези четири елемента е важен. От една страна, за приобщаваща 

училищна среда можем да говорим, само когато всяко едно дете се чувства в 

безопасност, добре дошло и подкрепено в училище, с възможности да развива и изявява 

себе си. От друга страна, също толкова важно условие е всеки един учител да се 

чувства подкрепен, уверен и мотивиран, защото само подкрепеният учител може да 

бъде подкрепящ. От трета страна, в приобщаващото училище всеки един родител се 

чувства спокоен за безопасността и развитието на своето дете, чувства се добре дошъл 

в училището, наясно с възможностите за участие в училищния живот, привлечен от 

споделена училищна визия. Всичките четири елемента са взаимосвързани и си 

взаимодействат по начин, който ги подпомага и засилва въздействието им. Четирите 

елемента на Модела са визуализирани метафорично на Фиг. 1.  

 
Фиг. 1. Визуално представяне на елементите на Модела:  

училищно управление, приобщаващи педагогически практики,  

детска закрила, партньорство с родителите 

 

 
 

Индикаторите, за които следи всеки училищен екип по области, са представени 

подробно в табличен вид в: Табл. 1. Индикатори за елемент училищно управление, 
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Табл. 2. Индикатори за елемент педагогически практики, Табл. 3. Индикатори за 

елемент детска закрила, Табл. 4. Индикатори за елемент  партньорство с родителите. 

 

Табл. 1. Индикатори за елемент Училищно управление 

1. Училищно управление 

1.1. Училището има разписана, споделена визия, с ясен фокус върху изграждането на 

приобщаваща, достъпна и подкрепяща за всички деца и възрастни училищна среда. 

1.2. Училището отделя целенасочено ресурси и време за изграждане на култура на 

толерантност, екипност и участие, ориентирана към постигане на напредък с всяко дете. 

1.3. Училището има ефективна квалификационна програма, насочена към повишаване 

на капацитета, ефективността и увереността на учителите да разпознават и подкрепят 

различните образователни потребности на децата в класната стая. 

1.4. В училището са въведени работещи политики и програми, насочени към 

превенция и ранна идентификация на обучителни трудности при всички ученици. 

1.5. Училището осигурява допълнителна подкрепа и грижа за психичното здраве на 

онези учители, които биха искали да се възползват от нея, предоставяйки им възможност за 

включване във формати, които се водят от външни за училището специалисти (ако 

форматът изисква специфична експертиза) или от ресурс, наличен в самото училище. 

 

Табл. 2. Индикатори за елемент педагогически практики 

2. Педагогически практики 

2.1. Учителите разпознават своевременно обучителни трудности и идентифицират 

силните и слабите страни на всяко дете, като използват за това различни инструменти и 

подходи. 

2.2. Учителите прилагат традиционни, мултисензорни и интерактивни методи на 

преподаване, основани на предварително събраната информация за всеки ученик, за да 

отговорят на разнообразните потребности на учениците. 

2.3. Учителите работят активно, с всички ученици (в т.ч. и с учениците с нужда от 

допълнителна подкрепа), адаптират учебния материал, когато това е необходимо, вземат 

предвид обратната връзка на всеки и имат високи очаквания към  индивидуалния напредък 

на всяко дете. 

2.4. Учителите  използват диференцирани подходи за оценяване на постигнатите 

резултати и ги съобразяват със стиловете на учене на всяко дете; учителите  предварително 

споделят с учениците и родителите критерии за оценяване и своите очаквания. 

2.5. Учителите работят в екип регулярно при взимането на решения и планирането на 

работата си с учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа 

2.6. Учителите подреждат класните стаи, по начин, който да отговори на 

разнообразните стилове на учене на всички ученици (в т.ч. учениците с обучителни 

трудности) и на конкретните методи на преподаване.  

Примери: подредбата на чиновете, комбинациите от цветове и форми в интериора, 

тематични „центрове“, кътове за самостоятелна работа, обучителни материали – таблици, 

диаграми,  правила на класа, свидетелста за различни постижения по стените.  

2.7. Учителите насърчават изграждането и поддържането на позитивна атмосфера, 

толерантност и екипен дух в своите класни стаи. 

  

Табл. 3. Индикатори за елемент детска закрила 

3. Детска закрила 

3.1. Налице е ясно регламентирана и разписана (стъпка по стъпка) процедура за 

докладване, чрез която персоналът може да съобщава за опасения  и инциденти, свързани 

със закрилата на детето, която е в съответствие с националното законодателство. 
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3.2. Училището има процедура за подбор на педагогически и непедагогически персонал, 

отчитаща принципите на детската закрила. 

3.3. Съществува кодекс за поведение), който ясно указва кое поведение на възрастни 

спрямо деца и деца спрямо деца е приемливо и кое не е. 

3.4. Училището разполага с политика за закрила и безопасност на учениците и я прилага. 

3.5. Училището гарантира еднакво право на закрила на всички ученици. 

3.6. Решенията и политиките, свързани с безопасността и закрилата  в училището се 

консултират с учениците и с техните родители. 

 

Табл. 4. Индикатори за елемент  партньорство с родителите 

4. Партньорство с родителите 

4.1. Учителите провеждат фокусирани (с ясна цел) индивидуални разговори с родителите, 

които могат да имат различни цели, всеки път, когато това е необходимо, с честота, която 

би улеснила постигането на поставената цел.   

4.2. Училището е среда, която създава равни възможности за включването на родителите, 

независимо от техния етнос, религия, социален статус или друга тяхна отличителна 

характеристика 

4.3. Училището е среда, която създава възможности за включването на родителите в 

различни инициативи, събития, клубове и други формати. 

 

Етапи, през които преминава въвеждането и използването на Модела 

Въвеждането и ефективното функциониране на включените в модела училищни 

практики преминава през няколко основни етапа: 

1. Анализ на училищната среда чрез само-оценка по ключови индикатори във 

всяка от четирите области на Модела с участието на всички заинтересовани 

страни; 

2. Избор на приоритети и поставяне на конкретни и измерими цели с индикатори 

за успех; 

3. Създаване на приобщаващ план за действие с отговорни лица и срокове; 

4. Реализация на плана и координация на дейностите; 

5. Проследяване на напредъка; 

6. Актуализиране и промени в целите и плана за действие, ако е необходимо. 

 

Заключение 

Така създаденият модел е посрещнат много добре от учителите, предстои втората 

фаза на програмата, в която той ще бъде тестван в десет нови училища. Целият ни екип 

я очаква с нетърпение.  
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РОЛЯ НА ЕРГОТЕРАПЕВТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПИСАНЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
Маргарита Аспарухова1, Петя Минчева2 
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Резюме: Ерготерапевтичната практика за подкрепа на деца специални нужди по отношение на 

образователното им развитие все още прави първи стъпки в България. Ето защо, статията се стреми да 

даде отправна точка за подобряване на разбирането към ерготерапевтичната професия в тази сфера и 

създаването на повече възможности за развитието й. В статията са представени резултати от теренно 

проучване на типовете ерготерапевтични подходи за подобряване на писането на деца със специални 

образователни потребности и условията за ефективност при прилагането им. 

Ключови думи: ерготерапия, ръкописно писане, деца със специални образователни потребности 

 

 

 

THE ROLE OF THE OCCUPATIONAL THERAPIST FOR IMPROVING  

HANDWRITING OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS  
Margarita Asparuhova1, Petya Mincheva2 

1Centre for Inclusive Education, 2 

University of Ruse „Angel Kanchev” 

 
Abstract: The occupational therapy practice for supporting children with special needs in terms of their 

educational development is still making its first steps in Bulgaria. That is why this article’s purpose is to give a 

starting point for a better understanding of the occupational therapy profession in this field and to establish more 

opportunities for its development. The article presents the results of a field research on the types of occupational 

therapy approaches for improving the handwriting of children with special educational needs and the needed 

conditions for their efficiency. 

Keywords: occupational therapy, handwriting, children with special educational needs 

 

Въведение 

Въпреки напредъка на съвременните информационни и комуникационни 

технологии, ръкописното писане все още играе съществена роля за учениците. По 

думите на Woodward и Swinth: „Без усвояването на умения за четливо писане, децата 

губят достъп до една форма на комуникация, на която все още се разчита в голяма 

степен в нашето общество.” Според двамата автори децата с увреждания или забавяне в 

развитието се затрудняват с овладяването на умението за четливо и правилно писане и 

имат нужда от допълнителна подкрепа, тоест такава, която „отива  отвъд стандартната 

образователна програма”. [2] 

В своята разработка „The Effects of the Handwriting Without Tears Program on the 

Handwriting of Students in Inclusion Classrooms” Lisa Owens се спира на редица 

проучвания изследвали ролята на ерготерапевта за развитие на уменията за писане и на 

най-често прилаганите ерготерапевтични подходи за подкрепа и ефекта от тях. Според 

проучване на McHale and Cermak, цитирано от Owens, учениците в начална 

образователна степен в Щатите прекарват между 30 и 60 % от времето си в клас в 

дейности свързани с фина моторика и писане, като писането доминира. Според 

проучването 10 % от всички ученици в начална образователна степен имат затруднения 

с фината моторика. Затруднената фина моторика може да доведе до ниска самооценка и 

фрустрация, както и до изоставане в училище. Според други проучвания, също 

цитирани от авторката, затрудненията свързани с писането са една от най-често 
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срещащите се причини за насочване към ерготерапевтична подкрепа в училищната 

система. Докато учителят отговаря за инструкциите за писане, ерготерапевтът оказва 

въздействие върху дефицити в сферата на позиционирането и постуралния контрол, 

моториката, възприемането и преработката на сензорната информация. 

Ерготерапевтите идентифицират основните градивни умения свързани с проблемите в 

писането на съответното дете и предлагат дейности, които да адресират тези умения, 

пише още Owens. [1] 

 

Изследване и метод  

Предмет на настоящето проучване е ролята на ерготерапевта за подобряване на 

писането на деца със специални образователни потребности.  

Целта е да бъдат идентифицирани и да се се изследват, а след това да бъдат 

описани подробно и систематизирани типовете подходи и дейностите, чрез които 

ерготерапевтът може да въздейства за развитието и усъвършенстването на уменията за 

писане на тези деца. Проучването реализира целта си посредством изпълнението на 

следните основни задачи: 

 Направен литературен обзор на различните типове специални образователни 

потребности и изведени на негова база характерните за тях затруднения с писането; 

 Описани и сравнени педагогическите и ерготерапевтичните подходи за 

подобряване на писането; 

 Извършено собствено теренно проучване за изследване на ефективните 

ерготерапевтични подходи и практики чрез работа с група деца, които имат 

затруднения с писането; 

 Анализ на получените в хода на проучването резултати; 

 Изводи и препоръки за ролята на ерготерапевта за подобряване на писането 

на децата със специални образователни потребности. 

 

 

Ход на изследването 

Постепенно бяха идентифицирани 11 деца, които да получат ерготерапевтична 

подкрепа заради затрудненията си в писането. Бяха избрани деца от първи до четвърти 

клас на общообразователно училище с различни диагнози и деца без официални 

диагнози, но със сериозни затруднения по време на писане и с лоша писмена 

продукция.  

Като основен инструмент за оценка на писането е използван Handwriting 

Assessment Protocol – 2nd edition, School of Rehabilitation Science, McMaster University, 

2009. В допълнение на наблюденията и оценките включени в Протокола са направени и 

допълнителни клинични изследвания при някои от децата, когато са били налице 

индикации за необходимостта им. В допълнение на това са направени интервюта с 

учителите и родителите на децата и пряко наблюдение на техните подходи за подкрепа 

с цел идентифициране на работещите модели и уеднаквЯване на инструкцията, където 

това е необходимо. Данни за децата, участвали в проучването могат да бъдат видени в 

табл. 1. Обобщение на затрудненията на децата, участващи в групата на изследването 

може да бъде видяно в табл. 4. 
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Таблица 1.Участници в изследването 

 Име1 Клас Диагноза 

1 Йовко 1 Липсват данни за точната диагноза 

2 Евгени 1 Други ГРР (F 84.8) 

3 Жени 2 Други ГРР (F 84.8) 

4 Ради 2 Умерена УИ (F 71.1), Синдром на Даун 

5 Мария 2 Няма поставена официална диагноза 

6 Кремена 2 Лека степен на умствено изоставане 

7 Чавдар 2 Няма поставена официална диагноза 

8 Валерия 2 ДЦП атаксична форма, с придружаващи 

заболявания симптоматична епилепсия и 

страбизъм 

9 Филип 3 Тригоноцефалия (С синдром), лека УИ 

10 Онур 3 УИ 

11 Антония 4 ДЦП (спастична квадрипареза – горните 

крайници са съвсем леко засегнати), носи очила за 

късогледство 

 

 

Таблица 4. Обобщени данни за затрудненията на всички деца 

Име Причини за затрудненията в дейностното 

изпълнение на писането 

Йовко, 

Евгени, 

Жени, 

Ради, 

Валерия, 

Филип, 

Онур 

При тези деца са налице сериозни затруднения на 

перцептивно ниво (перцепция на тялото и зрителна 

перцепция), на ниво зрително-моторна интеграция и 

мануален праксис и на равнище фонологична осъзнатост. 

При някои от тях е нарушен и фонемния гнозис. 

Мотивацията е предимно външна – както позитивна, така и 

негативна. При повечето се наблюдава неустойчиво 

внимание и необходимост от честа смяна на дейностите. 

Антония, 

Кремена, 

Мария, 

Чавдар 

При тази група деца затрудненията се дължат на по-

дискретни нарушения на перцепцията, на не достатъчно 

развит мануален праксис (поради липса на опит) и 

сравнително леки затруднения с фонологичната осъзнатост 

(по-изразени единствено при Кремена, но с добра прогноза 

за развитие). Мотивацията им е силна, критични са към 

собствената си продукция, имат добри способности за 

автокорекция.  

 

Както се вижда, при голяма част от децата става дума за сериозни перцептивни, 

координационни и двигателни затруднения и нарушения, както и езикови и когнитивни 

дефицити, които затрудняват усвояването на умения за бързо и плавно писане.  

В хода на изследването е извършена пряка и непряка терапия на децата с 

проблеми в писането. Пряката работа с децата включва, както адресиране на 

конкретните компоненти от дейностното изпълнение, които са нарушени, с цел тяхното 

развитие, така и адаптиране на средата и инструментите за писане и модифициране на 

                                                 
1 Имената на децата са променени с цел запазване в тайна на тяхната идентичност 
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дейностите с цел улесняване на дейностното изпълнение. И не на последно място като 

значение, е включването на елементи за повишаване на мотивацията и личната 

самооценка на учениците.  

 

 

Резултати 

Непряката подкрепа за децата, т.е. работата с родителите, учителите и 

специалистите включва следните дейности: 

 изясняване на причините за дейностните затруднения; 

 синхронизиране на инструкциите към детето и на използваните помощни 

средства;  

 препоръка за дейности, които да бъдат изпълнявани в училище или у дома; 

 насочване към други специалисти (логопед, кинезитерапевт, очен лекар, 

невролог), когато е необходимо. 

При пряката работа с децата са приложени пет основни подхода, използвани в 

комбинация помежду си: 

(1) Сензорно-интегративният подход включва дейности, стимулиращи по-базови 

сетивни системи – вестибуларна, проприоцептивна и тактилна, с цел подготовка на 

нервната система за изпълнение на дейности свързани с по-късно усъвършенстващите 

се системи – слухова и зрителна и интеграцията между тях и двигателната система, 

както и развитието на езика, вниманието и паметта с цел правилна перцепция на 

стимулите от средата и интегрирането им в двигателен отговор и когнитивен опит. При 

децата, при които систематично и продължително бяха прилагани подходи от сензорно-

интегративната терапия (Жени, Валерия, Филип) се забелязва по-добра перцепция за 

собственото тяло. При децата, при които подходът е използван спорадично или за 

кратко (както при Онур и Евгени) не бяха наблюдавани дълготрайни промени, а само 

такива, имащи временен характер, докато трае сесията. 

(2) Мултисензорният подход включва стимулиране на няколко сетивни системи 

едновременно с цел обогатяване на опита и по-добро разбиране и извършване на 

задачата. Подходът беше полезен за всички деца. 

(3) Когнитивен подход – за овладяването на уменията се разчита на развитието на 

способността на детето да следва инструкции, демонстрации, да се самонаблюдава, да 

се отнася критично към продукцията си и да се самокоригира при необходимост. При 

прилагне на подхода се забелязва по-осъзнато участие в дейностите и от там 

повишаване на личната самооценка и желание за участие.  

(4) Ергономичният подход включва адаптиране на средата или на инструментите 

за писане, така че да отговарят на нуждите на детето. Откроиха се следните условия за 

позитивен и дълготраен ефект върху уменията за писане при прилагане на ергономичен 

подход: адаптациите в средата да бъдат направени в естетвената среда на детето – в 

учебното заведение и у дома; използването на помощни средства при писане да се 

приложи, когато ръката на детето биомеханично е готова за тях, както и да могат да се 

използват в различните контексти, при които се изпълняват дейности свързани с 

писане.  

(5) Модифицирането на дейностите включва промяна на дейностите така, че да 

бъдат реално достъпни за детето с премерено ниво на предизвикателство. Този подход 

беше важен и полезен за всички деца, участващи в изследването. Предлагането на 

дейности, които са достъпни за тях, създаде у децата вяра в собствените им 

способности и даде възможност за плавно надграждане на уменията.  

 

Заключение 
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Настоящето изследване изведе на преден план ползите от включването на 

ерготерапевти в екипите за предоставяне на образователни и социални услуги за деца 

със специални образователни потребности заради интегриращата роля на 

ерготерапевта, както за развиване на компонентите на писането и подготовката на 

детето за усвояването им, така и при консултирането на родителите и останалите 

професионалисти, работещи с детето. 
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ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В КЪРМАЧЕСКА 

ВЪЗРАСТ  
Светлозар Василев 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“, НБУ 

 
Резюме: Статията обобщава данните от изследванията на ранното социо-емоционално развитие 

през последните три десетилетия и посочва как натрупаните данни преначертават теоретичните граници 

на областта. Авторът представя опита си от изследования и ранни интервенции при кърмачета и 

дискутира тяхните импликации върху политиките и практиката на помагащите професионалисти в 

България.  

Ключови думи: ранно психо-социално развитие, психо-социални интервенции с деца и 

кърмачета, рискови групи, наблюдение на кърмачета, позитивно родителстване, майчина 

чувствителност;  

 

PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS DURING INFANCY 
Svetlozar Vassilev 

Department “Healthcare and social work”, NBU 

 
Abstract: The article summarizes the results from studies of early emotional development during the 

last three decades and indicates how the accumulated data redraws theoretical boundaries of the field. The author 

presents his experience in observation and early interventions with infants and discusses its implications on the 

policies and practice of helping professionals in Bulgaria.  

Keywords: early psycho-social development, psychosocial interventions with children and infants, risk 

groups, monitoring of infants, positive parenting, maternal sensitivity. 

 

 

Новите данни за ранното развитие 

 

Научните изследвания от последните три десетилетия доведоха до 

революционни промени в разбирането на ранните фази на индивидуалното развитие. 

Данните от тях недвусмисленно доказват, че наследствеността и добрия емоционален 

синхрон между майката и бебето през първата година от живота са най-важните 

предпоставки за сполучливо социо-емоционално развитие. Ядрото на новата парадигма 

може да бъде сведено до следното:  

Първо твърдение: стилът на родителстване привежда в действие вродения 

капацитет за себерегулация на кърмачето и до голяма степен определя неговата 

ефективност до края на живота (Sander, 1985); 

Второ твърдение: оптималното психосоциално развитие може да се наруши в 

резултат на действието на различни по интензивност и влияние неблагополучни 

жизнени събития. Те играят ролята на рискови фактори (Василев, 2010, 2012; Bruffaerts 

et al. & Vassilev, 2010; Kessler et al. & Vassilev, 2010; Pinto et al. &Vassilev, 2013).  

Трето твърдение: определени индивидуални и средови фактори медиират ефекта 

на неблагополучните събития и определят хода на индивидуално развитие. Най-

важните измежду тях е способността на родителите и кърмачето да преработят 

събитията с потенциален неблагоприятен ефект (Beebe, 1988, 2012; Cohen & Beebe, 

2002).  

Ефектът от тези открития има огромно влияние върху отглеждането и 

възпитанието на децата и разширява спектъра от интервенции на социалната работа, 

детската психиатрия, индивидуалната и семейна психотерапия.  
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Теория за афективната регулация  

 

Според регулационната теория (Shore, A., 1994) бебетата развиват своя 

капацитет за телесна и емоционална регулация благодарение на интеракциите с 

майката по време на бременността и през първите месеци след раждането. От гледна 

точка на своята специфика този процес се разделя на две отделни фази. 

Разграничението между тях е не само времево - първата се осъществява през първата 

година от живота и се състои най-вече в базисна регулация на афекта чрез отношения с 

възрастен. Втората фаза е с начало втората година и продължава до края на живота. За 

нея са характерни нарастваща автономност и капацитет за себерегулация и все по-

хармонични взаимоотношения със значимите други.  

През последните двадесет години тази постановка претърпя известна промяна - 

твърдението, че регулацията през първата година от живота се осъществява единствено 

от родителите, се прецизира благодарение на няколко ключови изследвания. Измежду 

тях внимание заслужават най-вече проучванията на Beebe, B. & Lachmann, F., 1988 и  

Tronick, 1986; 1989, които оказаха, че макар и в ограничена степен бебето е способно да 

регулира емоциите си още от момента на раждането.  

Друга линия на развитие е осъзнаването, че регулацията и себерегулацията на 

практика протичат съвместно, и всяка се отразява на успеха на другата. Съществена 

роля за това изиграха изследвания, най-влиятелните измежду които са тези на Стърн 

(D. Stern 1977; 1985; 1989) и Фогел (Fogel, 1992a, b). Те показаха, че двете системи не 

само си влият, но и се ко-регулират. Тези данни потвърдиха психоаналитичните теории 

от началото и средата на ХХ век, че емоциите и поведението не са индивидуални, а 

социално конструирани (Klein, M., 1946; 1957) и позволиха възникването на модерни 

теории, които интегрират откритията на невронауките, психологията на развитието и 

психоанализата (Emde, R., 1999, 2009).  

Данните сочат, че напасването между майката и кърмачето се осъществява 

едновременно на нивото на афекта, проприоцепцията2, времето и пространството.  

Според L. Sander (1985) макар и по-късно в живота да са възможни промени, моделите 

на себерегулация от първата година остават устойчиви през целия живот.  

Ако тези процеси протичат в синхрон към края на първата година детето развива 

способност за пре-символно изрязяване и прогнозиране на отношенията с другите. Така 

например, бебетата на 8 месечна възраст с удоволствие играят на игра подона на 

жмичка и знаят, че когато закрият очите си, майката изчезва само временно, и ще се 

върне, щом отдръпнат длани от лицето си.  

 

Неблагополучните събития и тяхното влияние върху психопатологията в 

детска и зряла възраст 

 

Натрупващите се благодарение на Световната здравна организация (СЗО) 

големи масиви от епидемиологични данни позволиха да се оцени eфекта на определени 

обкръженчески влияния върху социо-емоционалното развитие на децата. За целта са 

използвани изследователски подходи, които обхващат големи групи хора и позволяват 

съставяне на представителни национални и международни извадки. Разликата с 

досегашните методи е, че проучванията на общата популация не са ограничени само до 

лица с клинични оплаквания. Това позволи въвеждането на термина „неблагополучни 

събития в детството”, който описва съвкупност от рискови фактори с потенциален 

негативен ефект (Kesler, 2010), а именно преживяване в детството на смърт или раздяла 

                                                 
2 Знание и усет за положението на тялото в пространството.  
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с родител, психична болест или криминални прояви в семейството, насилие, 

злоупотреба и бедност.  

Първото представително епидемиологично изследване в България (Василев, 

2010; 2012) потвърди резултатите на СЗО, че честотата на неблагополучията е висока и 

варира в широки граници (Bruffaerts, 2010; Kessler, 2010). Установи се, че и в нашата 

страна семейните дисфункции имат директен ефект върху социоемоционалното 

развитие и здравния статус на децата, а ефектите на неблагополучията варират от 

повишен риск от психични разстройства до увеличена смъртност поради соматични 

заболявания.  

Голямото значение на неблагополучните събития в детството е свързано с 

възможността за тяхната превенция, чрез която рискът от възникване на заболявания и 

психо-социални дисфункции да се избегне или намали.  

 

Психосоциални интервенции в кърмаческа възраст 

 

През последните десетилетия бяха апробирани няколко модела за изследване и 

ранни интервенции, всеки от които със свое специфично приложение и ефективност. В 

следващите параграфи е обобщен личния опит на автора на статията с най-важните 

измежду тях:  

• Натуралистично наблюдение на кърмачета (Bick, E., 1962);  

• Моделът за консултиране и психотерапия на деца до 5 годишна възраст, 

на център Тависток, Лондон: (Miller, L., 1994) 

• Програми за подкрепа на родителстването (напр. „The Nurse Family 

Partnership“; „The Home Visiting Programs“; Jack, S., 2012; Olds, D., 2002); 

• Психоаналитично-информирана психотерапия с кърмачета (Barandon, T., 

2005). 

Общото и при четирите модела е, че подпомагат родителите да откликват на 

потребностите на бебето чрез фокусиране върху взаимоотношенията (първия модел) 

и/или регулиране на емоционалния контакт чрез телесния допир, погледа, изражението 

на лицето, вокализацията и параметрите на удоволствието и дистреса (втори-четвърти 

модел). Една от най-съществените разлики между тях е, че първия метод е 

изследователски и не цели постигане на промяна, докато целта на останалите е 

предоставяне на консултации и психотерапия на деца и родители от рискови групи или 

с вече възникнали отклонения в развитието. Интересен факт е, че въпреки 

изследователския фокус на наблюдението на кърмачета, в резултат на този подход 

също  се установява благоприятен ефект върху емоционалното съзряване на децата.  

Ранните интервенции в тази възраст са специфични с това, че техен обект е не 

кърмачето, а двойката майка-бебе. Основните интереси на наблюдателя/психотерапевта 

могат да се сведат до три:  

1. В каква степен майката е чувствителна към потребностите на своето 

бебе?  

2. Каква реакция на единия партньор предизвиква реакция във втория 

партньор?  

3. Дали резултата от интеракцията благоприятства социо-емоционалното 

развитие на бебето?  

За да се постигне яснота по тези въпроси се следят следните области на 

взаимодействие между майката и бебето:   

• Вариации, качествени и количествени измерения на физическия контакт и 

допира; 

• Погледа; 
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• Изражението на лицата; 

• Вокализацията; 

• Наличие и интензитет на страха от непознати; 

• Регулацията на дистреса и комфорта. 

 

Инструменти за оценка на човешката среда в кърмаческа възраст 

 

Теоретиците и изследователите на ранното развитие правят редица опити да 

операционализират тези влиянията на значимите други  върху съзряването на децата. 

Двата ключови термина в тази област са позитивно родителстване и майчина 

чувствителност. Позитивно родителстване се свежда до способността на родителите 

да създадат отношения на сигурност и доверие с бебето и да фасилитират неговото 

телесно, когнитивно и социално развитие. Този стил на родителстване е в пряка 

зависимост от степента на майчината чувствителност, която се изразява най-вече в 

способността на родителите да тълкуват сигналите на бебето и да откликват по 

навременен и подходящ начин (М. Ainsworth, 1976, цитат по Fonaghy & Sleed, 2010).  

При оценката на социоемоционалното развитие на кърмачетата се използват и 

специфични инструменти. Един от тях е DANCE (Donelan-McCall et al., 2012). 

Абревиатурата DANCE означава Dyadic Assessment of Naturalistic Caregiver-Child 

Experiences. Този инструмент представлява поведенческа скала с 18 параметъра, 

организирани в следните четири области: емоционални характеристики, 

чувствителност и отклик, подкрепа на регулацията на поведението и емоциите и 

промоция на развитието. 

 

Изисквания към участниците в програми за ранни интервенции 

Предоставянето на психосоциални интервенции в периода на ранното детство 

изисква специфични нагласи, знания и практически умения от страна на помагащите 

професионалисти. Дипломата по клинична социална работа, медицина, психиатрия или 

психоанализа сама по себе си не е достатъчна. Необходима е допълнителна 

специализация, която да гарантира развитие на следните качества:  

 Способност за тълкуване на отношенията майка-бебе, фасилитиране на 

майчината чувствителност и позитивното родителство;  

 Капацитет за разграничаване на личните емоции от тези на майката и 

бебето и подпомагане на родителите да удържат чувствата си;  

 Отчитане на отношението на майката и бебето към тях (позитивно, 

игнориращо, атакуващо); 

 Способност за емпатия и неутралност; 

 Капацитет за удържане на силни и противоречиви емоции;  

 Адекватна способност за вербална комуникация на явления от света на 

емоциите и отношенията.  

 

Българският опит 

През последното десетилетие интереса към ранното развитие и психосоциалните 

интервенции с кърмачета се увеличи значително. Нашата страна не прави изключение и 

тази тема все повече се интегрира в преподаването и практиката на помагащите 

професионалисти. Пространствата, където това се случава са основни три – клиничната 

практика, преподаването, приложните и изследователски проекти. Началото на този 

процес бе поставено чрез специализации в областта на психоанализата и качествените 

изследователски методи на академични кадри и психоаналитици в Холандия, 
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Великобритания и Турция. В резултат спектъра от клинични интервенции и 

изследователски подходи в България се обогати.  

За съжаление на този етап нито една университетска структура не предлага 

специализация по ранно детско развитие, но в резултат на натрупания опит и 

установените връзки между Български институт за отношения между хората, НБУ и 

център Тависток, Лондон, новите знания и методи в тази област са интегрирани в 

курикулума на бакалавърската и магистърска програма по клинична социална работа. 

Подобна е ситуацията с обучителната програма по психоанализа към Българското 

психоаналитично общество, която предоставя теоретични семинари в тази област.  

Редица неправителствени организации пилотират програми за ранни 

интервенции при кърмачета. Един от най-амбициозните измежду тях е насочен към 

деца от уязвими социални групи3 , а именно кърмачета, родени от непълнолетни майки 

от ромски произход.  

 

Заключения 
Данните от изследванията на ранното развитие сочат, че неадекватната 

емоционална и социална среда може да увеличи уязвимостта на кърмачетата с рисков 

генетичен профил (Kaufman et al., 2004; Knausenberger & Rossouw, 2015) и да доведе до 

отклонения в развитието. Редица рискови фактори като ограничен достъп до 

професионална помощ, непълнолетни родители, психична болест, криминално 

поведение и насилие  в семейството допълнително затрудняват преодоляването на 

патологичните психосоциални и невробиологични процеси.  

В същото време експерименталния опит с примати (Suomi et al., 1983; 2003, 

2004) и данните, натрупани в резултат на добиващите популярност програми за ранни 

интервенции в Западна Европа и Северна Америка доказва че, адекватните родителски 

и професионални грижи могат да значимо да намалят риска от възникване на 

патологията в детска и зряла възраст (Jack, S., 2012; Olds, D., 2002).  

Тези развития налагат модернизиране на социалните и психично-здравни 

политики, обогатяване на професионалното и университетско обучение и въвеждане на 

програми за психосоциални интервенции с деца в риск и/или история на преживени 

неблагополучия.  
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА 

МОРФОЛОГИЧНИТЕ И СИНТАКТИЧНИ ЧАСТИ НА 

ЕЗИКА ОТ УЧЕНИЦИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ 
Таня Иванова 

СУ „Св. Климент Охридски” 
 

Резюме: В настоящия доклад ще бъдат разгледани два от основните дялове на граматиката – 

морфология и синтаксис: техните характеристики и особености; връзката помежду им и по-конкретното 

им отражение в овладяването на езика от учениците с увреден слух. 

Ще бъде акцентирано върху особеностите в тази връзка, затрудненията на учениците и 

спецификите при въвеждането на тези граматични единици в учебните програми и правилата за 

овладяване на българския език.  

Ключови думи: увреден слух, език, реч,  синтаксис, морфология 

 

 

SPECIAL FEATURES IN THE MANAGEMENT OF 

MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC PARTS OF STUDENTS` 

LANGUAGE WITH IMPAIRED HEARING 

Tanq Ivanova 
SU “St. Kliment Ohridski” 

 
Abstract: This report will discuss two main units of grammar - morphology and syntax, their 

characteristics and features; the relationship between them and their specific reflection in mastering the language 

of the students with hearing impairments. 

Emphasis will be given on the specifics in this regard the difficulties of students and specifics of the 

introduction of these grammatical units in curricula and rules for acquiring Bulgarian language. 

Keywords: impaired hearing, language, speech, syntaxis, morphology 

 

 Въведение 

 Езикознанието е наука за езика, за речта.  

 В училище се изучават следните три дяла на езика: граматика, лексикология и 

стилистика. 

  За целите на настоящия доклад ще се спра върху дяловете на граматиката: 

- морфология – изучаваща думите като части на речта, техните форми и 

образуването им; 

- синтаксис – изучаващ строежа на изречението, връзките между частите му, 

видовете изречения по цел на общуване и състав. 

 В началният етап на образование, според учебните програми, се въвеждат знания 

за частите на речта, видовете изречения по цел на общуване и по състав, частите на 

изречението. 

 Глухите деца преминават през същите етапи на синтактично развитие, както и 

чуващите. Но за разлика от чуващите деца, които възприемат езика спонтанно и 

овладяват правоговорните му правила неформално, в своето ежедневие, децата с 

увреден слух нямат тази възможност. За да развият езиковите си умения, те имат нужда 

от целенасочена и специализирана слухово-речева рехабилитация, подпомагаща 

овладяването на българския език – неговата писмена и словесна форма. 

 Увреденият слух влияе в различна степен върху развитието на устната реч и 

възприемането на езика. Поради това и резултатите при ученици с увреден слух са 

изключително различни. Факторите, влияещи върху това, могат да бъдат степен на 

слуховото увреждане, време на настъпване на увреждането, съпътстващи нарушения, 
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индивидуални способности на детето, начини на слухопротезиране, семейна и социална 

среда, вида на обучение – интегрирано или специално.  

 Децата с увреден слух не демонстрират синтактично развитие до 5-годишната си 

възраст (Балканска, 2011). 

 Обучението по български език на учениците с увреден слух следва 

общообразователните програми, изготвени от Министерството на образованието и 

науката, според стандартите в държавните образователни изисквания. С цел да 

подпомогне образователният процес, Министерството предлага и примерни учебни 

програми по специални учебни предмети (произношение, реч и предметна дейност, 

фонетична ритмика, музикални стимулации и развитие на речта) за учениците с 

увреден слух, изготвени от слухово-речеви рехабилитатори и рамкови учебни програми 

за ученици с увреден слух и множество увреждания. 

 В първи клас учениците се запознават със съобщително и въпросително 

изречение – целта е да ги разграничават и конструират граматически правилно. 

 Учениците с увреден слух трябва да овладеят знания за съобщително и 

въпросително изречение, както и да разпознават и маркират думите – предмет, признак 

и действие. Като цяло те се справят с разграничаване на видовете изречения по цел на 

изказване, техния смисъл и поставят вярно съответните препинателни знаци в края им. 

Много често се наблюдава аграматизъм при построяването на изречения в писмен или 

устен вид, изразяващ се в несъгласуване на частите на изречението по род и число, 

неправилен словоред, както и минимална употреба на думи-признаци. По-лесно се 

справят със съставянето на просто кратко изречение (съдържащо две-три думи) по 

дадени опорни думи, които трябва да се подредят граматически правилно в изречение, 

с използването на съответен картинен материал (Георгиева, 2014). 

 Изграждането на умения за задаване на въпроси представлява една от най-

сложните задачи на езиковото обучение (Балканска, 2011). 

 Въпросителните и отрицателни изречения също се характеризират със 

своеобразие по отношение на тяхното разбиране и експресия (Балканска, 1999). 

Разбирането на въпросителните форми, образувани с местоименията „какво” и „кой”, са 

най-достъпни, а тези, които се образуват с частицата „ли” и „нали” са най-трудни за 

децата, като те не усвояват всички въпросителни форми дори до 18-годишна възраст. 

 Във втори клас в обучението по български език се въвеждат знания за частите на 

речта: съществително име (вид, род, число), прилагателно име (род, число), глагол 

(число). 

 Учениците с увреден слух разграничават видовете изречения според целта им на 

изказване (разграничават смисъла и умеят да ги използват правилно), както и правилно 

да поставят препинателни знаци в края на изреченията. Особени затруднения се 

наблюдават при разграничаването на слято написани думи в изречение, също и при 

определянето на началото и края на изречения, написани слято, в кратък текст. Най-

чести са затрудненията при използването на прилагателните имена и тяхното 

съгласуване със съответното съществително име (Георгиева, 2014).  

 В трети клас усвоените знания се надграждат с изучаването на членуване на 

съществителното име, степенуване на прилагателното, лице и време на глагола. 

Материалът се разширява като се въвеждат лични местоимения, възклицателно и 

подбудително изречение. 

 Учениците с увреден слух се запознават с нови по цел на изказване изречения, 

техния смисъл и съответните препинателни знаци в края им. Затрудненията произлизат 

от неразбирането на смисъла на възклицателното и подбудителното изречение, това, 

което трябва да се изкаже чрез тях. Дори и да знаят „хитринките” за разграничаването 

им, при съставянето, конструирането и преобразуването им от даден вид в друг, те не 
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се справят, въпреки използването им в речта си. Продължават затрудненията при 

съгласуването на съществително и прилагателно име, както и числото на глаголите към 

съответните съществителни или прилагателни имена. Повечето ученици се затрудняват 

при попълване на пропуснати думи в изречението – съществителни и прилагателни 

имена, глаголи, дори и с използването на подпомагащ картинен материал (Георгиева, 

2014). 

 В четвърти клас се въвеждат знания за числителните имена, наречие, членуване 

на прилагателните, разграничаване и използване на различни по състав изречения 

(прости и сложни), откриване и определяне на главните части на изречението (подлог и 

сказуемо). 

 На този етап от обучението на учениците с увреден слух, те не само трябва да 

затвърдят знанията си за видовете изречения по цел на изказване, но и да усвоят нови 

знания за видовете изречения по състав. За тази цел са необходими знания за 

съществителното име и глагола, тъй като трябва да умеят да откриват подлог и 

сказуемо, съумявайки да разберат връзката между частите на речта и частите на 

изречението.  

 Учениците с увреден слух се справят добре при попълване на пропуснати думи в 

изреченията – подлог и сказуемо, но при самостоятелното конструиране на различни 

изречения по цел на изказване при повечето ученици се наблюдава аграматизъм, 

неправилен словоред, несъгласуваност между частите на изречението. Затрудняват се и 

при определяне вида на изреченията по състав, въпреки познаването на определението 

за сложно изречение. Трудности се наблюдават и при начините за свързване на 

простите изречения в сложно (Георгиева, 2014).  

 Изреченията, които конструират, често се характеризират с пропускане на някои 

части (Балканска, 2011). Нерядко се наблюдава изпускане на сказуемото, а понякога 

частите на изречението се разместват.  

 Характерно за тях е най-често използване на категорията действие и 

извършител, а най-рядко – действие и място, демонстриране на по-слаба 

диференциация на предметите по форма и категория, по-бавно овладяване структурите 

на отрицателните изречения. Глухите деца усвояват сравнително лесно схемата подлог 

– сказуемо – допълнение на изреченията и използват този словоред дори и при 

изречения, които се конструират по друг начин. Те използват по-кратки изречения, 

повечето, от които са прости, като избягват подчинените и съчинени изречения, повече 

съществителни имена в писмената си реч и по-малко наречия, местоимения, предлози и 

въпроси (Балканска, 1999).  

 Ранното езиково обучение на децата с увреден слух включва различни 

упражнения, комуникативни ситуации, нагледни материали,  специфични техники и 

методи на преподаване, целящи адаптирането, разбирането и качественото усвояване 

на правилата за овладяване на българския език. Той от своя страна е предпоставка за 

успешна комуникация между децата с увреден слух и останалия свят. А граматически 

правилната реч е път към социалната интеграция както в училищната среда, така и в 

обществото. 

 Особеностите при овладяване на морфологичните и синтактични части на езика 

са тема на много изследвания, челящи получаването на подробна информация относно 

затрудненията с цел разработването и предлагането на подходяща методика за работа. 

  

 Библиография 

 

[1]. Балканска, Н. (1999). Особености на синтактичния компонент на граматиката     

при глухите деца. сп. “Педагогика”, София 



 | 163 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

[2]. Балканска, Н. ( 2011). Специфика на овладяването на синтактичните структури 

при децата с увреден слух. сб. “Ранно детско развитие”, София 

[3]. Министерство на образованието и науката (2003). Учебна програма по български 

език и литература за 4 клас. София 

[4]. Георгиева, Т. (2014). Синтактична компетентност при ученици с увреден слух от 

начална училищна възраст, сб. ”Съвременни предизвикателства пред 

педагогическата наука”, София 

 

За автора:  

Таня Пламенова Иванова - докторант по Слухово-речева рехабилитация, 

Регионален център София-град, Слатина, ул.”Владово” 1, GSM: 0898 89 38 18, email: 

georgieva_tanya@mail.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:georgieva_tanya@mail.bg


 | 164 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

МУЛТИМЕДИЕН РЕЧНИК С БЪЛГАРСКИ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ В ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ 
 Ив. Стоянова, Сл. Лозанова, Д. Велева, Ал. Иванов  

БАН, НБУ, Фондация „Заслушай се” 

 

Резюме: Настоящата статия представя принципите и методологията при разработването на 

Мултимедиен речник с български фразеологизми, предназначен за хората с увреден слух. Речникът е в 

процес на разработка и към момента включва 20 езикови единици. Всяка единица е представена на 

български жестов език и български вербален език със следните компоненти: основна форма, 

морфосинтактично описание, варианти, речникова дефиниция в писмена и в жестова форма, примери за 

употреба и др. Речникът е снабден и с препратки към други езикови ресурси на български език. 

Речникът е в подкрепа на обучението през целия живот на хората с увреден слух за повишаване 

на тяхната вербална езикова и комуникативна култура. Принципите и методологията могат да се 

използват и в други области на познанието за разширяване на социалните компетентности и 

професионалната реализация на хората с увреден слух. 

Ключови думи: български жестов език, мултимедиен фразеологичен речник, обучение по 

български език, глухи хора 

 

MULTIMEDIA DICTIONARY WITH BULGARIAN IDIOMS IN 

SUPPORT OF DEAF PEOPLE EDUCATION IN BULGARIAN 

LANGUAGE  

Iv. Stojanova, Sl. Lozanova, D.Veleva, Al. Ivanov 

BAS, NBU, Foundaton “Zaslushai se” 

 

Abstract: The paper presents the principles and the methodology of a Multimedia Dictionary of 

Bulgarian Phraseology aimed at deaf people. The work on the dictionary is in progress and it currently comprises 

20 lexical entries. Each entry is represented in Bulgarian sign language and verbal language with the following 

components: lemma, morphosyntactic description, variations, dictionary definition in written and in sign form, 

examples, etc. The dictionary also links to other Bulgarian language resources. 

The dictionary is aimed as a teaching resources in aid of life-long learning for deaf people in order to 

enhance their verbal language and communication competence. The principles and the methodology are 

applicable to other areas helping deaf people to develop social and professional skills. 

Keywords: Bulgarian sign language, multimedia dictionary of Bulgarian phraseology, Bulgarian 

language teaching, deaf people 

 

1. Лингвистични аспекти на глухотата 

Слуховата загуба може да бъде дефинирана от медицинска, образователна и 

културологична гледна точка. Медицинската перспектива разглежда глухотата като 

степен на нарушение, която води до трайни последствия във функционирането на целия 

организъм, като ранната езикова депривация. 

 Образователният подход поставя акцент върху компенсирането на слуховия 

дефицит чрез система от образователно-корекционни методи, целящи максимално 

използване на остатъчния слух за спонтанно или структурирано овладяване на езика 

като езикова система и средство за комуникация, за да не се допусне езикова 

депривация. При невъзможност за възприемане на реч посредством слуховия 

анализатор перцептивната система се реорганизира, за да осигури входни данни за 

овладяване на език, който да послужи за основа в придобиването на знания, умения и 

отношения в академична и социална среда. Езиковата политика на организация на 
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учебния процес се различава значително при доминиращ зрителен или слухов контрол 

за реализирането на езиковата способност. Вярва се, че медицинският проблем може да 

бъде решен с правилна езикова политика - чрез активно използване на вербални методи 

на преподаване и за учене, но действителността разкрива, че голяма част от хората с 

увреден слух предпочитат и използват жестов език, което дава основание на голям кръг 

от специалисти да заговорят за глухотата в концепцията на културната перспектива [1].  

В настоящата статия разглеждаме глухотата не толкова в аудиологичен аспект, 

колкото в лингвистичен. Въз основа на изследвания върху езиковото и 

комуникативното поведение на глухи и слабочуващи деца и младежи може да се 

изведат следните характеристики:  

(1) Дори при проговаряне съобразно времевата норма, децата с увреден слух натрупват 

речников фонд на вербален език с по-бавна скорост, като първите значими различия с 

чуващи контролни групи се отбелязват още в периода на двусловните изказвания, 

когато децата с увреден слух боравят с по-малък брой думи [2]. 

(2) Ограничени пасивен и активен речник [3] с трудности при разбиране на конкретни 

думи, преносното значение на думи и фрази, както и на многозначни думи. Тези 

проблеми се регистрират в различни дискурсни ситуации и за двете форми на речева 

изява. Съдържанието на езика остава предизвикателство за глухите хора въпреки 

натрупания с годините езиков и социален опит [4], [5]. 

(3) Спазването на словореда по законите на вербалния език, съгласуването на думите в 

изречението и употребата на функционалните думи в изреченията са чести трудности в 

овладяването на синтактичната система [5]. 

(4) Слабо равнище на развитие на четивните умения, особено функционалното четене. 

Маршал [6] доказва, че глухите деца се възползват от контекста на употреба на думите 

в тестове от затворен тип, но дори при осигурена контекстна подкрепа, в сравнителен 

план с чуващи връстници, техните резултати са по-слаби. При затворен тип четивни 

тестове, учениците с увреден слух срещат по-малко трудности с подбора на думи за  

спазване на синтактична норма, отколкото с подбора на думи за запазване на смисъла 

на изреченията.  

Представените трудности при формиране на езиковата компетеrrrнтност сред 

мнозинството от глухите хора остават валидни не само в училищна възраст, но и през 

целия живот. Нещо повече, съществува риск от разпад на сформирани умения. Това е 

така, защото слуховият анализатор обслужва не само овладяването на езика, но и 

развитието на метаезикова компетентност, (само)контролът над речевата продукция и 

употребата на езика като цяло. Обучението по български език не приключва с 

училищното образование. Наложително е продължаващо езиково обучение, което да 

изпълнява поддържаща и надграждаща роля в социалната и професионалната 

реализация на глухите хора. 

2. Особености на фразеологията 

Статистическите данни показват, че несвободните фрази [7] – лексикални 

единици, съставени от две или повече графични думи, които изразяват неделимо 

понятие, представляват значителна част от лексикалната система на езика. В 

лексикално-семантичната мрежа БулНет 24.49% от единиците са несвободни фрази. 

Някои изследователи отиват още по-далеч, като смятат, че броят на несвободните 

фрази в речника на човек е от същия порядък или дори надвишава броя на единичните 

думи. Специфичните семантични, морфосинтактични и синтактични особености на 

несвободните фрази поставят редица проблеми в тяхното усвояване. Честотата на 

употребата им обаче налага да им се обърне специално внимание в обучението по 

български език и литература. 
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Най-общо несвободните фрази могат да се поделят на композиран, при които 

значението в определена степен може да се изведе от значението на компонентите 

(напр. вземам решение), и некомпозирани, при които няма директна връзка на 

значението на цялото с това на компонентите (напр. от дъжд на вятър). 

Фразеологизмите са некомпозирани несвободни фрази. Семантиката им не е 

композирана, тоест не може да бъде конструирана от значенията на компонентите чрез 

прилагане на общите езикови правила. Значението е формирано често посредством 

метафора или други специфични средства (напр. ирония) и се разчита на богато знание 

за света и за българската действителност. Разбирането на фразеологизмите зависи и от 

Резюменото мислене и откриването на асоциативни връзки.  

Поради семантичните си особености фразеологизмите са трудни за усвояване от 

глухите. При липса на достатъчен достъп до езикова продукция, както е при децата с 

увреден слух, ограничена до практически, конкретни същности от ежедневието, без 

обогатяване на езиковите средства и познанията за света, фразеологията остава 

недостъпна. 

3. Мотивация 

В практическата работа с глухи ученици основните проблеми при усвояване на 

фразеологизмите се отнасят до: 

1. Разбиране на значението 

2. Правилна морфосинтактична употреба - в правилна (и допустима) форма и като 

правилната част на изречението 

3. Подходяща смислова употреба в контекста на изречението 

4. Подходяща стилистична и прагматична употреба в речта според вида общуване 

(официално и неофициално) и комуникативната ситуация 

За успешно въвеждане на фразеологизмите в езиковата практика на глухите деца 

и възрастни трябва да се преодолеят тези проблеми. Значението на фразеологизмите 

трябва да се представи по достъпен начин и да се осигури разбиране както на отделните 

компоненти, така и на метафората, а след това и на Резюмено тълкувание и пренасяне 

на значението в нови ситуации. Представянето на правилата за формообразуване на 

фразеологизма и функцията в изречението трябва да е съобразено с нивото на 

познаване на българската граматика в зависимост от възрастта, като трябва да се цели 

разбиране на закономерностите. Ключов компонент в обучението са примери от речта, 

които демонстрират нормалната употреба, както и често срещани грешки и проблеми. 

Настоящият речник е предназначен за деца и възрастни с увреден слух, които 

владеят жестов език и го използват като основно средство за комуникация. Залага се на 

жестовата езикова компетентност, за да може значението да бъде обяснено по достъпен 

начин. Метафората може да бъде пренесена от жестовия език към вербалния по 

подобие и подражание, които са добре познати езикови средства в жестовия език, 

където много жестове възникват на основата на сходство с референта и подражание. Не 

на последно място, може да се използват аналогични примери на жестов език, за да се 

изгради разбиране за метафората като езиково средство по принцип, независимо от 

езика, което е основа за доброто овладяване на фразеологията.  

4. Описание на Мултимедийния речник 

Мултимедийният речник е създаден като помощно средство за целите на 

обучението по български език. Понастоящем речникът е в процес на разработване и 

съдържа 20 езикови единици4.  

                                                 
4 Достъпен е свободно на едрес: http://www.language.zaslushaise.bg/bulphrases/   

http://www.language.zaslushaise.bg/bulphrases/
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Речникът залага на няколко основни принципа: 

(1) Основно средство за представяне на значението и употребата на речниковите 

единици е естественият български жестов език, т. е. разчита се на жестова езикова 

компетентност, но с оглед на обучението по български език всяка единици е 

представена и описана и на български език (в писмена форма).  

(2) В основата е мултимедийното представяне в различни аспекти, което цели 

пълноценно възприемане - използват се писмен текст, жестови обяснения, както и 

подкрепящи визуални средства. 

(3) Жестовите обяснения са във видео формат на жестов език и са представени от 

носител на езика, с което се гарантира автентичност и достоверност на изразните 

средства и обясненията. 

(4) Актуалност – подбрани са често употребявани и интересни фразеологични 

съчетания с цел да се повишава вербалната езикова култура и да се стимулира 

интересът на учащите. 

(5) Акцент върху практическата употреба - използват се илюстративни примери за 

употребата на изразите. 

(6) В първата фаза приоритетно са подбрани речникови единици, за които има 

еквиваленти по значение в българския жестов език. Този принцип се налага поради 

иновативния характер на продукта и липсата на познания за фразеологията като част от 

лексикалното богатство на българския език.   

(7) За единиците, които нямат жестови еквиваленти, е използван жестов превод за 

тълкуване на значението. Усвояването на фразеологизма може да доведе до 

формирането на жестов еквивалент. 

(8) При многозначни фразеологизми всяко значение се разглежда като отделна 

лексикална единица, които при представянето са обединени в една комплексна 

речникова статия. 

Всяка фразеологична единица е представена със следните компоненти:  

 (а) основна форма на фразеологичната единица, например „хвърлям око” 

(фразеологизмът има две значения, като тук разглеждаме само едното от тях);  

(б) морфосинтактично описание – част на речта и граматични характеристики (в 

примера - глагол, несвършен вид), както и информация за формообразуването; 

Глаголът може да бъде в свършен или несвършен вид: хвърлям око (несвършен 

вид), хвърля око (свършен вид) 

Форми: глаголът се изменя по лице, число и време, но съществителното око НЕ 

се изменя  

аз хвърлям око, ти хвърляш око, той хвърля око, ние хвърляме око, вие хвърляте 

око, те хвърлят око 

аз хвърлих око, аз хвърлях око, аз бях хвърлил око, т.н. 

(в) варианти на фразеологизма – възможности за добавяне на модификатори към 

компоненти, словоредни промени и др. 

Варианти: хвърлям око, хвърлям едно око, хвърлям по едно око 

(г) речникова дефиниция, представена по достъпен начин както в  текстова 

форма, така и на на български жестов език; 

(д) жестов еквивалент, ако такъв съществува, който може да е придружен и от 

обяснения и паралел; 
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(е) обяснение на етимологията (метафората, на която се основава 

фразеологизмът), представено на жестов език; 

Произход на фразеологизма: Виждам за кратко време, като вземам едно око и 

хвърлям и обръщам на друга страна, ХВЪРЛЯМ ХВЪРЛЯМ ХВЪРЛЯМ (от окото 

навън) (на жестов език);  

(ж) визуален материал, ако има наличен – илюстрации, снимки и др.;  

(з) примери за употребата на български език, които може да са придружени с 

жестови обяснения, могат да се добавят и прагматично натоварени употреби с 

разяснения за това, в кои ситуации е подходящо или неподходящо да се употребява 

изразът  

Пример: „Готвя и нямам време да гледам телевизия, но хвърлям едно око на 

филма.” 

(и) препратки към други езикови ресурси, съдържащи информация за 

фразеологизма като Речник на българския език, Българския уърднет и др. 

(http://ibl.bas.bg/dictionary_portal/)  

Заключение 

Създаденият речник е приложим не само в неформални форми на продължаващ 

тип обучение за глухи хора, но и във формални педагогически ситуации за изучаване на 

фразеология или в часове по овладяване на български книжовен език. Той е достъпен 

свободно в дигитална форма, което позволява използването му за самостоятелно учене. 

Възможно е да намери място и в обучението по чужд език и при правилна 

организация на учебната дейност може да служи за материал за усвояване, 

затвърдяване или практическа употреба на изучаваните структури чрез експлицитно 

междуезиково сравнение.  

Предстои обогатяване на речника с повече фразеологични единици, включване 

на допълнителни примери за употреба на жестов език, преминаване от изречения към 

текст с набор от упражнения за трайно научаване на конструкциите и за активното им 

включване в речта на глухите хора.  

Речникът е в подкрепа на обучението през целия живот на хората с увреден слух 

за повишаване на тяхната вербална езикова и комуникативна култура. Принципите и 

методологията могат да се използват и в други области на познанието за разширяване 

на социалните компетентности и професионалната реализация на хората с увреден 

слух. 
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ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

МОРФОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА С 

УВРЕДЕН СЛУХ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
(съгласуване на прилагателни и съществителни имена по род-авторска 

методика) 

Неда Балканска 

Катедра Специална педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“ 

                              
Резюме: В доклада е описана авторска методика за овладяването на съгласуването по род на 

съществителните и прилагателните имена, съобразена с особеностите на учениците с увреден слух от 

начална училищна възраст. Изследвано е входното равнище на владеене на тази морфологична категория 

на всички участници в експеримента и е извършен сравнителен анализ на резултатите при двете 

формирани групи- контролна и експериментална- след провеждане на обучението.Описани са конкретни 

специфики при изследваната група деца, регистрирани по време на експеримента. Предложени са 

практически насоки за работа върху съответната морфологична категория. 

Ключови думи: език и глухота, морфологична компетентност, езикова терапия, съгласуване по 

род, практическа граматика. 

 

 

FORMING OF MORPHOLOGICAL COMPETENCE IN HEARING 

IMPAIRED CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL (COORDINATION IN 

GENDER OF NOUNS AND ADJECTIVES ) 

Neda Balkanska 

Special pedagogy, SU “St.Kliment Ohridski” 

 
Abstract: The author's method for mastering the coordination in gender of nouns and adjectives is 

described in the report, consistent with the characteristics of students with hearing of primary school age. This 

paper examines the input of this morphological category of all participants in the investigation.  The comparative 

analysis of the results is performed for the two formed groups-control and experimental- after the method’s 

implementation. Some main specifics are revealed in the studied group of children registered during the 

experiment. Practical guidelines   are proposed for working on the corresponding morphological category. 

Keywords: language and deafness, morphological competence, language therapy, gender coordination, 

practical grammar. 

 

Въведение 

Граматическото значение род на съществителните имена в българския език е 

постоянно. Граматическият род на прилагателното е зависим от рода на 

съществителното, чието определение се явява. Поради това всяко прилагателно в 

единствено число се характеризира с отделни форми за мъжки, женски и среден род. 

Основната форма на прилагателното е нечленуваната му форма за мъжки род, 

единствено число. В повечето случаи основната форма завършва на съгласен звук. Тя 

се нарича още проста или неразширена. Формата за женски род се образува от простата 

форма за мъжки род, като към нея се прибавя окончание –а или –я. Формата за среден 

род се образува от основната форма, чрез прибавяне на окончание –о или –е.  

Прилагателните имена се се регистрират за първи път в речта на чуващите деца 

след 2 годишна възраст. Те се използват в две родови форми, което представлява успех  

в овладяването на граматическата изменяемост на думите. Правилното съгласуване по 

род на съществителни и прилагателни имена започва след 3 годишна възраст. 

За глухите деца е безкрайно трудно  самостоятелно да се ориентират във 

формите за различните родове, още повече че окончанията на думите, по принцип, не 

привличат вниманието на тази група деца и не са носители на информация за тях. 

Допълнителна трудност представлява отдалечеността на граматическата категория  род 
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от физиологическия пол. Не е възможно да се разчита, че децата с увреден слух са в 

състояние да се ориентират по отношение на категорията род, без помощта на 

целенасочено въздействие.С цел да предложим пътища за преодоляване на този 

проблем, пристъпихме към настоящото изследване. 

Контингент, организация и методика на изследването 

В експеримента са включени 65 деца от начална училищна възраст от ССУ с 

детска градина за деца с увреден слух “ проф. д-р Дечо Денев”-гр. София. 

Учениците са от І до четвърти клас и представляват целия начален курс на съответното 

училище. 

Изследването се проведе на три етапа- констатитращ експеримент, в който 

взеха участие лицата и от двете групи, обучаващ екперимент и заключителен 

констатиращ експеримент с всички участници в изследването. 

Във връзка с констатиращия експеримент, е подготвен тест, който съдържа 10 

задачи. Задачите представляват отделни, несвързани помежду си изречения. Във всяко 

от тях е предвидено място за попълване на съответната родова форма на 

прилагателните, които са представени графично под изречението.  

Родът на прилагателните имена се подбира в съответствие с определено 

съществително име . Във всяка тестова задача са предложени  за избор трите родови 

форми на съответното прилагателно име, от които детето трябва да избере една. 

Отделните изречения се онагледяват посредством картинни изображения или жестове, 

тъй като невинаги признакът на обекта е ясно разграничен на илюстрациите или в 

много случаи глухите деца не са в състояние да го отделят от цялостния образ  на 

обекта (например, Мими е умна., Вълкът е лош. и т. н. ). За целите на изследването са 

подбрани елементарни от семантична гледна точка прилагателни и съществителни 

имена, чието значение не би следвало да представлява проблем за децата от 

изследваните класове. 

След приключване на първия етап от изследването, се формира 

експериментална група, която обхвана половината от броя на децата във всеки клас ( І – 

IV клас). По отношение на обучаващия експеримент е създаден тест, който е представен 

под формата на два субтеста. Всеки от тях се състои от 20 задачи. Първият е свързан с 

овладяването на рода на съществителните имена. Вторият субтест запознава децата от 

една страна с рода на прилагателните, а от друга със съгласуването на прилагателните и 

съществителните имена по род. Той също се състои от 20 задачи.С други думи 

приемаме положението, че децата трябва, първо, да притежават умения да определят 

рода на съществителните имена и едва след това да се насочи вниманието им към 

прилагателните и възможностите за съгласуване. 

Тестовите задачи в първия субтест представляват словосъчетания от две думи – 

числителното един във формите му за мъжки, женски и среден род- един – една – едно, 

които са представени под всяка тестова задача, и съществително име, към което децата 

трябва да подберат една от родовите форми на числителното (например, една роза). 

Вторият субтест се състои от изречения, подобно на теста от констатиращия 

експеримент. В тях са предвидени празни места за попълване на съответната форма за 

род на прилагателното, отнасящо се към конкретно съществително име. 

Възможностите за отговор се намират под всяко изречение. И двата субтеста са 

придружени с протокол на изследването, в който експериментаторът регистрира 

качеството на отговорите на всяко дете за отделните задачи. 

Като помощно нагледно средство, в процеса на обучаващия експеримент, се 

въвежда  таблица (вж. Табл.1), която представя в достъпен вид родовите окончания за 

съществителните и прилагателните имена.  
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Таблица 1. 
 

 

Основната цел на предлаганата от нас методика е изясняването на отделните 

граматически категории, както и формиране на умения за тяхната правилна употреба. 

Както вече уточнихме, категорията род е лишена от семантично съдържание. По тази 

причина нашите усилия са насочени към синтезиране на конкретни правила, които да 

представим на глухите ученици в достъпна за тях форма. В случая като ориентир 

използваме окончанията. Спряхме се на най-разпространените варианти, които се 

свързват с трите родови форми. Тези варианти разгледахме в две насоки:по отношение 

на съществителните имена и по отношение на прилагелните и числителните. Във 

връзка с това се се обособиха три положения : 

1. Думите, които окончават на съгласен звук са от мъжки роди тях комбинираме 

само с думи, които също окончават на съгласен звук (например, един мъж, лош вълк и 

т. н. )                     

2. Думите, които завършват на гласна –а са от женски род и се свързват само с 

думи, които носят същото окончание (например, една роза, бяла къща и т.н.)                  

         3.Думите, които окончават на –о , -е са от среден род и се съчетават с думи, 

които окончават на –о (например, едно коте, бяло агне и т.н.). 

В процеса на изследването активно приложение намери жестовата реч, в 

качеството  на опора по отношение на изследваната граматическа категория. 

След приключване на обучаващия експеримент, се проведе заключителен 

констатиращ експеримент, за целите, на който се използва стимулният материал от 

диагностичното изследване. 

Резултати и обсъждане 

 В хода на проведения от нас експеримент, регистрирахме редица 

особености, които са от голямо значение както за разбиране спецификите , характерни 

за глухите деца, така и за създаването на нови методи за въздействие. Като типични 

грешки се откроиха следните: 

• Механично преписване на трите родови форми; 

• Механично преписване на първата дума в изречението-напр. Баба е баба. 

• Механично преписване на първата дума от предложените варианти за 

избор (т.е. само формата за мъжки род); 

• Механично преписване на първите две думи от вариантите за избор-напр. 

Лебедът е бял-бяла. 

• Механично преписване на думите за избор до запълване на празното 

място. Момичето е хубав- ху. Боби е здрав-здра. 

• Момичето е момичъте. Лебедът е лебедъте.  

ЕДИН ЕДНА ЕДНО 

МЪЖ 
ЛИМОН 
ТЕЛЕФОН 
ПОРТОКАЛ 
ШОКОЛАД 

ЖЕНА 
ГЪБА 
РИЗА 
КРУША 
КЪЩА 

ДЕТЕ 
МОМЧЕ 
КОТЕ 
ОКО 
УХО 

ЛОШ 

ХУБАВ 

ГОЛЯМ 

ЛОША 

ХУБАВА 

ГОЛЯМА 

ЛОШО 

ХУБАВО 

ГОЛЯМО 
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Изброените особености са валидни за глухите ученици от всички изследвани 

класове, т. е. не може да се твърди, че с възрастта настъпва положителна промяна 

относно владеенето на изследваната граматическа категория. 

 На базата на диагностичния експеримент се налага следното заключение: 

глухите деца от начална училищна възраст не притежават умения за съгласуване на 

съществителните имена и прилагателните по род. Тази тенденция се запазва до края на 

изследвания период и най-вероятно продължава и през следващите степени от 

обучението. Отговор на въпроса възможно ли е глухите деца да овладеят категорията 

род на съществителните и прилагателни имена намираме в рамките на обучаващия 

експеримент.След като участваха във формиращия експеримент, възможностите им 

рязко се увеличават. За да се наложи безспорно изводът, че този оптимистичен 

резултат се дължи на проведения експеримент, а не на традиционното обучение, 

извършихме сравнителен анализ по отношение на данните на контролната и 

експерименталната група поотделно, получени преди и след обучението. (вж. Фигура 

1) 

Фигура 1. Влияние на взаимодействието между факторите време на провеждане 

на теста и група (контролна/експериментална) върху бала, изчислен по теорията за 

отговор на тестов въпрос, в теста за съгласуване по род на прилагателни и 

съществителни имена. 

 
 

 На Фиг. 1 се вижда, че няма съществена разлика в изходното равнище на 

двете групи, т.е. те стартират със сходни възможности. Далеч не е същата 

ситуацията по отношение на заключителния тест, чиито резултати свидетелстват за 

значителна разлика в равнището, постигнато от експерименталната група, сравнено 

не само с това на контролната, но и с равнището, демонстрирано от 

експерименталната група преди обучението. Докато началният и крайният резултат на 

контролната група не се отличава с количествена и качествена разлика. 

Заключение 

На базата на проведеното изследване се обособиха следните заключения:      

 Липсата на реални представи за опериране с изследваната категория 

задълбочава аграматизма на глухите деца и води до огромно изоставане в езиково 

отношение в сравнение с чуващите деца.       

Като цяло, може да се отбележи, че съгласуването по род на съществителните и 

прилагателните е една от най-достъпните граматични категории за глухите деца от 

тези, които подложихме на изследване. Разбира са, отделните  родове се 

характеризират с различна по степен трудност за учениците с увреден слух. Те лесно и 

бързо се ориентират по отношение на окончанията за женски и среден род, а по-труден 
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за определяне се оказва мъжки род. Вероятно липсата на конкретен звук и буква, които 

да служат като ориентир създава повече затруднения на глухото дете във връзка с 

определянето на  рода. Децата търсят определени окончания както –а за женски род, -о, 

-е – за среден род, докато при думите от мъжки род е налице изобилие от съгласни 

звукове – н, т, р и т. н., което най-вероятно обърква учениците в първите етапи от 

работата. Глухите деца бързо се справят с думите, които окончават на –а, -е, а повече 

време им е необходимо за съществителните, които окончават на съгласен звук. При 

наличието на специфични методи за въздействие в процеса на обучение, се установява, 

че глухите ученици с лекота се справят с конкретната граматична категория, като 

демонстрират умения и за нейното изучаване на академично равнище.        

 

За автора:  

Неда Златинова Балканска, доцент, доктор по Специална педагогика, СУ „Св. 

Кл. Охридски“, ФНПП, бул. Шипченски проход 69а, тел: 0888495106, email: 
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ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОХЛЕАРНАТА 

ИМПЛАНТАЦИЯ 
Румяна Петкова – Василева 

 ФНПП, СУ„ Св. Климент Охридски” 
 

Резюме: Настоящият доклад представя данни от лонгитюдно проучване на слуховата перцепция 

след кохлеарна имплантация (КИ) и факторите за нейната ефективност на 130 прелингвално оглушали 

лица на възраст от 1 до 20г. Приложени са част от задачите на батерията тестове EARS на Allum-

Maklenburg [2]. Резултатите демонстрират сложно детерминиран прогрес на слуховата перцепция. 

Изследваната извадка е хетерогенна, но при всички изследвани подгрупи не се постига оптимално 

равнище на слухова перцепция на езикови стимули (думи, въпроси и прости изречения) дори след 4-

годишен опит с импланта. Установява се, че етиологията на слуховите увреждания не обуславя 

еднозначно качествата на развиващите се слухови умения. Ангажираността на семействата в 

следоперативната рехабилитация е един от най-важните фактори, имащ определящо влияние върху 

динамиката на слуховата перцепция. 

Ключови думи: кохлеарна имплантация,  слухова перцепция, етиология, семейна ангажираност 

 

Effectiveness factors of cochlear implantation 
Rumjana Petkova-Veleva 

FPPE, SU “Sv.Kliment Ohridski” 

 
Abstract: This report presents data from a longitudinal study on auditory perception after cochlear 

implantation (CI) and factors for its efficiency on 130 pre linguistic deaf individuals aged 1 to 20 years. Part of 

the tests in EARS battery of Allum-Maklenburg [5] are used for evaluation of auditory development. The results 

demonstrate complex deterministic progress of the auditory perception. The sample is heterogeneous, but 

optimal level of auditory perception of linguistic stimuli (words, questions and simple sentences) are not 

achieved in all subgroups, even after 4 years of experience with the implant. It is found that the etiology of 

hearing loss not uniquely determines the quality of the developing auditory skills. The engagement of families in 

postoperative rehabilitation is one of the most important factors having a decisive impact on the dynamics of 

auditory perception. 

Keywords: cochlear implantation, auditory perception, etiology, family commitment 

 

Въведение 

Кохлеарната имплантация /КИ/ е уникален метод за стимулиране на слуховата 

система на лица с тежка до дълбока невросензорна слухова загуба. В България КИ се 

извършва от 1999г. Днес тя се практикува в УМБАЛ  „Царица Йоанна- ИСУЛ”,ВМА- 

София и болница „Тракия- Парк”- Ст. Загора. 

Голямата вариабилност в ефективността от използването на кохлеарните 

имплантни системи /КИС/ за усъвършенстване на речевата и езикова компетентност на 

глухите деца и възрастни провокира сериозни научни дискусии по отношение 

влиянието на различните фактори [1, 3, 4, 7]. КИС осигурява акустичен вход, но до 

колко и как тази информация се възприема, разбира и използва е предмет на 

задълбочени  междудисциплинарни изследвания. 

Настоящото проучване е насочено към влиянието на етиологията на 

увреждането и ангажираността на семейна среда върху слухово речевата перцепция 

след КИ. 

Контингент на изследването 

За целите на проучването е използвана извадка от 130 прелингвално глухи деца 

и младежи на възраст от 1 години до 20 години, средна възраст  Х= 76 м (6г.4м); със 

стандартно отклонения – S= 4,5.  

Етиологията на слуховото увреждане варира и се разпределя както следва: 

генетични причини- 27 ИЛ, вродена/пренатална глухота - 73 ИЛ, постнатална глухота  

вследствие на менингит – 12 ИЛ, придобита по други медицински причини - 18 ИЛ.  
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Според фактора семейна  среда: ангажираща  - 98 ИЛ; неглижираща проблема  - 

32 ИЛ.  

Процедура 
Изследването има лонгитюдинален характер, като обхваща 4- годишен период. В 

този период слуховите умения на всяко ИЛ са оценявани периодично- преди 

операцията (ПО), на включването на външния процесор, в 1м., 3м., 6м., 12м., 18м., 24м., 

36м., 48м. след първоначалното активиране на кохлеарната имплантна система (КИС) и 

осигуряване на акустичен вход. 

Използвана е адаптирана българска версия на батерията от тестове за оценяване 

на слуховите отговори при говорна стимулация- EARS (Evaluation of Auditory 

Responses to Speech) на  Allum- Maklenburg [2].  

Използваните субтестове са от закрит и открит вариант. Затворените тестове 

предлагат избор от ограничен брой думи. Отчитат се резултатите за периодите ПО, 12м. 

и 24м. Отворените тестове, като по-трудни в ситуации на избор от неограничен брой 

стимули.Анализират се резултатите за периодите: ПО, 24м. и 48м. 

Към затворените тестове се отнасят:  

Тест за прогрес на слушането- Listening Progrss Profile-LiP (Archbold [6]. 

Проучват се уменията за детекция, дискриминация и идентификация на звуци от 

околната среда и речеви звукове. 

Използва се 3-степенна скала за оценка (никога-0, понякога-1, винаги-2). 

Максималният брой точки е 42.  

Тест за идентифициране на сричковата структура на думата- Monosyllabic 

Trochee Polysyllabic Word Test (MTP). Изследват се умение за (идентификация) думи 

или тяхната сричковата структура (едносрични, двусрични и трисрични). Всяка 

правилно разпозната дума получава по 1 точка. Максималният бал за субтеста e  24т. 

Към отворения вариант спадат: 

Отворен тест за едносрични думи-Monosyllable Open-Set Test (MSW), 

разработен от Schneider et al., [9]. Оценява  умението за имитиране на  слухово 

възприети думи от отворен тип. Съдържа списък от 10 едносрични думи със структура 

„съгласен- гласен – съгласен”. Всяка правилно произнесена дума (MSW)  се оценява с 

1т., максимален бал-10т. 

Отворен тест за имитиране и разбиране на въпроси- Glendonald Auditory 

Screening Procedure (GASP) . Oценява способността за разбиране на прости въпроси, 

възприети по чисто слухов път. Включва 10 въпроса и два примера за тренировка. 

Оценява се количеството разбрани въпроси. За всеки правилен отговор на въпрос се 

получава 1т. Максималният брой точки е 10.  

Отворен тест за имитиране на прости изречения- Specific Language Sentences 

Test (SLS). Изследва способностите за имитиране (повтаряне) на непознати изречения с 

различна синтактична структура. В настоящото изследване е използван набор от 10 

изречения с общ брой включени думи 41. Всяко правилно повторено изречение (SLS) 

се оценява с 1т. и максималният брой точки е 10. 

Първичните данни са обработени статистически с SPSS17. 

 

Резултати 
В таблица [1] са представени резултатите от всички тестове за различните 

времеви интервали при отделните подгрупи, според факторите етиологията на 

слуховата загуба и семейната ангажираност.   
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Таблица [1] 

 Вродена с 

неизвестни 

причини            

(73ИЛ) 

Менингит 

 

 

(12 ИЛ) 

Генетична 

 

 

(27ИЛ) 

Рано придобита 

 

(18 ИЛ) 

Ангажирана 

 

(98 ИЛ) 

Неглижирана 

 

 

(32 ИЛ) 

 X SD X SD X SD X SD X SD X SD 

LiP 

_PO 

13,08 15,06

9 

8,83 11,792 9,93 13,405 17,44 15,394 12,64 14,785 12,64 14,116 

LiP 

12 

37,40 5,859 40,17 3,129 39,52 4,987 38,94 3,115 39,26 3,993 39,26 7,264 

LiP_ 

24 

40,18 3,339 41,58 ,669 40,30 4,159 40,39 2,033 41,22 1,162 41,22 5,449 

MTP 

PO 

3,45 5,480 1,83 3,589 2,07 4,094 4,17 5,283 3,22 5,251 3,22 4,441 

MTP 

_12 

15,99 8,164 18,58 5,195 18,22 5,402 16,17 5,963 18,39 6,395 18,39 7,015 

MTP 

_24 

19,82 6,074 20,08 5,384 21,81 5,114 19,28 5,539 21,85 3,865 21,85 7,459 

MSW 

_PO 

0,23 1,021 ,23 ,866 ,04 ,192 ,39 1,420 ,28 1,101 ,03 ,177 

MSW 

_24 

4,29 3,102 4,29 3,630 4,85 2,957 3,22 3,639 5,17 3,019 1,69 2,177 

MSW 

_48 

5,85 3,311 5,85 3,579 6,78 3,203 4,61 3,883 6,98 2,854 2,69 2,967 

GASP 

_PO 

0,64 1,881 ,64 2,598 ,07 ,267 1,33 3,087 ,82 2,258 ,06 ,246 

GAS 

P_24 

3,96 3,561 3,96 4,503 4,41 3,693 3,61 4,189 5,00 3,700 1,16 1,919 

GASP 

_48 

6,53 3,452 6,53 4,119 7,11 3,434 4,89 4,042 7,61 3,128 3,09 2,855 

SLS 

_PO 

0,27 1,250 ,27 1,732 ,00 ,000 ,67 2,058 ,39 1,503 ,00 ,000 

SLS 

_24 

1,89 3,067 1,89 3,260 2,19 2,732 2,33 4,116 2,62 3,390 ,41 1,266 

SLS 

_48 

3,51 3,812 3,51 3,621 4,44 3,965 2,89 4,364 4,56 3,893 ,81 2,147 

1. Влияние на фактора етиология върху ефекта от кохлеарната 

имплантация 

Резултатите в постиженията на всички подгрупи в задачите от затворен тип 

тестове (LiP и МТР) показват развитие във времето, но динамиката на техния прогрес е 

различна. Забелязва се, че подгрупите на вродената и  ранно придобитата стартират ПО 

с по- добри резултати и за двата затворени теста 

 ( LiP_PO-Х1=13.08; Х4= 17.44; MTP_PO- X1=3,45; X4=4,17), което обаче се 

променя в следващия тестови интервал от 12м. Изоставащите в ПО период групи деца 

след менингит и генетична глухота в 12- месечен период успяват дори да изпреварят 

първите две подгрупи (LiP_12- Х2= 40,17; Х3= 39,52; MTP_12- X2= 18,58; X3= 18,22; 

LiP_12-Х1=37,40; Х4= 38,94; MTP_12- X1=15,99; X4=16,17). За периода от 24м. с КИ 

всички подгрупи постигат резултат близък до максимума за теста LiP_24. Най-добри са 

средните показатели на менингитната подгрупата- Х2= 41.58 от максимум 42т. През 

двугодишния период тази група постига най- добри резултати и на всички отворени 

тестове (MSW_24- 4.92, GASP_24- 4.50, SLS_24- 2.58), които са почти равностойни на 

резултатите, постигнати от генетичната подгрупа- MSW_24-4.85, GASP_24- 4.41, а за 

SLS_24- 2.19. На трето място за същия тестови интервал са резултатите на подгрупата с 

вродена глухота:: MSW_24- 4.29, GASP_24- 3.96 и SLS_24- 1.89. Най-слаби на 

отворените тестове имат децата с ранно придобита глухота- MSW_24- 3.22, GASP_24- 
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3.61 и SLS_24-2.33. За периода 48 месеца с КИС се наблюдава значителен скок в 

резултатите и при двете водещи групи. Най високи са на генетичната подгрупа: 

(MSW_24- 4.85; MSW_48-  6.78 GASP_24-  4.41; GASP_48-  7.11 и SLS_24- 2.19; 

SLS_48 4.44), а най- ниски са на децата от подгрупата на ранно придобитата глухота: 

MSW_48- 4.61;  GASP_48- 4.89 и SLS_48- 2.89.   

 

2. Влияние на фактора семейна среда върху ефективността от кохлеарната 

имплантация 

Според фактора семейна подкрепа резултатите от затворените тестове 

демонстрират, че децата от всички подгрупи на  LiP теста стартират с почти еднакви 

възможности ПО, но 12м. след активирането на КИС, лицата с ангажирани родители 

постигат средни аритметични показатели за LiP_12- 39.26, които са по-високи от 

средните стойности, постигнати от ИЛ с неглижирани семейства за LiP_24- 37.72. 

Разликите се задълбочават с усложнението на слуховите задачи. За теста МТР 

подгрупата на децата с ангажирани родители 12 месеца след КИ постигат средна 

стойност- 18.38, която се оказва значително по- висока от средната стойност на 

постигнатите резултати по този тест на подгрупата от ИЛ с неглижирани семейства за 

24 месечен период- 15.09. 

Постигнатите средни аритметични резултати за субгрупата с ангажирани 

родители, за тестовете с отворените тестове 24 месеца, съответно са: MSW_24-51.7%, 

GASP_24 50% и SLS_24- 26.2%. Резултатите за същия тестови период на субгрупата с 

нелгижижани семейства са: MSW_24- 16.9%, GASP_24- 11.6% и SLS_24- 4.1%. 
Разликата в слуховите умения се увеличава в пъти с увеличаване на времето от КИ. 

Резултатите  за същите тестове при 4-ри годишен опит с КИ са: 69.8%, 76.1% и 

45,6% на ангажираните, срещу 26.9%, 30.9% и 8.1% на неангажираните.  

 

Заключение 

Получените резултати свидетелстват за сложно детерминиран прогрес на 

слуховите гнозисни процеси. Етиологията на слуховите увреждания на ИЛ не обуславя 

еднозначно качествата на развиващите се слухови умения. 

Ангажираността на семействата в следоперативната рехабилитация е един от 

най-важните фактори, имащ определящо влияние върху динамиката на слуховата 

перцепция. 
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