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Зрителното възприемане на устната реч е феномен, провокиращ от дълбока древност 

вниманието и стремежа за неговото изучаване на представители от различни сфери на 

познанието – философия, медицина, психология и др. Образователният интерес към 

изследвания проблем се характеризира със забележителен международен напредък през 

последните десетилетия от позицията на неговата интерпретация в широк контекст – 

комуникативен, социален, културен. 

Възприемането на устната реч от глухите деца чрез доминиращото участие на 

зрителната модалност е ярко изразен аспект в комуникацията им с чуващите. Поради 

техния екстремално намален и с променени характеристики слухов канал разглежданият 

рецептивен модел обезпечава единствен достъп до устна информация, което се очертава 

като надеждна основа за успешно осъществяване на тяхната интеграция в социума.  

Настоящата книга е посветена на сложния проблем за факторите и механизмите, 

детерминиращи развитието на умения за зрително възприемане на речта в условията на 

глухота. Тя представлява естествено логическо продължение на дисертационния труд на 

автора, реализиран в периода 2013 – 2015 година. Нов експериментален и доказателствен 

материал оформя нейното съдържание. Създаването й е мотивирано от ограниченото 

отразяване на съвременни изследвания в специализираната литература у нас относно 

възможностите за осъществяване на успешна устна комуникация чрез използването на 

алтернативен сензорен канал – зрителният.  

Целта на експерименталното изследване е на базата на установяване на равнището на 

визуално-перцептивната комуникативно-речева компетентност при глухи деца и ученици, 

интегрирани в общообразователна среда, да се разкрие и подчертае детерминираността на 

нейното развитие от структурата и характера на лингвистичните стимули, както и от 

специфични фактори, оформящи модела на ранната интервенция. 

Формулираните задачи, които са в съответствие с целта имат следното съдържание: 



1. Проучване на специализираната литература относно същността на основни 

понятия, концепции и парадигми, свързани с проблема за зрителното възприемане на 

устната реч. 

2. Формиране на извадка, която да участва в изследването: деца и ученици със 

слухови нарушения, интегрирани в естествена среда. 

3. Създаване и апробация на методика за изследване на капацитета за зрителната 

перцепция на устната реч. 

4. Експериментално изследване на влиянието на характера и структурата на 

лингвистичните стимули върху равнището на умения за визуална перцепция на речта. 

5. Идентифициране на специфичните фактори (конструиращи модела на ранната 

интервенция), обуславящи капацитета на децата със слухови нарушения за разпознаване 

на визуалните кодове на устната реч.  

В контекста на петата изследователска задача са изведени няколко позиции:  

А. Изследване влиянието на времето на диагностициране на слуховото нарушение 

върху формирането на умения и навици за зрително възприемане на речта. 

Б. Оценка на ефектите от своевременното осъществяване на подбор и адаптиране към 

слуховия апарат/кохлеарния имплант по отношение на капацитета на глухите деца и 

ученици за визуална перцепция и разбиране на речева информация. 

В. Установяване значимостта и ролята на специалната детска градина за развитие на 

визуално-перцептивна комуникативно-речева компетентност. 

Г. Уточняване на ползите от пълноценното оползотворяване на ресурсите на 

специализираното детско заведение за оптимизиране на езиковата идентификация чрез 

визуално възприеманите речеви сигнали. 

Д. Лансиране на идеята за подпомагане на практическото развитие на визуално-

перцептивните речеви умения чрез активно посещаване на индивидуални сесии при 

рехабилитатор на слуха и говора. 

Обектът на изследователския корпус е възприемането на устната реч на чуващи от 

деца и ученици със слухови нарушения на възраст между 6 – 12 години чрез използването 

на визуалния сетивен канал. 

Предметът на провеждания научен експеримент е влиянието на различни по характер 

и структура лингвистични стимули, както и други специфични фактори върху процеса на 

зрителното възприемане на устната реч и равнището на развитие на визуално-

перцептивни комуникативно-речеви умения при деца и ученици с нарушен слух, 

интегрирани в естествена среда.  

Издигнати са две хипотези:  

Според първата формулирана хипотеза в условията на естествената среда, поставяща 

високи изисквания относно постигане целите на обучението, декодирането на чужда устна 

реч чрез зрителното й възприемане се влияе съществено от характера и структурата на 

лингвистичния материал – думи, изречения и текст, от разбирането на техния смисъл и 

общата комуникативна ситуация, а не толкова от оптичните характеристики на отделните 

звукове.  

Във втората хипотеза се допуска, че декодирането на речта на комуникативния 

партньор чрез нейната визуална перцепция е в позиция на силна зависимост от фактори, 

върху които се основава системата за ранна интервенция. 

Методите, които се прилагат в процеса на изследването и анализирането на получените 

данни, са: наблюдение, проучване и анализ на училищна документация, анализ на 



илюстративен материал (за получаване на информация чрез изобразителната дейност на 

учениците относно декодиране на семантичното съдържание на предявения текст стимул). 

Използвана е специално разработена тестова методика, чието подробно съдържание 

фигурира в главния текст. 

Обработката и анализът на резултатите са осъществени въз основа на дефинираните 

критерии и показатели чрез използването на съответните математико-статистически 

методи. 

Извадка. В изследването участват общо 91 деца и ученици, разпределени по 

демографски и аудиометрични признаци. По  пол извадката включва 52 момчета и 39 

момичета, а по възрастов признак респондентите се разпределят в диапазона от 6 до 12 

години. 

Съдържанието на хабилитационния труд е обособено в 5 глави. 

Първа, втора и трета глава на книгата са посветени на теоретичен анализ на научни 

концепции и експериментални факти, свързани с избраното за проучване 

интердисциплинарно научно пространство. Предложен е обзор на различни 

терминологични понятия и класификационни схеми на глухотата, изведени от 

динамичните темпове на развитие на научното познание. Откроени са специфичните 

проявления на езика и речта в развитието на речево-комуникативните компетентности на 

чуващите и се разглеждат комуникативните девианти на нормата при слабочуващите и 

глухите деца. Проследени са психолингвистични закономерности и характеристики при 

овладяване на структурно семантичните единици на езика. Разгледана е същността и 

ролята на визуално-перцептивния речеви модел на базата на ретроспективно проучване на 

неговите терминологични варианти. Специален акцент се поставя върху интегративните 

механизми на зрителната и слуховата информация при мултимодалната организация за 

преработка на речта. Изведени са основни концепции и становища по отношение на двата 

теоретични подхода, свързани с типа информационна преработка: тип „от долу нагоре” 

(аналитичен) и тип „от горе надолу” (холистичен). Особено внимание се отделя на 

когнитивния потенциал на глухите лица за езикова идентификация чрез визуално 

възприеманите, отличаващи се с широка вариабилност, речеви сигнали. Изследват се 

специфичните характеристики на възприеманите стимули – осмислени лингвистични 

единици (дума, изречение, текст), на чиято база се извършва декодирането на визуално 

възприетата информация. Осветление получава широк спектър от общи и специфични 

фактори, обуславящи както реализацията на сложния процес на зрителното възприемане 

на речта, така и развитието на умения за разпознаване на нейните оптични кодове. 

Направен е опит за уточняване, анализиране и систематизиране на научната и научно-

приложната информация за идентификация на различни динамични факторни модели, 

корелиращи с развитието на визуално-рецептивни речеви умения. Разглеждането на 

отделните фактори в тяхната колаборация позволява да се откроят процесите на 

субординация и да се определи посоката на трансфер на подходящи стратегии за 

формиране на зрително-перцептивна комуникативно-речева компетентност.  

Четвърта и пета глава отразяват резултатите от мащабно изследване, диференцирано 

в два изследователски корпуса.  

Първият корпус от интерпретираните резултати се отнася до влиянието на 

структурата и характера на лингвистичните елементи на устната реч върху равнището на 

формиране на визуално-перцептивна комуникативно-речева компетентност при децата и 

учениците с нарушен слух: думи, изречения, текст. Изследването на зрителното 



възприемане на речта на ниво думи е декомпозирано в категории, съдържащи различни 

семантични и граматични признаци на лексикалите единици: съществително име от едно 

семантично гнездо; съществително име от различни семантични гнезда; глагол; 

прилагателно име; думи антоними; числително бройно име; числително редно име.  

Дескриптивните статистики не разкриват като цяло съществени различия в капацитета 

на глухите деца и ученици за зрително разпознаване на думи от различни семантични и 

граматични категории. Изключение прави категорията на числителното бройно име, 

където е отбелязан значителен прогрес при идентифицирането на оптичните 

характеристики на думите от тази изменяема и самостойна част на речта.   

Резултатите от представянето на участниците по отношение на големите лингвистични 

равнища изречение и текст позволяват да се направят изводи, насочени към изследвания 

контекст: 

Най-големи трудности учениците срещат при декодиране съдържанието на зрително 

възприетите изречения в резултат на недостатъчно владеене на значенията на думите. 

В сравнение с перцепцията на думи – стимули на равнище изречение не се открива 

влиянието на по-широкия контекстуален фактор върху капацитета на зрителната 

перцепция на речта.  

Резултатите позволяват обобщението, че контекстуалните маркери имат изразено 

влияние върху визуалната перцепция на равнище текстови стимули.  

По категоричен начин се доказва широкоспектърната природа на зрително-

перцептивния речеви модел, който обхваща разпознаването на основните смислови 

лингвистични единици – думи, изречения, текст, а не се ограничава до възприемането на 

оптичните кодове на звуковете.  

Формулираните изводи предполагат извеждането на препоръки, свързани с подбора и 

предявяването на лингвистичния материал в зависимост от определени условия и 

фактори, сензорната база за неговото възприемане, последователността на използването 

му при формиране на визуално-перцептивните комуникативно-речеви умения. 

Вторият изследователски корпус съдържа резултати от емпиричното проучване, 

чието тълкуване е осъществено в съответствие с втората издигната хипотеза. 

Ранната интервенция за деца с нарушен слух е мултидисциплинарна координирана 

услуга, която обезпечава достигането на висок когнитивен потенциал. Многоаспектният и 

динамичен модел на ранното обучение и рехабилитация при деца със слухови нарушения 

има ключова позиция за развитие на уменията за зрително възприемане на устната реч. 

Кроссекционалната стратегия в изследването позволява да бъде проверена 

зависимостта на визуално-перцептивните речеви умения от специфични фактори, 

изграждащи поликомпонентната система на ранната интервенция: време на 

диагностициране на слуховото нарушение, време на слухопротезиране, посещаване на 

специална детска градина, честота на посещаемост на специализираното заведение, 

посещаване и честота на посещаемост при рехабилитатор на слуха и говора. 

Получените данни могат да бъдат съдържателно интерпретирани, а резултатите от 

анализа – да послужат за изработването на изпълними препоръки за подпомагане на 

ранната интервенция на децата със слухови нарушения и особено на тези, при които 

предлингвистичната глухота налага използване на алтернативна комуникативна система, 

включваща разбирането на визуално възприета устна информация.  

По отношение на фактора „време на диагностициране на слуховото нарушение” се 

установява висока степен на зависимост на капацитета за зрително възприемане на речта. 



При изпълнението на всички задачи за визуална идентификация на речта, разпределени в 

модулите „Думи“, „Изречения“ и „Текст“, категорично най-добре се представят 

учениците, чиято аудиологична диагностика е извършена непосредствено след възникване 

на нарушението в съответната сетивна система. В същото време техните съученици, при 

които слуховото нарушение е констатирано в значително по-късен период от време, 

демонстрират подчертано ниско равнище на уменията за визуална перцепция на устната 

реч. Сходните статистически значими разлики между двете популации при всички 

лингвистични равнища дават обективен израз на подчертано автономното проявление на 

детерминантата „време на констатиране на слуховата загуба”, което в никакъв случай не 

отменя наличието и на други фактори, които могат да оптимизират възможностите за 

формиране на умения и навици за отчитане от лицето. 

На основата на получените данни, свързани с фактора „време на слухопротезиране”, 

се уточнява, че зрителното възприемане на речта е феномен, който се реализира с 

различна честота в двете позиции: слухопротезиране, извършено непосредствено след 

констатиране на слуховото нарушение, и подбор и адаптиране към слуховия апарат след 

продължителен времеви отрязък. Диаметрално противоположните резултати в 

експеримента показват, че съвпадението на клиничната и педагогическата оценка на 

състоянието на слуховата система с времето на осигуряване на подходящия слухов апарат 

съществено повлиява възприемането на вербална информация чрез визуалния сетивен 

канал, като засилва значимостта на аспекти, свързани с полезна бъдеща терапия, 

задължително включваща и развитие на уменията за отчитане от лицето. Последните 

варират в широка степен в групата ученици, слухопротезирани на по-късен етап от време, 

и тази вариация кореспондира с липсата на релевантни начини за осъществяване на ранна 

интервенция чрез организиране на професионална рехабилитация и обучение. 

Резултатите от изследване на влиянието на фактора „посещаване на специална детска 

градина“ показват, че в сравнение със своите съученици, непосещавали специална детска 

градина, учениците, обучавани в образователната микроструктура, манифестират 

категорично по-добра успеваемост във визуалната перцепция на всички лингвистични 

равнища – дума, изречение, текст. Ранното специализирано педагогическо взаимодействие 

е реална предпоставка за ранна езикова стимулация, способстваща развитието на речта и 

езика и опосредстваща повишаване нивото на развитие на умения за възприемане на 

оптичните характеристики на речта. Емпиричните данни дават достатъчно основание да 

се приеме това, че специалната предучилищна подготовка, явяваща се междинно звено в 

интеграционния процес, се очертава като един от водещите фактори, детерминиращи 

формирането на навици за отчитане от лицето. В този контекст умело се вписва 

становището на Ц. Попзлатева (1998, с. 20), според което „предучилищното възпитание и 

специално организираната психо-педагогическа рехабилитация на глухите деца 

предотвратяват негативните последствия за когнитивната, емоционалната и 

поведенческата сфера“. Работата по специално структурирани програми е широко 

застъпена в световната практика на слухово-речевата рехабилитация. Когато са 

адресирани към уникалните потребности на децата със слухови нарушения, те се 

превръщат в най-доброто средство за реализация на също толкова уникалната способност 

за декодиране на чужда реч чрез зрителната модалност. 

Полученият фактологичен материал относно „честотата на посещение на 

специалната детска градина“ позволява обобщението, че ролята на специалната 

предучилищна подготовка за развитие на уменията за зрително възприемане на речта 



нараства значително, ако рехабилитационната и образователната дейност в специалните 

предучилищни заведения се осъществява в условията на цялостен курс на обучение, чиято 

продължителност е регламентирана в рамките на 4 години. Във всички изследователски 

проби най-високи резултати се демонстрират при учениците, които се обучават и развиват 

в пределите на организирания в специалната детска градина четиригодишен курс, 

осигуряващ по-широки перспективи за усъвършенстване и осъзнаване на комуникативно-

речевите действия. Нередовното посещаване на организираните форми на обучение и 

терапия от глухите деца, а още повече липсата на такова рефлектира осезателно върху 

овладяването на навици за възприемане визуалните кодове на устната реч. Провокира се 

сензорна и социална депривация, придобива се оскъден слухов и зрителен опит, пропуска 

се притокът на огромно количество езикови сигнали, както и възможностите за учене и 

ползване на езика по начин, съответстващ на изискванията на комуникативната ситуация 

особено през ранните години на техния жизнен цикъл. Резултатите в експеримента могат 

да се приемат като потвърждаващи теоретичните допускания относно високото ниво на 

значимост на честотата на посещаемост на образователните структури по предучилищна 

подготовка за познавателното и комуникативно развитие на учениците, за формирането и 

усъвършенстването на уменията за зрително възприемане на речта.  

От представените резултати се установява наличие на зависимост от висок порядък 

между фактора „честота на посещаемост при рехабилитатор на слуха и говора” и 

успеваемостта за визуална перцепция на думите, изреченията и познатия текст. 

Средноаритметичните величини на уменията за зрително възприемане на речта спрямо 

посочения фактор се намират в правопропорционална зависимост – с нарастване на броя 

посещавани индивидуални занятия се повишават и уменията за отчитане от лицето. От 

друга страна, липсващата или ограничена педагогическа интервенция поставя визуалната 

перцепция на речта в позиция на трудно постижима за изпълнение задача. По отношение 

възприемането на оптичните кодове на непознат по съдържание текст се демонстрира 

изравняване на възможностите независимо от числеността на седмичните занятия в 

кабинета по слухово-речева терапия. Съществува голяма вероятност причината за 

унифицираните позиции в представянето да произтича от влиянието на допълнителна 

променлива, свързана с компетенциите на специалиста по рехабилитация на слуха и 

говора. Данните от динамиките и промените в отделните групи в проведения експеримент 

са доказателство за това, че факторът „честота на посещаемост при рехабилитатор на 

слуха и говора” само условно може да бъде разглеждан самостоятелно. Предполагат се 

силна обусловеност и взаимодействие с други разглеждани детерминанти, както и такива, 

които тук не са предмет на изследване (начало, качество на рехабилитацията и обучението 

и др.).  

В обобщение може да се подчертае, че мултиструктурният модел на ранна 

интервенция, обединяващ описаните по-горе компоненти, играе решаваща роля в 

развитието на визуално-перцептивната комуникативно-речева компетентност и чрез 

повишаване капацитета на остатъчния слух до максималните нива, което от своя страна 

води до разгръщане потенциала на устната реч за осъществяване на нейната 

макрофункция по отношение на всички аспекти на развитието на глухото дете. 

Систематизирането на теоретични позиции и експериментални доказателства, свързани 

с разглеждането на проблема за зрителното възприемане на устната реч, позволява 

открояването на редица общи и специфични фактори за развитие на визуално-

перцептивните речеви умения в условията на глухота. Това е солидна база за изследване 



на дълбинните структури на феномена с оглед разкриването на онези детерминанти, които 

при подходящи условия да стимулират неговата действителна реализация при нечуващите 

деца и особено при тези с тежка предлингвистична глухота.   

  

3.2.  ГЕОРГИЕВА, Д. АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С 

МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ, ISBN: 978-954-314-091-6. Изд. „КОТА принт“. Стара 

Загoра, 2019, 160 стр.  

Комуникацията е в основата на човешката същност и на нейните многообразни 

проявления. В най-общ научен план тя е процес на духовно общуване, в което човекът 

участва като социално изграден субект. Потребността от комуникация възниква в ранните 

етапи на онтогенезата и стимулира речевото и общопсихическото развитие на детето, 

благоприятства активизацията на когнитивните процеси, изгражда го като личност. И ако 

въпросът за формиране на комуникативнa компетентност и комуникативно поведение при 

децата, владеещи устна реч, е теоретично осветен в пълнота, то при децата с множество 

увреждания той остава все още открит.   

В пределите на сложната симптоматика на нарушенията децата не са в състояние 

самостоятелно да изявят едни или други начини за комуникация. Последната протича в 

специфичните и своеобразни условия на възприемането и взаимодействието с 

физическата и социалната среда. Наличието на два и повече първични недостатъка 

редуцира във висока степен интеракцията на детето с обективния свят и го поставя в 

условията на многоаспектна депривация: сензорна, родителска, езикова, културна. 

Съществуващите понастоящем модели на специално-педагогическа интервенция, 

фокусирани към формирането на комуникативни умения и навици, не винаги работят 

ефективно при децата с множество увреждания. В съдържанието на традиционните 

методи за обучение и комуникация не се отчита в достатъчна степен качественото 

своеобразие на структурата на нарушенията, имащи уникални проявления във всеки 

конкретен случай.  

Едно от зараждащите се стратегически направления в съвременната българска 

специална педагогика е създаването на единна система от алтернативни методи, методики 

и инструментариум за образователна подкрепа на децата, притежаващи множество 

нарушения в психо-физическото развитие. Обучението и комуникацията при тези деца е 

все още сравнително малко изследван и комплициран проблем на научната област. В 

същото време практическата потребност от изучаването и определянето на 

образователните възможности на децата със сложни нарушения в развитието, а също и от 

разработването на комуникативни стратегии за тяхната социализация е особено 

наложителна. 

Целта на предприетото емпиричното изследване е да се проучат особеностите на 

комуникацията при деца с множество увреждания и да се обоснове и оцени ефективността 

от използване на алтернативни знакови системи за формиране на техните комуникативни 

умения и навици чрез специализираното приложение на езиковата програма МАКАТОН. 

В съответствие с целта се ранжират следните изследователски задачи:  

1. Въз основа на анализа на специализираната литература по проблема за социалната 

адаптация на децата с множество увреждания (в контекста на формиране на социално-

комуникативни умения) да се осъществи теоретична обосновка на феномена на съчетаване 

на няколко първични нарушения и разкриване на съдържанието на понятията: „сложно 

нарушение“, „комплексно нарушение“, множествено нарушение“, сложна структура на 

нарушението“. 

2. Да се проучи популацията на деца с множество нарушения на развитието в 

специализираните центрове за настаняване от семеен тип и в центровете за специална 

образователна подкрепа. 

3. Разработване на психолого-педагогически инструментариум, позволяващ 

извеждане на особеностите в комуникативното развитие на децата с множество 

увреждания. 



4. Изследване и определяне равнището на реализация на комуникативните умения при 

децата с комбинирани нарушения на развитието въз основа на качествен и количествен 

анализ на получените резултати; разширяване на теоретичните представи за механизмите 

на формиране на психическата дизонтогенеза. 

5. Адаптация на алтернативната езикова програма за обучение и комуникация 

МАКАТОН към българските специалнопедагогически условия и нейната апробация с 

оглед оценка на ефективността й в процеса на формиране на комуникативните навици при 

децата с множество увреждания. 

6. Изследване на динамиката на комуникативното развитие при децата с различни 

варианти на комбинираност от нарушения в процеса на използване на алтернативната 

система МАКАТОН, базираща се на мултимодална снова за кодиране и декодиране на 

информация. 

Обектът на изследването е комуникативната компетентност при деца със сложни и 

комплексни прояви на различни по вид, характер и степен нарушения, отглеждани и 

обучавани в специализирани образователни микроструктури: центрове за настаняване от 

семеен тип и центрове за специална образователна подкрепа. 

В качеството на предмет на експерименталното проучване се приема оптимизацията на 

процеса за формиране на комуникативна компетентност при деца с множество 

увреждания чрез прилагане на модела на алтернативната комуникация – езиковата 

програма МАКАТОН. 

Формулираната хипотеза на изследването се изгражда върху твърдението, че ако 

процесът на формиране на комуникативна компетентност при деца с различна 

вариативност и тежест на притежаваните нарушения протича в условията на използване 

на алтернативната комуникативна система МАКАТОН, това ще обезпечи по-високо 

равнище на комуникация при разглежданата субкатегория деца. 

В съответствие с поставените задачи и потвърждаване на издигнатата хипотеза е 

използвана батерия от методи, която включва: теоретичен, биографичен, емпирични 

(наблюдение, беседа, анкетиране, констатиращ и формиращ експеримент), 

интерпретационен, математико-статистически методи. 

Извадка. В експеримента участват 12 ученици с различни комбинации от нарушения: 

аутизъм; синдром на Даун; детска церебрална парализа, слухови нарушения, езиково 

разстройство. Възрастовият диапазон варира от 7 до 9 години. По-голямата част от 

респондентите са лишени от родителска грижа и се отглеждат в специализирани социални 

структури. При всички изследвани лица е диагностицирана умствена изостаналост.  

Предложеният монографичен труд се състои от 4 глави, чието съдържание е 

разположено в необходимата логическа последователност. 

В първа, втора и трета глава е направено проучване и обобщение на съвременните 

наши и световни постижения в областта на обучението и развитието на децата с 

множество увреждания. Представен е съвременният подход към проблема за множеството 

нарушения в развитието на детето. През неговата призма нова интерпретация получават 

концептуалните схващания на Виготски за сложната структура на нарушението и неговата 

роля в развитието на съвременните представи за сложен дефект. Специално място е 

отредено на позиции, свързани с дефинирането на понятието „множество увреждания“ в 

отделните научни школи и многообразните етиопатогенетични механизми на възникване 

на различни по характер, интензитет и комбинации нарушения. Изведени са 

класификационни схеми на дизонтогениите въз основа на валидни критериални признаци. 

Направен е профил на децата с множество увреждания, разкриващ специфичните 

особености на тяхното психо-социално функциониране. Преразгледани са основните 

понятия ‚общуване„ и ‚комуникация„, чиито дефиниции присъстват в редица научни 

трудове. Описаният комуникативен модел на децата с множество увреждания насочва 

вниманието към личните им качества като комуникатори/реципиенти в процеса на 

общуване. В дълбочина е разгледан и въпросът за значението на комуникацията релативно 

с психическото развитие на детето, където ясно проличава нейната природа като явление, 



на което са присъщи социално-психологически измерения. Следва аналитичен обзор на 

някои от най-широко използваните в световен мащаб комуникативни системи при деца с 

множество увреждания, заместващи естествения език. Специален акцент е поставен на 

алтернативната езикова програма МАКАТОН, възприемана от изследователите като 

системен мултимодален подход за обучение и комуникация. 

Четвъртата глава предоставя информация от експериментално изследване, насочено 

към сферата на формиране на комуникативни умения и навици при деца с различни 

комбинации от нарушения. Сравнителният подход към количествения и качествения 

анализ на резултатите, получени преди и след използване на езиковата програма 

МАКАТОН, позволява проследяването на динамиката в развитието на комуникативната 

компетентност и извеждането на важни изводи, свързани с позитивите от приложението 

на алтернативната технология в обучението и комуникацията на децата. 

В качеството на инструмент за оценка на сформираността на комуникативните умения 

при деца с множество увреждания и определяне на необходимостта от обучение и 

комуникация чрез прилагане на алтернативната система МАКАТОН е използван 

адаптиран вариант на методиката на Радулов, Цветкова-Арсова, Балканска (2015) за 

„оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания“. 

Модифицираният модел включва седем последователни субскали, чието съдържание е 

свързано с формиране на комуникативни умения и навици. Първите 4 субскали обхващат 

базовите комуникативни функции, 5-та и 6-та – социоемоционалните навици, а 

последната скала е представена от уменията за осъществяване на диалог. Основен 

критерий се явява равнището на сформираност на комуникативната компетентност.  

Представени са резултати от констатиращ, формиращ и контролен експеримент. 

Резултатите от констатиращия експеримент, проведен с цел изучаване на 

комуникативните навици при децата от сформираната извадка, са емпирично 

потвърждение на установеното в специалната педагогика схващане, че при децата с 

множество увреждания се отбелязват нарушения на общуването, проявяващи се под 

формата на несформираност на базисните комуникативни функции, социоемоционалните 

навици и диалогичните умения. Количественият и качественият анализ на 

експерименталните данни аргументира обособяването на две групи деца, изискващи 

диференциран подход в процеса на формиращия експеримент. 

В първата група на ниското равнище попадат най-много участници (9), което е около 

75% от общата извадка. Това са децата, които не умеят или се затрудняват в привличане 

на вниманието на околните. Те не демонстрират способност за изразяване на 

молби/желания по конвенционален път. Не притежават адекватна социална реакция в 

различни аспекти: не реагират на името си, не отговарят на отправен към тях поздрав, не 

дават утвърдителен отговор, проявяват дезадаптивно поведение. В групата се наблюдава 

още несформираност на уменията за съобщаване и търсене на информация, както и липса 

на просоциално поведение и умения за водене на елементарен диалог. Комуникацията се 

свежда до вокализации или еднословни жестови изказвания, свързани предимно с 

непосредствения ситуационен контекст и/или лишени от комуникативна насоченост.  

Втората група или средното равнище е представено от 25% от изследваните лица. За 

представителите на втората група е характерно повишаването на комуникативната 

активност за изразяване на молби. Регистрира се по-голяма честота на социално-

адекватните реакции в отговор на изявленията и действията на комуникативните 

партньори. Отбелязва се по-добра способност за коментиране на случващи се събития, 

назоваване на предмети, познати лица, описание на действия и локализацията на различни 

обекти. Използват се двусловни структури, носещи ситуационен характер, както и 

невербални елементи на комуникация. Демонстрира се и възможност за отговори на 

елементарни въпроси. Наред с постиженията, децата не умеят да описват времеви 

събития, не могат да отговарят на въпроси, изискващи разбиране на казуални и 

темпорални позиции. Липсва и достатъчна сформираност на просоциално поведение, 

както и навици за водене на диалог.  



От изведените резултати става ясно, че основните доминанти са ниското и средното 

равнище на сформираност на комуникативна компетентност. Индикации за високо 

равнище липсват на този етап.  

При експерименталното обучение (формиращ експеримент) е осъществено 

сътрудничество между изследователя, специалистите, обслужващия екип и 

родителите/попечителите на децата. С цел по-ефективна реализация на формиращия 

експеримент, освен организираните от изследователя терапевтични сесии, се провеждат и 

допълнителни занятия в социалните центрове и центъра за специална образователна 

подкрепа с активното участие на психолога, логопеда, специалния педагог. Участниците в 

констатиращия експеримент остават в същата конфигурация и в процесуалната дейност на 

изследването при формиращия експеримент. 

Въвеждането на комуникативната система МАКАТОН във формиращия експеримент е 

насочено към оптимизиране обучението на децата, редуциране на деструктивното 

поведение и повишаване равнището на комуникативната компетентност. Главната цел на 

езиковата програма е свързана с формиране на комуникативни умения при двете 

диференцирани в констатиращия експеримент групи деца. 

Оперирането с алтернативна система за формиране на комуникативните умения и 

навици се базира върху водещи общодидактически принципи и принципи, разработени в 

специалната педагогика: принцип на комплексност; принцип на системност; принцип на 

индивидуално-диференциран подход; принцип на реалистичност. В процеса на обучение 

се съблюдаваха редица условия, оказващи съществено влияние върху ефективността от 

прилагане на комуникативната система: отчитане на индивидуалните интереси и 

потребности на децата; подкрепление на комуникативните изказания; използване на 

ежедневните, естествено възникващи ситуации. 

За доказване на ефективността от прилагането на алтернативната комуникативна 

система е проведено контролно изследване. В организирания контролен експеримент 

участват същите деца, съставящи експерименталната група в изследването, което се 

провежда по методиката на констатиращия експеримент, но в нови комуникативни 

условия – използване на системата МАКАТОН. Извеждането на сравнителната динамика 

показва изменение в количествените и качествените параметри, отразяващи състоянието 

на комуникативните умения на децата преди и след експерименталното обучение. 

Констатира се силно изразена възходяща динамика в получените резултати след 

прилагане на комуникативната система. На първо място се очертава нова група от 3 деца, 

постигнали високо равнище на сформираност на комуникаивни умения. Този резултат се 

допълва от промененото сътношение в групите, отразяващи ниското и средното равнище 

на развитие на разглежданите навици. На ниското равнище остават само 2 деца срещу 9 

преди експерименталното обучение. Средното равнище е представено от 7 деца, докато в 

констатиращия експеримент са били 3. 

Най-високи резултати се отбелязват в субскалите „Социално ответна реакция“ и 

„Изразяване на молби и желания“. Позитивната промяна отразява повишено желание за 

сътрудничество с възрастните.  

Силно изразени статистически значими разлики след използване на алтернативната 

система се регистрират в уменията за коментиране и съобщаване на информация. В 

основата на положителните резултати е обогатяването на комуникативния лексикон при 

децата и развитието на интенционална насоченост на символните значения.  

Положителна тенденция при формирането на комуникативните умения се открива по 

отношение и на експресията на емоционалните състояния. 

Значителен напредък е постигнат в субскалата „Просоциално поведение“. Децата са 

придобили по-голяма зрялост в отношенията си към другите, което рефлектира по 

благоприятен начин върху тяхната готовност за съдействие и подкрепа под формата на 

физическа помощ, даване и споделяне, емпатия, позитивно присъствие и разбирателство. 

Най-големи трудности децата срещат при опитите за изискване на информация и 

реализиране на различните елементи на диалогичната структура. Неслучайно съществува 



почти пълна корелация между средните стойности на двете подскали: „Привличане на 

вниманието и задаване на въпроси“ и „Диалогични умения“  (1,99/1,97). Диалогичните 

навици са в субординация от уменията за конструиране на въпроси. Въпреки 

затрудненията се отчита видим прогрес в показателите за сформираност на разглежданите 

умения.  

Не може да не се отчете факта, че повечето от усвоените комуникативни навици се 

прилагат все още в добре познати на децата ситуации при взаимодействие с ограничен 

социален кръг, а диалогичната реч получава слаба реализация при взаимодействието с 

връстници.  

В заключение формирането на комуникативните навици е едно от важните направления 

в педагогическата интервенция при деца с множество нарушения. Обучението в умения за 

изразяване на молби, коментиране на актуални събития, задаване на въпроси с цел 

получаване на информация, изразяване и съобщаване на емоции, а също развитието на 

навици за ответна реакция, социално поведение и диалог е необходимо условие за 

социалната адаптация на тези деца. Последното позволява те да бъдат интегрирани в 

различни образователни учреждения – специални и общообразователни.  

Фактологичният материал, получен в хода на изследването, обосновава извеждането на 

аргументирани заключения относно резултативността на езиковата програма МАКАТОН, 

чието приложение е обвързано с формирането на комуникативна компетентност и 

комуникативно поведение при изследваната категория деца, с преодоляването на редица 

трудности в процеса на тяхното взаимодействие с околните.  

 

3.3. ГЕОРГИЕВА, Д., ВЪЛЧЕВ, Г. АЛТЕРНАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ОСОБЕНОСТИ В ПСИХО-

ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ISBN: 978-954-314-087-9. Изд. „КОТА принт“. Стара 

Загара, 2018, 216 стр. 

Една от най-ценните и иманентни характеристики на човешките същества е тяхната 

способност да обменят мисли, идеи и чувства помежду си. В хода на този обмен хората се 

реализират в същинското поле на действителността. Те не само изпитват дълбинното 

удовлетворение, че животът и всекидневието се осмислят благодарение на тези 

многообразни и постоянни връзки, но и получават още по-категорична представа за себе 

си под формата на пряко изразени или индиректно формулирани мнения, възгледи, 

оценки.  

Лицата с тежки увреждания са особено уязвими към реално съществуващия риск от 

социална сегрегация. Това са хората, които поради интензитета на проявление на техните 

комуникативни, психични, ментални или емоционални проблеми имат реална потребност 

от специализирано обучение и осигуряване на социална, психологична и медицинска 

подкрепа за максимизиране на техния потенциал за полезно и достойно участие в 

обществото, за самореализация.  

В световен мащаб алтернативната комуникация е забележително постижение в 

развитието на обществените услуги и грижи за всички лица с комуникативни затруднения 

с цел отстраняване на бариерите за социално свързване. 

Книгата е посветена на теоретичния и практически опит в посочената област, който 

позволява активното включване в процеса на международна интеграция: проучване и 

запознаване с водещи световни теоретични концепции, известни методики, уточняване на 

възможности за творческото им приложение и интерпретация в българската образователна 

система. 

Книгата включва 10 глави, които са посветени на най-проблемните и недостатъчно 

изучени и разработени в нашата теория и практика въпроси. В настоящото резюме се 

представя съдържанието на пет глави: втора, пета, шеста, осма, девета. 

Във втора глава е представена психолого-педагогическата обосновка на проблема за 

прилагане на модела на специфичната комуникация. Предложена е дескриптивна 

типологизация на групите лица, ползващи ресурсите на поддържащата комуникация, 



основаваща се на степента на развитие на комуникативната функция на речта и 

потенцията за овладяване на нейните операнти. Очертан е профилът на комуникативното 

поведение на децата с особености в психо-физическото развитие и спецификата на 

комуникативния процес. 

Пета глава включва подробен обзор-анализ на съществуващите в научната литература 

различни теории и модели, отнасящи се до сложната структура и богатото съдържание на 

мануално-жестовата комуникация, чрез която се презентират специфичните прояви на 

езиковото функциониране в условията на глухота. Откроени са лингво-семантичните и 

социални аспекти на жестовия (знаков) език. От гледна точка на приемането му за сложна 

и автономна лингвистична система се конкретизират „фонетичните“, морфологичните, 

лексикални и синтактични средства за изразяване на неговата семантика. Използването на 

сравнителния подход дава възможност за извеждане на индивидуални и сходни 

характеристики по отношение на знаковата същност на мануалните жестове като основни 

единици, изграждащи системата на жестовите езици, и семиотичната природа на 

вокалните езици. Успоредно с особеностите на калкиращата реч са отразени подробно 

спецификата, структурата и функциите на дактилната реч – като мануално организирана 

форма на словесна реч.  

В шеста глава са проучени и описани популярни системи за комуникация, основаващи 

се на символни изображения, които са с различни равнища на абстрактност – от иконични 

изображения на конкретни предмети до изображения на отношения и модални предикати 

(пиктограмно-идеографична система, лебсистема, блиссимволика). Всички тези системи 

отразяват основните тенденции в търсенето и изграждането на адекватни средства, които 

да заменят естествения език в конкретните условия на специалното образование. В 

подкрепа на това виждане са изложените резултати, получени от проведено 

експериментално изследване на особеностите при използване на пиктограмата в процеса 

на формиране на социално-битова компетентност при деца с множество увреждания (с 

доминиране на менталното нарушение). 

Социално-битовата компетентност се дефинира като комплекс от знания и умения, 

пряко свързани с организацията на собственото поведение и комуникацията с хората от 

близкото обкръжение в различни социално-битови ситуации и приети като част от общата 

нормативна система за социална поведенческа регулация (В. З. Денискина, 2004). 

Самообслужването се приема като база за усвояване на трудови навици, като фактор, 

детерминиращ развитието на активност, организираност и отговорност при децата с тежки 

психо-физически нарушения. Формирането на битови навици, свързани с живота в 

групата, облекчава спазването на регламентирани режимни правила, организацията на 

цялостната битова среда в детското заведение, както и по-нататъшната самореализация на 

обучаваните лица след напускането на специализираната образователно-възпитателна 

структура. Самообслужването предоставя възможност за разширяване на детския 

кръгозор, за придобиване на обемен комплекс от умения, подобряващи качеството на 

живота. Още повече, че при децата с множество увреждания овладяването на 

компетенции за самостоятелен и независим живот често пъти доминира и е от по-голямо 

значение от фокусиране на вниманието върху овладяване на академични знания, което в 

повечето случаи е недостижима цел.  

Основната цел на изследването е да се идентифицират специфичните особености в 

процеса на формиране на социално-битова компетентност при децата с множество 

увреждания чрез използване на пиктографични изображения. 

Формулираните задачи имат следното съдържание: 

1. Изследване на процеса на формиране на социално-битови умения при деца с 

множество увреждания. 

2. Извеждане на динамиката в развитието на умения за самостоятелен и независим 

живот с цел оптимизиране на терапевтичния процес. 

3. Диференциране на отделните групи деца в зависимост от равнището на 

сформираност на навици за социално-битова ориентация. 



4. Организиране и провеждане на контролен експеримент за оценка на резултатите от 

приложението на пиктограмите като алтернативен метод за развитие на социално-битова 

компетентност.  

В качеството на обект на изследването се посочват социално-битовите знания, умения 

и навици при деца с множество нарушения. 

Предметът на изследването е потенциалният ресурс на технологията на използване на 

пиктограмните символи като алтернативна комуникативна стратегия за формиране на 

социално-битова компетентност при деца с множество нарушения.  

За работна хипотеза се приема, че използването на пиктографични символи ще 

обезпечи прогресивни изменения във формирането на социално-битовите знания, умения 

и навици при децата с множество увреждания.  

В хода на изследването се прилагат методите: интервю, диагностична беседа (с 

учениците, учителите и възпитателите), наблюдение на децата в процеса на тяхната 

самостоятелна ежедневна дейност и чрез специално създадените ситуации.  

Проведени са констатиращ, обучаващ и контролен експеримент. 

Извадка. В експеримента участват 154 ученици, чиято възраст според наличните 

регистрационни данни варира между 7 и 14 години. Участниците в изследването се 

отглеждат в специализирани заведения – тип ЦНСТ (центрове за настаняване от семеен 

тип) и се обучават в центъра за специална образователна подкрепа на територията на град 

Стара Загора. При всички деца е установена умствена изостаналост. При 46% от децата са 

констатирани нарушения от аутистичния спектър. В диагностичната картина на 54% от 

случаите се наблюдават нарушения на сензориката (глухота), на опорно-двигателната 

система, генетични нарушения (основно синдром на Даун). 

Анализът на резултатите от констатиращия експеримент като цяло показва, че децата 

с множество нарушения имат различен капацитет от социално-битови умения и навици. 

Най-голям е относителният дял на децата, демонстриращи средно равнище на овладяване 

на социално-битова компетентност – 43%. На това равнище децата се отличават с 

частично изградени навици за лична хигиена; потребност от допълнителна помощ по 

време на хранене, обличане и събличане; прилагане на контрол от страна на възрастен при 

изпълнение на поръчки и извършване на елементарна трудова дейност.  

С най-малък относителен дял са децата, чието представяне се отличава с високи 

показатели – 23%. Самостоятелното поддържане на лична хигиена (измиване, почистване 

на зъбите, посещение на тоалетна, използване на душ); уменията за самообслужване по 

време на ядене, използването на прибори за хранене; независимостта при обличане и 

събличане; успешното изпълнение на указания; участието в несложна дейност, както и 

поемането на някои отговорности са сред индикаторите за високо ниво на сформираност 

на социално-битова компетентност.  

Средната позиция (34%) се заема от участниците в експеримента, чиито постижения 

попадат в ниското равнище на сформираност на умения за самообслужване. То се 

манифестира чрез отсъствие на самостоятелност при владеенето на навици, свързани с 

личната хигиена; наличие на необходимост от постоянна помощ по време на хранене, 

обличане и събличане; неизпълняване на словесна инструкция без външен контрол, липса 

на участие в битови дейности. 

За определяне на динамиката при формиране на социално-битова компетентност е 

проведен формиращ експеримент. В процеса на формиращия експеримент най-голямо 

внимание се отделя на проверката на ефективността от приложението на пиктографската 

система в качеството й на стратегия за алтернативна комуникация при формиране на 

социално-битови умения при децата с множество нарушения. Според генерираната 

хипотеза използването на пиктограми в обучението на деца с множество увреждания, при 

които се наблюдава напълно отсъстваща или силно лимитирана реч, ще съдейства за 

значително подобряване на развитието на социално-битови умения и навици, усвояването 

на поведенчески норми и трансформирането на навиците в устойчиви механизми на 

поведение.  



В експерименталното изследване участват 24 деца с множество нарушения (12 в 

експерименталната група, 12 в контролната група), които се отличават с минимизирана 

или изцяло липсваща реч, в резултат на което не са в състояние да изпълнят указанията на 

възрастните, да изразят своите потребности и желания. 

Конструираната схема за провеждане на формиращия експеримент включва няколко 

етапа:  

Първият етап е свързан с разработване на система от пиктограми, подходяща за деца с 

умерена и тежка умствена изостаналост. Комплектувани и каталогизирани са общо 140 

пиктограми, разпределени според тематичния принцип. 

Вторият етап, който е предвиден за изследване процеса на използване на пиктограми 

с оглед формиране на социално-битова компетентност при децата с комбинирани 

нарушения, условно се декомпозира на три подетапа: 

 Подготвителен етап – идентифицират се актуалните умения, възможности, 

потребности на детето; установява се емоционален контакт. Определят се и реалните 

комуникативни способности, както и тези, които попадат в зоната на близкото развитие. 

 Етап на въвеждане на пиктограмните символи. Усвояването на пиктограмите се 

предшества от знания за предметите и обектите от реалния свят. Умението за узнаване и 

диференциране на предметите се приема за базисно равнище, върху което се конструира 

цялостната специалнопедагогическа интервенция при децата с различни комбинации от 

нарушения. Началото на обучението е ориентирано към представяне на пиктограми на 

конкретни реалии. Символите обозначават предмети от ежедневния бит, особено значими 

за детето, което предполага по-лесното им съхранение в менталния лексикон. Следват се 

принципите за честотност и релевантност и се обособяват комуникативни таблици или 

тетрадки със систематизираните по теми пиктограми. 

 Етап на автоматизиране на пиктограмните символи. За обучение, уточняване и 

закрепване на пиктограмите по време на индивидуалните занятия се прилагат специфични 

методични решения. Обучението на децата протича на базата на индивидуалния подход, 

който се реализира в няколко направления: отчитане на различното равнище на знания и 

представи за обкръжаващата среда, на зоната на актуалното и близкото развитие; 

индивидуализация на задачите; установяване на необходимото ниво за оказване на 

помощ. 

Резултатите от контролния експеримент свидетелстват за доста по-високи 

показатели за успешно представяне на учениците с комбинирани нарушения в сравнение с 

тези от контролната група, без да се взема предвид по-малката календарна възраст на 

участниците в експерименталната група. 

Според данните високо равнище на сформираност на социално-битова компетентност 

се наблюдава при 49% от децата в експерименталната група и при два пъти по-малко от 

представителите на контролната група (24%). До началото на експерименталното 

обучение ниско равнище на овладяване на уменията за самообслужване се констатира в 

34% от случаите. След организирането на специалното обучение се отчита отново 

положителна промяна в експерименталната група изследвани лица в рамките на 19%. 

Средното равнище на овладяване на социално-битовите навици в експерименталната 

група също бележи възходяща градация (45%). 

Обобщението на резултатите, конкретизирани в експерименталната и контролната 

група, потвърждава ефективността от прилагането на конструктивна алтернативна 

технология, което се проявява в почти два пъти по-голямото количество деца, които 

манифестират високи постижения относно развитието на социално-битовите умения. 

Отбелязва се също положителна динамика по отношение на индивидуалните показатели 

на всяко дете в сферата на самообслужването. 

Експерименталното обучение доказва, че пиктограмата като визуален образ е особено 

подходяща за привличане на вниманието на участниците в изследването и провокирането 

на техните способности за интерпретация на вложената в нея концепция.  



В допълнение цитираните данни могат да послужат като основа на бъдещи проучвания 

на ресурсите на алтернативната комуникация по отношение на по-широко дефинирани 

извадки от лица. 

Осма глава предоставя информация за „нови“ методи – все още неполучили 

достатъчно разпространение у нас, предназначени главно за обучение и комуникация на 

група деца, които поради дълбочината на своите физически, умствени или емоционални 

проблеми имат силно изразена потребност от образователни, социални, психологически и 

медицински грижи, надхвърлящи традиционните показатели за специално отношение, с 

цел достигне на пределния максимум на социално взаимодействие. Проследява се 

хронологията на възникването и развитието на концепцията „базална стимулация“, 

разкриват се водещи идеи в психологическите, медицинските и педагогическите 

парадигми – фундаментална основа за развитие на алтернативното решение за базална 

комуникация. 

Девета глава концентрира вниманието към формиране на адекватно отношение от 

страна на специалистите към незрящи деца и деца с комбинирани нарушения в слуховата 

и зрителната перцепция чрез прилагане на методи и системи за комуникация, основаващи 

се изцяло на капацитета на тактилната сетивна система. Посочват се принципите за 

ефективно общуване и се идентифицират факторите, обуславящи успешната 

комуникация. Демонстрират се разнообразни варианти за трансформиране на визуални и 

аудитивни сигнали в тактилни. Предложени са модифицирани версии на някои от 

системите за специфично кодиране и декодиране на информацията. 

Систематизираните и обобщени  научни факти, свързани с разглеждането на проблема 

за алтернативната комуникация, позволяват нейната идентификация като нова и бързо 

развиваща се област на научен интерес, който непрекъснато нараства успоредно с 

повишеното внимание към развитието на функционалната комуникация и към защитата на 

изконното право на общуване и социален живот на децата с особености в психо-

физическото развитие. Проблемите с комуникацията при отсъствие или тежко нарушение 

на речевата функция се преодоляват чрез прилагане на определени стратегии на 

поддържаща, специфична или аугментативна комуникация, предназначени да 

минимизират и елиминират социалната изолация. Тези интензивно налагащи се през 

последните години практики обезпечават достатъчно ефективно общуване на всички 

равнища на жизнено функциониране на детето (домашната среда с нейните рутинни 

компоненти, обучението, общуването с връстниците, общуването извън пределите на дома 

и училищните структури, взаимодействието с хората в различни други микросреди) и 

създават реални предпоставки за редуциране проявите на социално нежелани 

поведенчески модели.  

 

Г 6. СТАТИИ И ДОКЛАДИ ПУБЛИКУВАНИ В ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И 

ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1. Георгиева, Д. Зрителното възприемане на устната реч и четенето – две 

визуални системи в комуникацията. Педагогика, година XC, Номер 6. 2018. ISSN 

0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), с. 817-826. 

В статията се разглежда връзката между зрителното възприемане на речта и четенето, 

които се интерпретират като комуникативни системи, споделящи общ сетивен канал при 

декодиране на вербалния сигнал – визуалният. Търсенето на свързаност между процесите 

„четене” и „зрително възприемане на речта” заслужава внимание заради изключително 

важното образователно, социално, персонално и икономическо значение на грамотността 

и комуникацията. С цел идентифициране на корелационни зависимости между двата 

процеса е проведен експеримент, в който участват 40 деца с глухота, на възраст 8 – 9 



години. Според генерираната във връзка с изследването хипотеза в основата на развитие 

на четивната компетентност стоят базисни умения, между които зрителното възприемане 

на речта се очертава като доминиращо. Методиката на изследването съдържа батерия, 

включваща тестове за: спелуване, ортографично осъзнаване, разбираемост на речта, 

зрително възприемане на речта. Получените резултати могат да се обобщят в следните 

позиции: 

1. Учениците с високо развита четивна грамотност демонстрират високо ниво на 

сформираност на умения за фонологично и ортографично осъзнаване в сравнение с 

учениците с недостатъчно изградени навици за четене. 

2. Разбираемостта на речта се проявява в различна степен и при двете групи ученици, 

като не се регистрира корелция между произносителните навици и четивната грамотност. 

3. Всички ученици с високо равнище на четивна компетентност манифестират добре 

развити умения за зрително възприемане на речта. 

4. Зрителното възприемане на речта се проявява като водещ фактор за развитието на 

четивна компетентност. 

Резултатите от това изследване фокусират вниманието към интригуващ въпрос, свързан 

с вида на кода, който глухите деца използват при възприемане на устната реч чрез 

зрителния сетивен канал. На практика, възприемането на речта при чуващите включва 

интегриране на информация от акустични и орални сигнали, възпроизвеждани от 

събеседника. В същото време, кодът, с който оперират глухите, е различен от този, 

използван при чуващите. Той отразява характеристики, които са уникални за зрителното 

възприемане на речта. Това изследване потвърждава факта, че за децата с 

предлингвистична глухота визуалният компонент на устната реч има особено важно 

значение за развитие на тяхната четивна грамотност. 

 

6.2. Gencho Valchev , Diyana Georgieva, Maria Teneva. TIPOLOGY OF THE 

DYSGRAPHIA ERRORS OF BILINGUAL PUPILS (ROMA AND TURKISH 

ETHNICITY) OF PRIMARY SCHOOL AGE. Vol 6 (2018): CBU International 

Conference Proceedings ,,Innovations in science and education”. Prague, Czech Republic. 

2018. ISSN 1805-997X (Print), ISBN 978-80-270-5037-6 (Print edition), E-ISSN (Online 

ISSN 1805-9961). pp.822-828. 

Статията визира проблемите на образователната интеграция на учениците билингви (от 

ромски и турски произход) в начална училищна възраст от логопедичен аспект.  

Основната цел на изследването е проучване и сравнителна характеристика на 

качествeните и количествени параметри на дисграфичните нарушения и спецификата на 

тяхната типология при ученици билингви и ученици монолонгви (българи) в начална 

училищна възраст. Изследователските задачи включват: 

 Разработване на категориално-понятиен апарат на изследването. 

 Проучване на специализираната литература по проблема за логопедичните аспекти 

на релацията билингвизъм – дисграфия и техните корелационни взаимоотношения. 

 Създаване на адекватна за целите на изследването методика.  

 Формиране на изследователския контингент. 

 Компаративен анализ на дисграфичните грешки при изследваната група (билингви) 

с дисграфичните грешки на контролната група (монолингви). 

 Анализ на емпиричните данни от изследването и формулиране на научно-

практически изводи. 

Изследването е с  характер на теренно логопедично проучване и има за свой обект 

процеса на писане при ученици билингви (от турски и ромски етнически произход) от 3-ти 

и 4-ти клас  и създаденият от тях изследователски материал. Предмет на изследването е 

типологията на дисграфичните грешки, допуснати от учениците при изпълнението на 

поставените писмени задачи. Извадките се формират от ученици от 3-ти и 4-ти клас на 

основни общообразователни училища в различни населени места в България, 



разпределени по следните типове: I тип- голям град, II тип – малък град, III тип – село. 

Обособени са в две големи групи: билингви (роми и тучета) и монолингви (българчета). 

Инструментариумът съдържа методи за изследване на: базисни графични навици; 

фонематично възприятие; писането при различни езикови ситуации; идентификация и 

типологизиране на дисграфичните грешки по критериална система.  

Анализът на резултатите показва сходни тенденции при реализацията на двете писмени 

задачи. Най-голямо е количеството грешки, свързани с представяне на графичните 

писмени знаци и тези, отнасящи се до пространствено-координатното разположение на 

буквите в сравнение с аналитико-синтетичните дисграфични грешки, чийто брой е 

символичен. При учениците от контролната група доминират грешките от 2 вид, докато за 

билингвите са характерни грешките от 1 вид. Закономерно монолингвите (българи, 

българчета) демонстрират най-добра ефективност при изпълнение на лингвистичните 

проби. Аналитико-синтетичните грешки изобилстват предимно в експерименталната 

група. Ниското равнище на лингвистична компетентност обяснява този резултат. 

Етнолингвистичната принадлежност и типът населено място детерминират в 

значителна степен получените резултати. Обяснението за специфичните различия на 

дисграфичните грешки се открива в липсата на изградени механизми за поддържане на 

две лингвистични системи в комуникацията, от една страна, и от друга – в наличието на 

висока степен на сегрегация и отсъствието или недостатъчните езикови контакти в 

интегрираща среда, както и в оскъдната вербална комуникация извън собствената 

социоетническа/лингвистична група. В същото време езиковата интерференция при 

децата билингви се отразява на цялостната вербална комуникация – устна и писмена. Тъй 

като писмената реч е с по-строги изисквания в реализацията си, тя се овладява  по-бавно и 

по-трудно поради конкретизираните и строги изисквания към нея, следователно, рискът 

от затруднения в усвояването й е по-висок. На детето билингва са необходими по-

продължителни и целенасочени усилия за придобиване на умения, необходим речников 

запас, усвояване на стиловите и граматически изисквания на съответния език и спазването 

им в писмената практика. 

 

6.3. Georgieva, D., Koleva, A., Valchev, G. Anticipation in the cognitive structure of 

speecreading in deaf pupils. Trakia Journal of Science, Vol. 16. Number 2. ISSN 1313-7069. 

ISSN 1313-3551. 2018. pp. 83-89. 
Статията е посветена на е един от базисните компоненти в  когнитивната структура на 

зрителното възприемане на речта – антиципацията. Зрителното възприемане на речта е 

сложен процес на прекодиране на акустичния код в оптичен. По същество визуално 

сегментираният акустичен сигнал е ограничен. Очевидно е наличието на когнитивни 

схеми, които извеждат процеса на визуалната перцепция на речта извън разбирането за 

елементарна пасивна регистрация и сумиране на възприетите чрез зрителния сетивен 

канал вербални сигнали. В контекста на когнитивните компоненти на зрителното 

възприемане на речта специално място заема механизмът за антиципация. Фиксираният 

чрез зрението в реално време стимул се съпоставя с по-рано създаден модел на очакваното 

съобщение и резултатът от съпоставянето се подлага на следваща преработка, 

финализираща с осъзнаване на кодираната в съобщението идея.  

За лицата със слухови нарушения, при които зрителното възприемане на речта е 

алтернативна комуникативна система, антиципацията изпълнява ключова роля за 

успешната реализация на процеса. Изследването на способността за прогнозиране и 

вариациите на нейното развитие във връзка с хронологичната възраст се явява основната 

цел на проведен експеримент, в който участват 91 деца със слухови нарушения, 

разпределени по възрастов признак между 7 и 12 години. Изследователският 

инструментариум включва комплекс от неекспериментални и експериментални методи, 

който кореспондира със заявената изследователска цел. В качеството на експериментален 

лингвистичен материал встъпва най-голямата лингвистична единица –  свързан текст. На 

това езиково равнище е възможно извършването на по-дълбинно изучаване и уточняване 



на особеностите на механизмите за вероятностно прогнозиране в процеса на визуалната 

перцепция на речта при децата и учениците със слухови нарушения. Предявяването на 

текста се извършва, като се изключва неговият достъп до слуховия канал на изследваните 

лица и за сензорна база се използва единствено зрението. 

Резултатите дават ясна представа за тенденциите, които се очертаха по отношение на 

прогностичните способности в процеса на зрителното възприемане на вербалния стимул. 

Най-голям е процентът на учениците (47,25%), разпознали зрително и илюстрирали 

съдържанието на две изречения. Те манифестират удовлетворително равнище на развитие 

на прогностична способност в този тип речева дейност. Визуалното разпознаване на две 

изречения  е абсолютно недостатъчно за възприемане на семантичното съдържание на 

текста и осъзнаване на връзката между отделните обекти и действията, които извършват. 

Следват положителните реакции на 21 ученика (23,08%), вариращи в диапазона на 

доброто равнище за успешно справяне с езиковата проба. Това означава, че са 

прогнозирали правилно половината от семантичното съдържание на текста. Има седем 

случая (7,69%), при които отговорите гравитират около незадоволителното равнище на 

прогностични способности. В относително високия диапазон на много доброто равнище 

попадат 16 ученика (17,58%). Те демонстрират умения за „улавяне“ на съдържанието на 

текста по опорни фрази, както и пропускане на излишна информация, която не носи 

смислов заряд и не е съществена за декодирането на текста.  Най-нисък е процентът на 

изследваните лица (4,40%), които са идентифицирали правилно и илюстрирали всички 

изречения от текста. По този показател те се вместват в рамките на високото ниво на 

развитие на уменията за вероятностно прогнозиране. Това означава установяване на 

логическа връзка между изреченията и отделните части на текста на базата на добре 

развита способност за действие и приемане на различни решения с конкретни 

пространствено-времеви придвижвания по отношение на бъдещите очаквани събития.  

Анализът на фактологичния материал категорично очерта контурите на влияние на 

възрастовия фактор върху уменията за вероятностно прогнозиране. Установи се 

съществуването на правопропорционална зависимост между възрастта на децата и 

учениците със слухова недостатъчност и получените резултати, представящи равнището 

на развитие на способността за антиципация при възприемане на реч чрез зрителната 

модалност. Увеличаването на хронологичната възраст води до повишаване на нивото на 

владеене на уменията за смислово и лингвистично прогнозиране. Тези факти са 

консистентни на емпирични данни, получени в по-ранни проучвания на психолози и 

психолингвисти (Campbell, 2011; Marslen-Wilson & Warren, 1994). На практика обучението 

в лексикални и граматически знания се осъществява във време, в което капацитетът за 

тяхното използване в установяване и определяне на логическите отношения в устното 

изказване се увеличава паралелно с обогатяване на опита, разширяване на лексикона, 

развитие на когнитивните процеси, повишаване на общообразователното равнище на 

подрастващите. В същото време, при децата с тежка предлингвистична глухота е 

наложително интензифициране на търсенето на оптимални обучителни технологии за 

развитие на способността за антиципация, заемаща ключова позиция в модела на 

зрителното възприемане на речта.  

 

6.4. Георгиева, Д. Професионално-личностната готовност на учителите като 

социално-психологически ресурс за формиране на социалната адаптация при деца 

със синдром на Даун. Педагогика, година XCI, Номер 5. 2019. ISSN 0861 – 3982 (Print) 

ISSN 1314 – 8540 (Online),  (под печат, служебна бележка от Национално издателство 

,,Аз-буки”).  

  В статията са представени резултати от емпирично изследване на професионално-

личностната готовност на учителите като социално-психологически ресурс за формиране 

на социалната адаптация при деца със синдром на Даун. Актуалността на изследването е 

обвързано с интензивното развитие на приобщаващо-образователната практика в 

условията на българското училище. Получените данни илюстрират повишаване на 



професионалния и личностния капацитет на учителите от общообразователните структури 

(детска градина и начално училище) по отношение на активното им участие в развитието 

на социално-адаптивната компетентност при децата от разглежданата категория. 

Резултатите са своеобразен лакмус за повишаване на социалната чувствителност на 

обществото като цяло. 

Изследването е фокусирано към едно от най-сериозните предизвикателства на 

съвременното общество – социалната адаптация на деца със синдром на Даун и социално-

психологическите ресурси за нейното успешно развитие. 

Основаната цел на експерименталното изследване е да се проучат нагласите на 

учителите в общообразователните структури по отношение на тяхната професионално-

личностна готовност за участие в процеса на формиране на социалната адаптация при 

деца със синдром на Даун от предучилищна и начална училищна възраст. 

Формулираната цел предполага решаването на следните задачи: 

1. Анализ на специализирани литературни източници по проблема за изследване на 

социално-психологическите ресурси за развитие на социалната адаптация при деца, 

носители на една от нозологичните единици с най-висок процент на разпространение – 

синдром на Даун. 

2. Изследване на социалните нагласи в детската градина и училището като 

образователни и развиващи микросреди. 

3. Анализ на получените резултати и формулиране на важни изводи за готовността на 

учителите като социално-психологичен ресурс за развитие на необходимите социално-

адаптивни механизми при деца със синдром на Даун. 

Обектът на изследването е социално-психологическия ресурс, обезпечаващ развитието 

на социалната адаптация при деца със синдром на Даун. 

В качеството на предмет се определя професионално-личностната готовност на 

учителите от общообразователните структури (детски градини и училища) като един от 

социално-психологическите ресурси, осигуряващи успешна реализация на социалната 

адаптация при деца със синдром на Даун от предучилищна и начална училищна възраст. 

Генерираната във връзка с  изследването хипотеза е, че учителите в 

общообразователните структури се стремят към повишаване на своя професионален и 

личностен капацитет, който да обезпечи успешната реализация на социалната адаптация 

при деца със синдром на Даун от предучилищна и начална училищна възраст. 

В изследването участват общо 112 учители от детската градина и общообразователното 

училище, в чиито групи и класове се обучават деца със синдром на Даун.  

От получените данни на базата на проведеното изследване и анализ на неговите 

резултати могат да се формулират някои по-важни изводи: 

1. Основната тенденция, която се налага в изследването, това са доминиращите 

положителните реакции в отговор на всички формулирани въпроси, което е препратка към 

позитивна промяна във визията на учителите като участници в процеса на формиране на 

социалната адаптация при деца със синдром на Даун. 

2. Негативните и неопределени оценъчни съждения заемат по-малък дял в 

изследването. Тази част от учителите очевидно все още не са готови да напуснат зоната на 

комфорта и да се ориентират към все по-категорично установяващата се философия на 

социално-педагогическото взаимодействие между субектите в образователния процес. От 

друга страна проблемът за социално-битовото преустройство на средата за обучение на 

деца с някакъв вид нарушение в съответствие с техните специфични потребности също 

влияе до голяма степен върху готовността на учителите за активно участие в развитието 

на социално-адаптивния процес. 

3. Резултатите от изследването са в подкрепа на все по-силно налагащата се 

необходимост от организация на специалната подготовка на педагозите за работа в 

условията на приобщаването, както и от системна дейност с обучаващите се в 

общообразователното училище с оглед на толерантното отношение към техните 

връстници с атипично развитие.  



Констатираните положителни атитюди към представената категория деца са важен 

индикатор за по-голямата социална чувствителност на обществото като цяло.  

 

6.5. Георгиева, Д. Облекчаващата комуникация като алтернативен метод за 

обучение в писмена комуникация при деца с множество нарушения. Стратегии на 

образователната и научната политика, година XXVII, Номер 2. 2019. ISSN 1310–0270 

(Print) ISSN 1314–8575 (Online), с. 178-195. 

Статията е посветена на ресурсите на облекчаващата комуникация (Facilitated 

communication), намираща широко приложение в качеството на един от алтернативните 

методи за общуване и взаимодействие при деца с множество увреждания.  

Световният опит по отношение на прилаганата алтернативна стратегия чрез използване 

на компютъра за формиране на умения за преднамерена комуникация при децата с 

атипично развитие дава основание за формулиране на изводи относно ползите на 

технологията за развитие на писмената комуникация.  

Облекчаващата комуникация (facilitated communication), като аспект на 

алтернативната комуникация, е модел, при който взаимодействието между детето с 

атипично развитие и специалиста фасилитатор се осъществява с помощта на компютър 

или традиционни средства за писмено изложение. Специалистът подпомага детето в 

писмената му дейност, като поддържа ръката му или докосва при необходимост други 

части на тялото (гръб, долни крайници на детето и др.). Прилагането на алтернативната 

стратегия предполага наличието на определен модел от професионални и личностни 

характеристики на специалния педагог: емпатия, изразена телесна сензитивност 

(манифестира се с наличие на умение за регистриране на микродвиженията на ръката на 

детето), добре развито слухово възприятие, бързина и ловкост на реакцията (от особена 

важност е специалистът да реагира с необходимата бързина на непроизволните речеви 

импулси на детето, съответстващи на контекста на неговия писмен дискурс).  

В статията се поставя акцент върху основните етапи при развитието на уменията за 

самостоятелно опериране с клавиатурата на компютъра за кодиране на писмена 

информация: цялостна поддръжка на ръката; редуциране на поддръжката; намаляване на 

съпротивителния момент спрямо мануалните движения на детето; фиксиране вниманието 

на детето върху чувството му за увереност; осъществяване на физическа поддръжка чрез 

други части на тялото; преустановяване на поддръжката на ръката. Представена е 

алгоритмична визия за индивидуална сесия по метода на „облекчаващата“ комуникация. 

Предложената батерия от процедури и препоръки, адресирани до специалистите и 

родителите на децата със специфични комуникативни потребности, съдържа: максимално 

облекчаване на процеса на първите етапи от дейността; гъвкавост на специалиста; 

управление и контрол на процеса; оценка на резултатите; телесен контакт с детето. 

Конкретизирани са основните аргументи, определящи облекчаващата комуникация 

като ефективнен метод за общуване паралелно с други методи на приложимост. Първо, 

детето и фасилитаторът се намират в едно комуникативно пространство, като 

осъществяват съвместна градивна дейност. На второ място се изтъква, че в процеса на 

това общуване детето овладява умения за продуциране на писмена реч, която му 

осигурява перспектива за активна и пълноценна комуникация с другите хора. Като трети 

аргумент се очертава получаваната от детето уникална възможност за изпълнение на най-

важното условие за участие в информационния обмен – използването на конвенционални 

кодове за общуване. Това обезпечава разбирането и удовлетворяването на неговите 

потребности. 

 

Г. 7. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ 

С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 



7.1. Георгиева Д. Детерминанти на зрителното възприемане на речта при деца със 

слухови нарушения. Докторантски изследвания в отговор на съвременните 

предизвикателства пред педагогическата теория и практика. Сборник научни 

доклади, Докторантски научен семинар 6 – 8 юни 2014. София. България, ISBN: 978-

619-194-002-8, с. 129-138. 

В статията се акцентира върху някои терминологични различия между “четене по 

устните” и ”четене на речта”. На тази база се разглеждат различни детерминанти на 

зрителното възприемане на речта: оптични характеристики на звуковете, възприемането 

им в състава на думите и изреченията с прозодичните компоненти; остатъчният слух, 

езикът на тялото, емоционалното състояние, мотивацията, самоконтролът и други. Тези и 

други детерминанти се разглеждат в цялостен план и само условно са обособени при 

изясняването на тяхната роля. 

Зрителното възприемане и разбиране на устната реч е процес, обвързан с 

интерпретация на кодираната от комуникатора информация. Това предполага интензивна 

визуална наблюдателност на оралните движения, които се допълват от всички 

паралингвистични и екстралингвистични елементи, ситуационно-ориентирани признаци, 

вербален контекст. „Четенето на речта” е умение, представено от някои автори като 

„интуитивна способност”, която взаимодейства с лингвистична компетентност, трайно 

изградена вътрешна мотивация, устойчиви механизми за самоконтрол, способност за 

лингвистично прогнозиране. Визуалната перцепция на речта е важно допълнение към 

възприемане посредством слуховата модалност, но не изпълнява функцията на негов 

субститут.  

Задълбоченото изучаване и познаването на различните детерминанти на зрителното 

възприемане на речта в глобален план, механизмите за перцепция и обработка на 

постъпващата информация са съществено значими за реализиране на ефективни 

обучителни и терапевтични модели при деца с лимитирано функциониране на слуховата 

модалност. 

 

7.2. Georgieva, D. Status Of Speechreading Skills In Hearing Impaired Students 

Integrated In Mainstream Schools, 9th International Balkans Education and Science 

Congress, 16-18 October, 2014/ Edirne, Turkey. pp. 2731. 

В научното микропространство на Слухово-речевата рехабилитация, понятието 

„глухота” се интерпретира като центърът на тежестта обхваща влиянието на слуховата 

депривация, която рефлектира върху социалната и езиковата депривация в детското 

развитие. Увреденият слухово-вокален канал детерминира последици от различно 

естество. Слуховото нарушение е свързано преди всичко със затруднения или 

невъзможност за възприемане на акустични сигнали. Сензорното нарушение не се 

ограничава с намаляване, промяна или прекъсване на информацията в съответната 

модалност. Нарушената интеграция на информацията, постъпваща по различни сетивни 

канали, оказва специфично влияние върху формирането и протичането на основни 

психични процеси, характера на най-ранните взаимодействия на глухото дете със социума 

и създава устойчиви бариери за овладяване на устната реч, особено когато нарушението 

възниква в предлингвистичния период. Затрудненото усвояване на речта и езика 

ограничава комуникацията с чуващи лица в естествена среда, която предявява все по-

високи изисквания. В същото време, много съвременни изследвания доказват 

хетерогенността в популацията на глухите индивиди и пренасочват вниманието към 

тяхното функциониране като членове на референтни групи – семейство, връстници, 

педагогическа среда, обществото като цяло. Поддържа се тезата, че обучението в 

естествена среда трябва да отговаря преди всичко на динамично изменящите се 

потребности на детето. Получените научни факти дават основание да се отхвърли 

традиционното схващане, че вокално-слуховият канал е универсално средство за 

непосредствената човешка комуникация. На практика за децата с нарушена слухова 

модалност импресивният компонент на устната реч се реализира по-добре чрез зрителната 



модалност. Възможността да се използва визуалният канал като алтернатива за 

комуникация и ефективна връзка със социума дава нови перспективи в емоционалното, 

когнитивното, езиковото и социалното развитие на децата и учениците със слухови 

нарушения. Затова задача с особено значение е формирането и развитието на умения за 

зрително възприемане, разбиране и адекватна реакция на речта на комуникативния 

партньор от лицата с нарушена аудитивна функция. 

Статията визира резултати от проведен експеримент, чиято цел е установяване на 

актуалното състояние на развитие на уменията за зрително възприемане на речта при 

ученици със слухови нарушения от начална училищна възраст, обучаващи се в естествена 

среда – общообразователни детски градини и училища. Формираната извадка се състои от 

50 ученици, от които 31 са момчета и 19 – момичета. Предварително поставената работна 

хипотеза гласи, че в условията на естествената среда, която поставя високи изисквания 

относно постигане целите на обучението, учениците със слухови нарушения се нуждаят от 

подобряване на уменията за зрително възприемане на речта. При провеждане на 

изследването и анализирането на получените данни са използвани методите: наблюдение, 

анкетиране, тестиране, анализ на илюстративен материал. Приложеният набор от 

материали съдържа: анкети, предоставящи информация за демографски фактори, които 

са в релация с участниците в изследването; картинен тест – включва предметни картини и 

сюжетни ситуации; работни протоколи, в които се отбелязват подробно отговорите на 

учениците; лингвистични стимули. 

Получените резултати са свързани с диференцирането на две подгрупи – глухи и 

слабочуващи,  чието състояние на уменията за зрително възприемане на речта се 

характеризира с определени специфики. 

В подгрупата на слабочуващите процентните квоти имат следното разпределение: От 

предявените в първа серия  думи – стимули учениците разпознаха 49%. По отношение на 

втора серия, която включва изречения, бяха визуално идентифицирани 66%. За трета 

серия процентното съдържание на правилно възприетите изречения, представящи 

ключови моменти от фабулата на текста сочи високи стойности в порядъка на 90%. 60% 

от илюстрираните обекти представят правилно възприетото съдържание на непознатия 

текст – стимул. 

Учениците с констатирана глухота диференцираха вярно 39% от предложените 

стимули в първа серия – думите. 56% от изреченията са с правилна интерпретация. За 

текста – стимул получените проценти са 70%. В рамките на 46% се вместват нарисуваните 

обекти, отразяващи семантичното съдържание на текста – стимул. 

Интересна находка в процеса на изследването са съществуващите различия в 

показателите между момчетата и момичетата. Като се сравни процентното съотношение, 

може да се отбележи, че числовите индикатори на момчетата съставляват около 25%, а 

момичетата разпознаха повече от 50% от предложените лингвистични стимули. 

Резултатите, получени от експерименталното изследване, свързано с установяване на 

актуалното състояние на уменията за зрително възприемане на устната реч при учениците 

със слухови нарушения от начална училищна възраст са обнадеждаващи, но успоредно с 

това –  и незадоволителни. Процентът на разпознатите езикови стимули варира в рамките 

на около средните стойности за разбиране на визуално възприетата информация. От тук 

произтича и необходимост от подобряване на уменията за възприемане на оптичните 

характеристики на речта при двете диференцирани групи ученици – слабочуващи и глухи. 

 

7.3. Georgieva, D. Visual perception of Oral Speech in Students with Hearing Disorders 

from First-Fourth Grade, Integrated in Comprehensive Schools. Proceedings 15 Years 

Continuing Medical Education in Otology and Neuro-Otology, Trakia University, 2015, 

Stara Zagora, Bulgaria, ISSN: 1311-8633, pp.37. 

Общуването на глухи деца в комуникативни ситуации с чуващи в естествена среда 

изисква формирането и развитието на умения за зрително възприемане на речта на 



събеседника. В статията  този сложен процес се разглежда в общия контекст на слухово-

речевата рехабилитация. 

Целта е на базата на експериментално изследване да се установи равнището на 

развитие на уменията за зрително възприемане на речта при учениците със слухови 

нарушения от 1-ви – 4-ти клас, интегрирани в естествена среда, както и влиянието на 

някои основни детерминанти върху този сложен процес. 

Използвани са следните методи: наблюдение, анкетиране, тестиране, проучване и 

анализ на училищна документация. Инструментариумът включва: анкети и картинен 

тест, работни протоколи, лингвистичен материал.  

При изследването на общо 50 глухи и слабочуващи интегрирани ученици със слухови 

нарушения от 1-ви – 4-ти клас, като най-важни резултати се очертаха равнището на 

сформираност на визуално-перцептивните речеви уменията и изясняването на основните 

фактори (детерминиращи развитието им), съобразяването с които може да подобри 

бъдещата терапевтична дейност. 

В заключение, предприетото изследване позволява да се направят важни изводи за 

подобряване на дейността не само по отношение на зрителното възприемане на речта, но 

и на слухово речевата рехабилитация като цяло.  

 

7.4. Георгиева, Д. Вибротактилна чувствителност и зрително възприемане на 

речта при лица с предлингвистична глухота. Педагогически форум (електронно 

списание), бр. 4, 2015, Ст. Загора,  ISSN: 1314-7986, ICO 9001:2008, DOI: 

10.15547/PF.2015.036. 
Вибро-тактилната чувствителност е само част от интегративна информационна 

цялостност, от комплексно действащата обща сетивна система, върху която се базира 

механизмът на зрителното възприемане на речта. В статията се отделя специално 

внимание на същността и значението на тактилната сетивност и механизмите, чрез които 

тя осигурява възможност за трансформиране на повече и по-значима информация, 

подпомагаща визуално възприемания вербален сигнал. Вибро-тактилната чувствителност 

може да бъде представена само относително самостоятелно. В тази статия тя се разглежда 

като част от взаимосвързаната обща сетивна система. 

Положителен ефект от съчетаването на двете сензорни системи за възприемане на 

вербална устна информация ще се получи при подходящо и достатъчно продължително 

обучение за изработване на вибрационни диференцировки и развиване на умения за 

зрително възприемане на реч. По този начин допълнително предоставената от тактилните 

електронни системи информация може да се синхронизира със зрителни стимули 

(линвистични и екстралингвистични).  

Зрителното възприемане на речта притежава огромен потенциал за повишаване на 

резултатността при възприемане и разбиране на речта, особено, когато е комбинирано с 

информация от различни сензорни модалности. Вибро-тактилната система обезпечава 

допълнителна към зрителната перцепция обратна връзка, чрез която се осъществява 

самоконтрол по отношение на ритмико-интонационния аспект на речта. 

В резултат ot настоящото проучване на въпроса за ролята на вибро-тактилната 

чувствителност при зрителното възприемане на речта могат да се направят следните по-

важни изводи: 

1. Вибро-тактилната чувствителност, разглеждана като част от общата и 

взаимосвързана сетивна система,  може да влияе положително за повишаване качеството 

на зрителното възприемане на речта. 

2. Значима е ролята на вибро-тактилната чувствителност не само като подпомага 

зрителното възприемане на речта, но и като съдейства за постигането на интегритета на 

общата сетивна система.  

3. Включването на технически средства (вибратори и други електронни устройства), 

които усилват вибрациите и подпомагат регистрирането и осъзнаването им, трябва да 

намерят своето място в процеса на рехабилитацията и обучението и в нашата практика. 



4. Създаването на съвременни, научно обосновани структурни модели за повишаване 

ефективността на комуникацията и по-конкретно зрителното възприемане на речта чрез 

максимално използване на вибро-тактилната чувствителност с помощта на съвременни 

технически средства е остра необходимост за теорията и практиката по слухово-речева 

рехабилитация. 

В заключение, разглежданата тема  за вибро-тактилната чувствителност и зрителното 

възприемане на речта от лица със значителна слухова загуба (дълбока степен и тотална 

глухота, без кохлеарна имплантация) остава актуален и нерешен докрай въпрос. 

Последният изисква усилията на много специалисти от различни области. 

 

7.5. Georgieva, D. Influence of Gender Differences in Children and Students with 

Hearing Disorders on The Development of Speechreading Skills. International Scientific 

and Practical Conference “World Science”. The Top Actual Researches in Modern Science 

(July 28-29, 2016, Ajman, UAE). Multidisciplinary Scientific Edition. № 8 (12), Vol.3, 

August 2016, ISSN: 2413-1032, pp.40-43. 

В специализираната литература диференциалната категоризация на момчета и 

момичета е универсален феномен. В настоящия експеримент половите различия на 

участниците се разглеждат като предполагаем фактор, който в определена степен 

повлиява развитието на умения за зрително възприемане на чужда устна реч от деца и 

ученици със слухови нарушения. Статията представя анализ на постиженията на 

учениците, представители на двата пола, по отношение на декодиране на оптичните 

кодове на речта на различни лингвистични равнища – изолирани думи, принадлежащи 

към различни граматични и семантични категории, изречения и свързан текст. 

С цел изследване ролята на пола върху равнището на развитие на умения за 

идентифициране на оптичните характеристики на речта са сформирани две групи деца и 

ученици със слухови нарушения – 52 момчета и 39 момичета. 44 от тях са слабочуващи, а 

47 – със слухов статус глухота. Възрастта на учениците варира от 6 до 12 години. 

Използваният инструментариум съдържа анкети, работни протоколи, картинен тест, 

лингвистичен материал – модел на реални обекти и речеви ситуации, характеризиращи се 

с висока честота на употреба. 

Получените данни не потвърждават предварителните очаквания за наличие на по-

добре развити умения за зрително възприемане на речта при представителите на женския 

пол. Анализът на средните стойности по предварително уточнената методика за измерване 

на успеваемостта за визуална идентификация на предявените стимули показа, че в 

изследваната извадка това не е разпространен феномен. Резултатите от изследването дават 

индикация за това, че представителите на мъжкия пол се справят по-добре с 

идентифициране на оптичните характеристики на речта. Въпреки това, откритата разлика 

не се характеризира с висока степен на значимост. Превъзходството на момчетата в 

уменията за зрителна перцепция на речта спрямо момичетата се открива сред участниците 

в изследването от всички възрастови групи. Очевидно, при едни и същи условия 

момчетата подобряват уменията за диференциране на оптичните кодове на речта по-бързо 

от момичетата. В публикациите се откриват научни доказателства за това, че момичетата 

са в по-добра позиция по отношение на лингвистичната компетентност и четивните 

способности отколкото момчетата (Rouger et al. 2007). Уменията за отчитане са в пряка 

зависимост от посочените компетентности. Вероятно, получените по-добри резултати при 

момчетата могат да се свържат с друг вид способности, които са също толкова обвързани 

с уменията за визуална перцепция на речта. Момчетата умеят по-добре да се ползват от 

визуалната информация, която се възприема не само от устните, но и от различни зони от 

лицето на говорещия, т.е ползват се по-добре от динамичната експресия на фациалиса на 

събеседника. 

Обобщено казано, анализът на резултатите сочи, че половите различия не влияят 

съществено върху постиженията на учениците, свързани с техните  умения за зрително 



възприемане на речта. Без съмнение факторът пол само условно може да бъде разглеждан 

самостоятелно.  

 

7.6. Georgieva, D. Bilingualism and Speechreading in Children and Students With 

Hearing Impairments. International Scientific and Practical Conference “World Science”. 

New Opportunities in the Word Science.  (August 30-31, 2016, Abu-Dhabi, UAE). 

Multidisciplinary Scientific Edition. № 9 (13), Vol.3, September 2016, ISSN: 2413-1032, 

pp.33-37. 

Статията е посветена на връзката между формиране на умения за зрително възприемане 

на устната реч и билингвизма. Това е една сложна динамична взаимозависимост, като се 

има предвид, че в условията на билингвизъм конкуренцията между фонологичните кодове 

на две лингвистични системи предизвиква промени в когнитивните функции, пряко 

обвързани със способността за декодиране на устна реч, възприема чрез зрителния 

сетивен канал. В сравнителен план се разглеждат уменията за възприемане на оптичните 

характеристики на различни лингвистични равнища – изолирани думи, изречения, свързан 

текст при монолингви и билингви със слухови нарушения. В разработката се акцентира 

върху отделни прояви на билингвизма в условията на глухота – български, български 

жестов, друг словесен език (езикът на турския и ромския етнос). 

Проведеното изследване е насочено към идентифициране на ефектите на влияние на 

билингвизма върху визуално-перцептивните речеви умения. За целта участниците в 

експеримента (на брой 91) са диференцирани в три групи: „български словесен език“ 

(58,20%); „друг словесен език“ (33%); „жестов и словесен език“ (8,80%). Възрастовият 

показател обхваща диапазона от 6 до 12 години. Абревиатурата „друг словесен език” 

означава лингвистични системи, които се ползват от лица, принадлежащи към турската и 

ромската етническа общност. В експерименталното изследване са използвани 

лингвистични стимули на български език. Предлагането на стимулите от изследващия се 

осъществява единствено върху основата на зрителната модалност на участниците в 

експеримента. В отговор на предявените за зрително възприемане устни стимули от 

учениците се изискват различни реакции за проверка на декодирането.  

Емпиричните данни дават достатъчно основание да се приеме фактът, че 

лингвистичната  среда и в частност билингвизмът, в чиито условия живеят и се развиват 

децата и учениците със слухова недостатъчност, има статут на силно значим по степен на 

влияние върху техните вербални визуално-перцептивни умения фактор. Получените от 

всички езикови проби резултати на учениците, говорещи на български словесен език, 

категорично доминират над резултатите на техните съученици, общуващи чрез друг 

словесен език (турски или ромски), и тези, които използват паралелно визуално-

пространствени и устни кодове в комуникацията. Последните, които са по същество 

билингви не са в състояние (нямат изградени механизми) да поддържат двете 

лингвистични системи разделени така, че с лекота да превключват от едната на другата, 

което без съмнение рефлектира в отрицателен план върху възприемането на речта чрез 

зрителния сетивен канал. 

Като цяло различията не са случайни и могат да се обяснят: първо – с различните 

фонетични структури на отделните езикови системи; второ – с различния образователен 

статус на учениците, представители на ромската и турската етническа група; трето – не 

всички ученици билингви са усвоили специфичните особености на езика на мнозинството 

(български език) вследствие на ограниченото общуване извън собствената си езикова 

среда. 

 

7.7. Georgieva, D., Katsarska, V. Sparing and Recovery Routine in The Training and 

Rehabilitation of Students With Special Educational Needs. International Scientific and 

Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Topical Problems of Modern Science and 

Possible Solutions (September 28-29, 2016, Dubai, UAE). Multidisciplinary Scientific 

Edition. № 10 (14), Vol.5, October 2016, ISSN: 2413-1032, pp.5-8. 



Както е известно, учениците със специални образователни потребности се нуждаят от 

щадящ и оздравителен режим за обучение и рехабилитация. В статията са отразени 

резултати от предприето проучване, които сочат, че децата често имат значително по-

голяма натовареност с учебен труд и занятия по рехабилитация. Съществува вероятност 

това да повлияе негативно общото здравословно състояние, протичането на когнитивните 

процеси, общуването и академичните им постижения. 

Целта на изследването е да се проучи мнението на родителите за натовареността на 

техните деца със специални образователни потребности с учебен труд и занятия за 

рехабилитация и на тази база да се направят предложения за създаване на по-добър щадящ 

режим на работа в училище и в домашни условия. 

Използваните методи включват теоретичен анализ и анкетно проучване сред 

родителите на ученици със специални образователни потребности. 

Резултатите от предприетото проучване дават основание да се споделят, обсъдят и 

предложат конкретни стъпки за подобряване на условията за обучение и рехабилитация на 

децата със специални образователни потребности с цел подобряване на техния щадящ и 

оздравителен режим. 

 

7.8. Georgieva, D. Visual Perception of Oral Speech and Time of Hearing Disorder 

Occurrence. International Journal Knowledge, Vol. 13.2,  2016, ISSN: 1857-92, pp. 295-

299, Global Impact and Quality factor 1.023. 

Зрителното възприемане на речта е сложен процес на прекодиране на звуковия код в 

оптичен. Възприемането на чужда устна реч от глухи деца чрез зрителния сетивен канал 

представлява комплексна интеграция от много компоненти, свързани с когнитивната и 

лингвистичната сфера. От друга страна, развитието на умения за зрително възприемане на 

речта е в релация с различни фактори. Един от тях е времето на настъпване на слуховото 

нарушение. Основната цел на това експериментално проучване е да се установи  

взаимовръзката между времето на възникване на слуховата загуба и развитието на умения 

за възприемане на оптичните характеристики на речта. Представени са резултатите от 

експериментално изследване на автора на 45 български деца и ученици на възраст между 

6 и 12 години. Участниците в експеримента са диференцирани в две групи в зависимост от 

периода на възникване на слуховата загуба: деца и ученици със слуховата недостатъчност, 

проявила се в предлингвистичния период и деца и ученици, с настъпило в 

постлингвистичния период нарушение  на слуха. Изследователските проби за зрително 

възприемане на речта съдържат лингвистичен материал, включващ изолирани думи, които 

принадлежат към различни семантични и граматични категории. Подбраните според 

принципа за релевантност стимули се предявяват от едно и също лице. Децата и 

учениците са инструктирани, след прочитане на всяка следваща дума да посочат тази 

картинка, която съответства на съдържанието на представения вербален стимул. 

На основата на получените резултати в двете групи ученици може да се формулира 

извода, че в зависимост от фактора време на настъпване на слуховото нарушение, 

зрителното възприемане на речта е феномен, който се реализира с приблизително еднаква 

честота и в двете позиции – предлингвистичен и постлингвистичен период. В проведения 

експеримент сходните резултати при зрителното възприемане на отделните категории 

думи в групите участници с предлингвистична и постлингвистична глухота показват, че 

трудностите се дължат на особеностите в овладяване на значенията на различните части 

на речта, което се отразява на качеството на възприемането им посредством зрението. 

 

7.9. Georgieva, D. The role of the supportive family environment in the development of 

skills for visual perception of speech in children and with hearing impairment. Socio 

Brains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 21, маy 2016, ISSN: 2367-

5721, pp. 92-99. 

Семейството на детето със слухово нарушение е една динамична система, при която 

под влияние на значими, реципрочни и позитивни взаимодействия се повлиява качеството 



на неговото интелектуално, познавателно и психо-емоционалното развитие. Овладяват се 

езикови способности, които според много автори повлияват равнището на развитие на 

умения за зрително възприемане на чужда реч (Попзлатева, 1999; Н. Балканска, 2009; 

Кацарска, 2006 и др.). В статията е изтъкната ролята на подкрепящата семейна среда за 

развитието на умения за зрително възприемане на речта. Фактори като материален 

стабилитет, социална подкрепа, социално-икономически статус и степен на образованост 

и информираност на семейството повлияват нагласите на родителите на децата със 

слухови нарушения, взаимодействията, които те осъществяват с тях. Това от своя страна 

рефлектира върху цялостното развитие на техните деца – емоционално, социално, 

когнитивно, комуникативно, което опосредства формирането на умения за зрително 

възприемане на речта.  Целта е на базата на експериментално проучване да се установи 

равнището на развитие на умения за зрително възприемане на речта при деца и ученици 

със слухови нарушения, обусловено от аспектите на подкрепящата семейна среда. 

Предварително формулираната хипотеза гласи, че развитието на умения за зрително 

възприемане на речта при деца със слухови нарушения се повлиява значително от 

подкрепата в семейството. Използваните методи са: наблюдение, анкетиране, тестиране. 

Участниците в експеримента са деца и ученици със слухов статус глухота и слабочуване, 

на възраст 6 – 12 години. В зависимост от степента на подкрепящата семейна среда те се 

диференцират в три групи: „много добра“, „добра“ и „незадоволителна“ подкрепа. 

Резултатите могат да се приемат като потвърждаващи теоретичните допускания 

относно решаващата роля на родителството и семейството за познавателното и 

комуникативно развитие на учениците и в частност върху формирането, развитието и 

усъвършенстването на умения за зрително възприемане на речта. Във всички 

изследователски проби най-високи резултати се манифестират при учениците с 

висококачествени характеристики на семейната среда. Съответно, заниженото ниво на 

успеваемост в другите две групи ученици е резултат от непълноценната реализация на 

механизмите на родителска подкрепа. 

В заключение, родителската подкрепа (финансова, образователна, емоционална), която 

се предлага на децата, е силно обвързана с техните академични постижения и психо-

социалното им благополучие. По-добрата семейна среда предполага по-висока степен на 

удовлетворяване на психологически, когнитивни, комуникативни и лингвистични 

потребности, чийто резултат са по-високите постижения на учениците при зрителното 

възприемане и разбиране на речта. Родителската и семейна подкрепа са свързани с важни 

мотивационни конструкти, които повлияват високите резултати на учениците със слухови 

нарушения. 

  

7.10. Georgieva, D. The influence of chronological age in children and students with 

hearing disorders on the development of speechreading. Knowledge International Journal 

Science papers, Vol. 16.3, 2017, ISSN: 1857-923X, pp. 1111-1116, Global Impact and 

Quality factor 1.023. 

Настоящото проучване е фокусирано върху изясняване на динамиката на развитие на 

умения за зрително възприемане на речта при деца и ученици със слухови нарушения в 

зависимост от тяхната възраст, обхващаща диапазона между 6 и 12 години. В предприетия 

експеримент участват 45 деца и ученици със слухови нарушения, диференцирани в три 

групи: предучилищна възраст (6-7г.), ранна училищна възраст (8-10г. и средна училищна 

възраст (11-12г.). Според формулираната хипотеза уменията за зрителното възприемане 

на устната реч са в позиция на силна зависимост от възрастовия фактор. При провеждане 

на изследването са използвани следните методи: наблюдение, анкетиране, тестиране, 

проучване и анализ на училищна документация. Материалите включват картинен тест, 

работни протоколи, лингвистичен материал. Обработката и анализът на емпиричния 

материал са осъществени въз основа на дефинираните критерии и показатели чрез 

използването на съответните математико-статистически методи.  



Разпределението на резултатите между трите групи има следната динамика. Във 

всички изследователски проби за зрително възприемане на предявените стимули (думи, 

изречения, текст) категорично високи и в същото време сходни резултати се 

манифестират при учениците от групите на ранна училищна възраст и средна училищна 

възраст. При визуалното разпознаване на вербалните стимули групата на предучилищна 

възраст се отличава със значително по-ниска успеваемост. Чувствителната разлика в 

постиженията на учениците от ранна и средна училищна възраст и участниците от групата 

на предучилищна възраст е индикатор за същественото влияние на възрастта върху 

развитието на умения и навици за възприемане на оптичните характеристики на речта. По 

отношение на думите и изреченията се наблюдават приблизително еднакви постижения на 

изследваните лица в групите на ранна и средна училищна възраст, които са в приоритетна 

позиция за последната. При оптичната диференциация на посочените структурно-

семантични единици групата на предучилищна възраст демонстрира значително по-ниска 

успеваемост. Промяна в доминиращата позиция на популациите в полза на учениците от 

ранна училищна възраст се отчита при изпълнение на задачата, свързана с възприемане на 

оптичните кодове на първия текст. Групата на предучилищна възраст запазва статуквото 

си и в двата текста, като отново манифестира най-ниски резултати. Останалите две 

изследвани групи в четвъртия стимул разменят местата си по брой положителни реакции, 

които са отново в полза на учениците от средна училищна възраст. От получените 

резултати се установи наличието на зависимост на значимо равнище между възрастта на 

учениците и успеваемостта за визуална перцепция на вербални стимули. Спрямо 

възрастовия фактор уменията и навиците за възприемане на оптичните кодове на речта се 

намират в правопропорционална зависимост – с нарастване на хронологичната възраст 

уменията за отчитане от лицето нарастват. Това нарастване има скокообразен характер 

между предучилищна и ранна училищна възраст, след което с увеличаване на възрастта 

равнището на развитие на разглежданите умения нараства равномерно.  

 

7.11. Георгиева, Д. Нончева, Д. Стуктурираното обучение като алтернативен метод 

в обучението и комуникацията при деца с комбинирани нарушения, Педагогически 

форум (електронно списание), бр. 2, 2017, Ст. Загора,  ISSN: 1314-7986, ICO 9001:2008, 

DOI: 10.15547/PF.2017.014. 

Структурираното обучение е само част от богатия арсенал алтернативни методи и 

средства за обучение и комуникация при деца с комбинирани нарушения, която все 

повече доказва по категоричен начин преимуществата си пред конвенционалните методи 

за комуникация и терапия. Специфичните особености на децата с множество увреждания 

пораждат специални потребности, изискващи приложението на такива методи и средства 

за обучение и терапия, чието съдържание да бъде релевантно на тяхната уникалност. 

В статията се отделя специално внимание на същността, организацията и значението на 

структурираното обучение и механизмите, чрез които то обезпечава реални възможности 

за постигане на самостоятелност и независимост  при децата с повече от едно нарушение. 

Структурираното обучение е алтернативен метод за обучение и комуникация, 

разработен в контекста на широко разпространения в САЩ и Западна Европа подход за 

работа с деца с нарушения от Аутистичния спектър и други затруднения в сферата на 

комуникацията, известен под наименованието TEACCH Method. Структурираното 

обучение обхваща широк спектър от ресурси, които заслужават внимание заради 

изключително важното им значение за преодоляване на поведенчески проблеми и 

формиране на комуникативно поведение и при деца с множествo увреждания. Този 

капацитет от ресурси е предметът на настоящото проучване. Потвърждаването на 

предварително формулираната хипотеза за наличието на такъв би довело до реализация 

на поставената цел на теоретичното изследване – оптимизиране на процесите на 

комуникация, обучение и терапия при децата с комбинирани нарушения, и подобряване 

на тяхната способност за социална адаптация. 



Структурираното обучение се дефинира като конструктивен подход, обвързан с 

овладяване на проблемното поведение на подрастващите и създаване на гъвкаво 

„обучително“ пространство, което да минимизира стреса, тревожността и фрустрацията, 

типични за децата с комбинирани нарушения. Неговото съдържание включва три основни 

компонента: структурирано пространство; визуално разписание; компоненти на 

обучителния процес.  

Структурираното пространство се състои от елементи, позволяващи организирането 

на материалната обучителна среда. Те обезпечават организацията на пространството за 

децата с особености в психо-физическото развитие. Поставят се ясни физически и 

индивидуални граници, които стимулират разбирането на децата, че всяко физическо 

пространство (на средата) има начало и край. Минимизират се разсейващите вниманието 

визуални и аудитивни фактори. 

Визуалното разписание е научно-обоснован метод, чиито преимуществените 

характеристики са свързани с: обучение в определени навици и тяхната генерализация, 

разширяване на периметъра на интересите, повишаване на гъвкавостта и способността за 

справяне с възникващите в бъдеще казуси и проблемни ситуации, елиминиране на 

неприемливи модели на поведение, редуциране на нивата на тревожност посредством 

високото равнище на предсказуемост на събитията. 

Компонентите на обучителния процес включват „Система за презентиране на 

задачите“ и „Визуална структура“. През призмата на системно-структурния подход 

системата за презентация на задачи се разглежда като системна и организирана емисия на 

задачи/материали с цел обучение в самостоятелна дейност на детето без оказване на 

подкрепа от страна на възрастния. Визуалната структура е вторият важен елемент в 

обучителния процес на деца с множество увреждания, която позволява изграждане на 

навик за визуална идентификация с цел постигане на автономност при дешифриране на 

съобщението. 

От изложените факти може да се направи заключение, че ресурсите на разглеждания 

метод осигуряват перспектива за  ефективно обучение и комуникация и подобряват 

способността за социална адаптация на децата с множество увреждания, което е и целта 

на проучването. 

 

7.12. Георгиева, Д. Превербални комуникативни способности при деца с 

множество нарушения. Педагогически форум (електронно списание), бр. 4, 2018, Ст. 

Загора, ISSN: 1314-7986, ICO 9001:2008, DOI: 10.15547/PF.2018.031. 

Моделите и организацията на човешката личност се създават още в ранното развитие 

на индивида. Разгръщането на комуникацията като активен процес е от решаващо 

значение за всяко човешко същество. Децата с множество нарушения също не правят 

изключение. Тяхната комуникация е силно ограничена поради интензивността на 

съществуващите физически, ментални, емоционални проблеми или комбинации от тях. 

Подобряването на комуникативните умения на тези деца е обвързано с идентифицирането 

на фундаментални способности, предшестващи вербалната комуникация. В статията се 

отделя специално внимание на последователността при формиране на превербалните 

способности, тяхната същност, значение и механизми на реализация. Основният акцент се 

поставя върху спецификата в развитието на доезиковите комуникативни патерни при деца 

със сложни комбинации от нарушения в цялостното им функциониране. 

Вербалната комуникация възниква на основата на по-елементарни довербални форми 

на общуване. Новороденото встъпва постепенно в комуникация. Първите комуникативни 

проявления се свързват с плача, усмивката, движенията на тялото, лицевата експресия, 

жестовете за индикация на комфорт/дискомфорт. Реципрочните отговори на възрастните 

са главните социални стимули на детето към по-сложно комуникативно поведение, 

включващо достигане, манипулиране и посочване на обектите. Подготовката за вербална 

комуникация започва с довербалното комуникативно поведение в ранните етапи на 

детството, което намира различни проявления: във фиксиране на погледа върху предмета 



и проследяване на неговото движение; внимание; имитация; постоянство на обекта, 

причина – следствие; игра; редуване на партньорите в играта; средства – цели, отказ и 

съгласие; избор. Характеристиките на комуникативните способности на децата с типично 

развитие през първите две години от живота им, известни като превербален период, имат 

изключително важна роля за извеждането на закономерности, отразяващи спецификата на 

взаимодействие при децата със сложни нарушения на развитието. 

Овладяването на превербалните комуникативни способности е възможно само при 

непосредственото участие на възрастните, които е необходимо да отчитат особеностите в 

онтогенетичното развитие на децата с атипично развитие, достъпните за тях средства за 

комуникация, потребностите от общуване с комуникативни партньори. От особено 

значение е информираността и уменията на родителите, учителите, специалистите за 

наблюдение, регистриране и оценяване на комуникативното поведение на децата с 

множество увреждания. Формирането на техните превербални комуникативни 

способности се явява предиктор за подобряване на комуникативните им умения, чието 

своевременно развитие е мост към успешна социализация и адаптация в социума. 

 

7.13. Georgieva, D. Specific communication in deaf children and children with 

combined sensory disorders. Socio Brains International Scientific Refereed Online Journal 

with impact factor, Issue 53, January 2019  ISSN: 2367-5721, pp. 10-18. 

На съвременния етап от развитието на обществото проблемът за специфичната 

комуникация и нейните средства за реализация в общуването и обучението на деца със 

сензорни нарушения и вариантите на тяхната комбинираност придобива особена 

значимост. Член 21 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания предвижда 

осъществяване на тяхното право на образование, осигуряване на перспектива за 

овладяване на житейска и социална компетентност. За тази цел се предлага обезпечаване 

на достъпа на информация (предназначена за широката общественост) до зрително 

затруднените лица чрез брайловото писмо, алтернативните шрифтове, алтернативните 

методи, начини и формати на общуване, както и уменията за ориентация и мобилност, и се 

оказва пълно съдействие за усвояване на жестовия език (калкираща реч) от глухите и 

насърчаване на тяхната лингвистична самобитност. 

В статията се обосновава ефективността от прилагането на специфични системи и 

стратегии за комуникация при глухи деца и деца със сложни нарушения в сензорните 

модалности. Въз основа на теоретичен анализ на опита в използването на алтернативните 

технологии се разкрива техният удивителен комуникативен потенциал и перспективите за 

удовлетворяването на комуникативните потребности на децата с комбинирани сензорни 

нарушения. Основният акцент е върху системи, основаващи се на визуални кодове и 

техните тактилни модификации, както и писмени кодови системи, алтернативни на 

традиционния алфабет. Представените стратегии в контекста на специфичната 

комуникация допълват картината на научните търсения в изследваната област. Теоретико-

приложното изучаване на видовете системи и стратегии за визуална и кинетична 

комуникация дава основание за извода, че методическият арсенал на специалната 

педагогика разполага с разнообразни технологии за посрещане на комуникативните 

потребности на тези деца.    

 

7.14. Георгиева, Д. Алтернативни стратегии за развитие на социалната 

адаптация при деца със синдром на Даун, Педагогически форум (електронно 

списание), бр. 2, 2019, Ст. Загора, ISSN: 1314-7986. 

Вниманието в настоящата статия е фокусирано върху феномена „синдром на Даун“ и 

отражението му в педагогическата практика, тъй като в сравнение с други хромозомни 

аберации този синдром има дълга история и висок процент на разпространение. 

Стереотипните схващания за ограничения капацитет на децата със синдром на Даун на 

не малко хора, работещи в практиката, провокират идеята за по-задълбоченото му 

изучаване. Към това може да се добави и търсенето на нови гледни точки и позиции за 



потенциалните им възможности по отношение на развитието им и тяхното приобщаване 

към живота на социума. Сред множеството проблеми, намиращи се във фокуса на 

специалната педагогика и специалната психология, проблемът за социалната адаптация 

при деца със синдром на Даун заема основно място.  

През призмата на социално-педагогическия модел, наложил се като принципно нов 

подход, нови атитюди към лицата с особености в психо-физическото развитие, се застъпва 

становището, че децата със синдром на Даун в една богата на стимули подкрепяща среда 

могат да постигнат много добри резултати и да се развиват по възможно най-добрия 

начин. Прилагането на алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация 

подпомага развитието на нейните основни компоненти: самообслужване, социално-битова 

ориентация, комуникация. Осигурява се такъв тип развиващо обучение, което да обезпечи 

елементарен трансфер на знанията, приложението им в нови ситуации, справяне с нови 

аналогични проблеми. 

 

Е. 20.  ПУБЛИКУВАН УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК ИЛИ УЧЕБНИК, 

КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА В УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА 

20.1. ГЕОРГИЕВА, Д. АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЛИЦА СЪС 

СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ (ЗРИТЕЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА РЕЧТА), ИЗД. 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТ. ЗАГОРА, ISBN 978-954-314-093-0, стр.120. 

През последните години се отбелязва засилена тенденция към увеличаване на броя на 

децата с нарушен слух, които се обучават в естествена среда – общообразователни 

училища и детски градини. Подобряването на техния комуникативен, социален и 

психологичен статус обуславя ранното предприемане на терапевтични стратегии и 

хабилитационни практики. Важен структурен елемент от програмите по слухово-речева 

рехабилитация е формирането на умения за възприемане на устна реч чрез използване на 

сензорните ресурси на зрителната модалност, тъй като всички деца с нарушена слухова 

функция прилагат тези умения в някаква степен. 

Зрителното възприемане на речта е уникален феномен, предизвикващ интереса на 

изследователи и специалисти от различни научни области. Независимо от факта, че е 

предмет на изследване от дълги години и от различни позиции, малко са литературните 

източници, разкриващи отделните му аспекти. Една част от публикациите е ориентирана 

предимно към теоретични и изследователски конструкти, а не толкова към практическите 

потребности на глухите лица. Друга част е само с практическа насоченост и не хвърля 

светлина върху въпроса за същността и природата на зрителното възприемане на речта 

като процес. 

В българските литературни източници също не се откриват много текстове, които да 

описват в пълнота състоянието на проблема за зрителното възприемане на речта. 

В същото време се повишават изискванията към студентите от научно направление 

Специална педагогика по отношение на тяхната теоретична и професионална подготовка, 

конкретно обвързана със слухово-речевата терапия при глухи деца и възрастни. 

Целта на Алтернативна комуникация при лица със слухови нарушения е да формира 

при студентите разбиране за особеностите на нетрадиционния рецептивен модел на устно-

зрителна комуникация, за неговите ползи и ограничения. В рамките на предложения текст 

са очертани ясно терминологичните аспекти на зрителното възприемане на речта, 

неговата роля като алтернативна система в комуникацията на глухите лица. Студентите 

могат да се запознаят в детайли с полисетивния фундамент, върху който се базира 

визуалната перцепция на речта, представен от зрителната сетивност, остатъчния слух и 

вибро-тактилната чувствителност. Особено внимание заслужават компонентите на 

зрителното възприемане на речта, изграждащи сложния му механизъм за реализация, 

както и мултидименсионният модел на работната памет. Направената дескрипция на 

инструментариума за оценка и развитие на способността за извличане на устна 

информация чрез зрителния сетивен канал ще позволи на студентите да обогатят 



представата си за ранните и съвременните обучителни системи, предназначени за 

формиране на разглежданите умения. Не на последно място се предлага знание за плеяда 

от безспорни фактори, детерминиращи реализацията и ефективността на зрителното 

възприемане на речта по отношение на неговите две дименсии – като процес и като 

способност. 

Като логичен завършек на текста следват някои стратегии и упражнения, които да 

послужат като примерен модел при разработване съдържанието на занятия за развитие на 

умения за зрително възприемане на устната реч. Това би насърчило индивидуалната 

инициатива и изобретателността на студентите. 

Отразените в изданието научни факти са призвани да разширят познавателния хоризонт 

на студентите, да обогатят кръгозора им с академични интереси към нетрадиционните 

подходи за обучение и комуникация при лицата с нарушен слух, да подкрепят 

изграждането на личната им професионална философия.  
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