
МОНОГРАФИИ / КНИГИ 

 

1. ОБЩУВАНЕ ПРИ ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР НА 

ПОВЕДЕНИЕ 

Гергана Тодорова – Маркова, Антеа Милър 

Р Е З Ю М Е 

 

Тази монография е посветена на съвременните достижения по 

отношение на състоянието аутизъм и по-специално – на общуването при 

деца от аутистичния спектър на поведение.  

Аутизмът е тежко разстройство на развитието, причините за което все 

още са обект на задълбочени изследвания.  Характерно за хората с тази 

диагноза е затруднената комуникация, а вследствие на това – и затрудненият 

процес на обучение и социализация, които често са съпътствани от 

поведенчески проблеми. При различните индивиди тежестта на състоянието 

и комбинацията на изявените симптоми са различни и варират в много 

широк диапазон. 

Отглеждането на дете с аутизъм в Република България е изключително 

трудно, тъй като не съществува законова рамка, която да подпомага и 

подкрепя семейството с такова дете. Липсата на традиции усложнява 

качеството на живот на тези деца, числеността на които прогресивно се 

увеличава.  

В качеството на важни задачи за обсъждане, са поставени въпроси, 

свързани със значението на общуването като социална дейност, социалната 

реципрочност, същността на аутизма, развитието на общуването при деца от 

аутистичния спектър и тяхната комуникация.  

Дискусионният характер на включения в книгата материал ще 

стимулира търсенето на нови методически подходи и форми на работа, 

въздействия и взаимодействия с децата от аутистичния спектър.           



Монографията е плод на резултатите от дейността на двама автори, 

интересуващи се от разглежданата тема в две страни и техните обединени 

усилия – гл. ас. д-р Гергана Тодорова – Маркова, България (Увод,  I-ва,   

II-ра и III-та глава и Антеа Милър, Великобритания - IV-та глава). 

 

Ключови думи:  аутизъм, аутистичен спектър, общуване, комуникация, реч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕН ТЕКСТ ОТ УЧЕНИЦИ 

СЪС ЗАДРЪЖКИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Гергана Тодорова – Маркова 

РЕЗЮМЕ 

Проучвания при учениците с ниска успеваемост в началния етап на обучение 

показват, че се срещат деца у които липсват слухови или зрителни 

нарушения, не се открива умствена изостаналост и са със социално 

поведение. Независимо от това много от тях срещат трудности в обучението. 

Към тази категория се отнася и сборна група с така наречената задръжка в 

психическото развитие (ЗПР) – Specific Learning Disorder (SLD). При тези 

ученици в началния етап на обучение не са достатъчно проучени въпросите 

за развитието на умения за четене с разбиране, разкриващи трудностите, 

които трябва да преодолеят според класа на обучение и вида на текста.  

В книгата се прави анализ на проведеното от автора проучване при 

релациите трудности в четенето – възпроизвеждане и разбиране на прочетен 

текст в динамика на обучението на учениците със ЗПР от първи до 

завършване на четвърти клас. Трудностите в четенето и техните особености, 

както и влиянието им върху степента на възпроизвеждане и разбиране на 

прочетен текст при учениците от началното училище, показват 

необходимостта от въвеждането на скрининг – тест за проверка на техниката 

на четене. Това ще позволи адекватна селекция на учениците, които се 

нуждаят от по – задълбочени изследвания. 

Установеният при проучването висок процент на разпространение на 

трудностите в четенето и неговите вариации при учениците със ЗПР в 

отделните класове  представлява теоретичен ориентир за адекватна 

диагностична стратегия на логопеда и ресурсния учител при работа с такива 

ученици. 

Ключови думи: четивна техника, четене, разказване, четивни нарушения, 

четене с разбиране, задръжка в психическото развитие. 



3.  СЕТИВНИ  И  КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ 

Гергана Тодорова - Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

В монографията се разглеждат важни въпроси, свързани със сетивните 

и комбинирани нарушения – съдържание на понятието „сетивни 

нарушения”, критерии за обособяване на групите, видове, класификации, 

етиология, симптоматика, методологически схващания, синдроми, подходи, 

принципи и методи на работа и др. 

В първа глава се разглеждат общи теоретични въпроси. 

Предмет на изучаване и описване в останалите три глави са нарушенията – 

зрителни, слухови и комбинирани. В съдържанието на отделните части са 

включени актуални въпроси за нарушенията.   

Предмет на обсъждане са не само тези, сложни по своята същност 

нарушения, но и свързаността между тях.  

Значително внимание се отделя на  значението на сетивния интегритет и се 

отбелязва, че нарушението на която и да е сетивна система оказва влияние 

върху останалите. 

Сравнително увеличаващия се брой засегнати лица, налага 

необходимостта от повишаване на изискванията относно по-добрата 

подготовка на кадри за работа с такива лица. Това неминуемо ще допринесе 

за подобряване качеството на техния живот.  

Разгледаните в книгата актуални въпроси, пораждат идеята за обсъждане на 

особеностите в комуникцията при лицата със слухови и комбинирани 

нарушения.  

 

Ключови думи: сетивни нарушения, комбинирани нарушения, сетивен 

интегритет, етиология, симптоматика, видове, класификации, педагогика, 

качество на живот, подготовка на кадри. 



4.  ОСОБЕНОСТИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПРИ ДЕЦА СЪС 

СЛУХОВИ И КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Книгата  отразява проучванията на автора за същността и особеностите 

на комуникацията при лица със слухови и комбинирани нарушения.   

Откриването и описването на особеностите е и основната цел за написването 

на монографията.      

Наред с  открояването им, втората, също много важна цел е да се 

отговори на въпроса алтернативна или безалтернативна е комуникацията на 

тези групи хора в сравнение с тази на лицата без нарушения.    

Процесът комуникация в тази монография се разглежда като сложен и 

многоравнищен процес, с жизнено  важно значение за човека.    

Основната хипотеза, формулирана от автора е, че човешката 

комуникация няма алтернатива. Тя е присъща на всички хора, запазва 

своите основни характеристики, независимо от това, дали отделни групи 

хора имат някакво нарушение. Алтернативни могат да бъдат главно  

средствата за нейното осъществяване. Специфики при някои групи лица и по 

отношение на някои други  компоненти,могат да се откриват, но те не 

изменят същността на общочовешкия процес комуникация.      

В резултат на теоретично проучване и анализ на литературните 

източници, взаимно споделения опит с много автори в научни форуми 

(последният по време на “XIX – th International Scientific Conference 

Knowledge in Practice, Банско, 2018), както и собствени наблюдения и опит в 

обучението на студентите, дадоха основание в книгата да се анализират 

важни  аспекти на комуникацията:  същност, еволюирането на понятието и 

отразяването на съвременни дефиниции, модели на комуникацията, 



вербални и невербални средства, използвани от лицата със слухови и 

комбинирани нарушения, особености при кодирането и декодирането на 

съобщенията от комуникатора и рецепиента (комуниканта) и др. въпроси.  

Авторът открива редица особености и стига до извода, че човешката 

комуникация няма алтернатива. Тези  особености (вероятно има и други) се 

отнасят до някои нейни компоненти, до редица специфики, но те не 

променят нейната същност, основни функции, компоненти, модели и 

аспекти.  

  В резултат на използваните методи и главно – на теоретичния анализ 

целите и задачите, поставени от автора, са изпълнени, а основната хипотеза – 

потвърдена.  

 

Ключови думи: слухови нарушения, комбинирани нарушения, 

комуникация, алтернативни средства на комуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТИИ 

 

5.  ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

КОРЕКЦИОННАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ 

 

Гергана Тодорова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В организацията и провеждането на корекционната работа при деца с 

увреден слух има редица особености. Те са предмет на обсъждане в статията.  

В публикацията се обосновава  идеята  корекционната работа да излезе 

от стеснените рамки на дидактичните занятия и да се разглежда в контекста 

на общото здравословно състояние на децата, на добре организиран дневен 

режим, на организиране и използване на сетивния опит на детето. 

Посочени са целите и задачите на организацията на работата с децата, 

някои общи дидактически  и специфични  изисквания – максимално 

използване на анализаторите, създаване на условия за самостоятелно 

придобиване на знания и контролиране на своите действия и постъпки, 

осигуряване на адекватна среда за личностно развитие.  

В този по-разширен контекст се разглеждат индивидуалните занятия – 

тяхното значение, цели и съдържание. 

 

Ключови думи: деца с увреден слух, корекционна работа,  индивидуални 

занятия, организация, особености.   

 

  

 



6.  ДИДАКТИЧЕСКАТА ИГРА И РАЗВИТИЕТО НА РЕЧТА ПРИ 

ДЕЦА СЪС ЗАДРЪЖКИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Гергана Тодорова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статията се дискутира въпроса за характеристиката на речевото 

развитие при деца от предучилищна възраст със задръжки в психическото 

развитие (ЗПР) и ролята на дидактическата игра в процеса на тяхното 

обучение в училище.  

Децата със ЗПР от предучилищна възраст показват изоставане в 

овладяването на монологичната реч. 

В условията на специфична корекционна работа учениците със ЗПР 

могат да се доближат до нивото на овладяване на монологичната реч, 

характерна за техните нормално развиващи се връстници. Успехът на този 

процес зависи от индивидуалните особености на всяко дете. 

За това в хода на специалното им обучение е добре да се формира 

нуждата от речево общуване. При такива деца се забелязва ситуативен 

характер на общуване, ниско ниво  на познавателност и общуване с 

възрастни. 

Най-подходяща за децата със ЗПР се оказва ситуацията на съвременна 

игра с възрастните – преобладава игровата мотивация. 

 

Ключови думи: задръжки в психическото развитие, дидактическа игра, 

развитие на речта, предучилищна възраст, игрова мотивация. 

 

 

 

 



7. THE SEXUAL ABUSE CHILDREN AS A DEONTOLOGICAL AND 

SOCIAL PROBLEM   

СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НА ДЕЦА КАТО ДЕОНТОЛОГИЧЕН И 

СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ 

 

Радостина Митева,  Гергана Тодорова - Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статията се разглежда сексуалното насилие върху деца, щетите от 

което по отношение на психиката и здравето на децата са значими. Това 

поражда изключителен медицински, социален и правен интерес. Насилието 

върху деца се нарежда сред най-важните и актуални медицински, социални и 

съдебни проблеми.  

В статията се отчита и факта, че повишеното ниво на агресия с 

нарушаване на сексуалната святост допълнително увеличава риска от 

влошаване на демографските параметри в страната. 

Изразява се мнение лекарите  да провеждат изследвания, за да се 

установи дали има физически доказателства за сексуално насилие над 

детето, тъй като не липсват и случаи, при които лекари правят заключения за 

злоупотреба въз основа на недостатъчно ясни физически констатации и при 

липса на достатъчна информация.  

Това обстоятелство е съществена причина сексуалното насилие в тази 

публикация да се постави във фокуса на вниманието и да се обсъди като 

деонтологичен и социален проблем.  

 

Ключови думи:  деца, здраве, сексуално насилие, деонтологичен проблем, 

социален проблем. 

 



8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ЛИЦА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ СОЦИАЛНА ПОМОЩ 

 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статията се разглежда  въпроса за подобряване качеството на живота 

и социалното включване на хората с увреждания, съобразно европейското 

разбиране за равнопоставеност.  

Посочва се, че предоставените алтернативни форми на социални 

услуги за осигуряване добро качество на живот на хора с трайни увреждания 

в България не са достатъчни и не са равномерно разпределени. Добрите 

практики са малко и с ограничен капацитет. Като основна причина за това се 

посочва недостатъчно финансиране. 

Отбелязва се, че при хората с трайни увреждания в България може да 

се постигне по-добро качество на живот чрез разширяване възможностите за 

осигуряване работа на хората в социалната сфера и нарастване на обема и 

многообразието от социални услуги.  

 

Ключови думи: идентификация, трайни увреждания, добри практики, 

финансиране,  социални услуги. 

 

 

 

 

 

 

 



9. PERTURBATIONS DANS LE DISCOURS ET L'OUIE ET RETARD 

DANS LE DEVELOPPMENT PSYCHIQUE 

 

СЛУХОВО-РЕЧЕВИ НАРУШЕНИЯ И ЗАДРЪЖКАТА В 

ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 Обект на настоящата работа са особеностите в речта на учениците с 

отклонения в развитието. Тяхното проследяване показва, че недоразвитието на речта 

при тези категории деца се изразява, както в неразчлененост в общия поток на речта 

и доближаване до структурата на ситуативна разговорна реч при начинаещите 

ученици със ЗПР, така и до отсъствие или грубо нарушена устна и писмена реч при 

глухите и слабочуващи учащи, непреминали специално обучение. 

Отчитането на тези особености изисква методичен подход при корекцията на 

онези страни на речта, които се свързват, от една страна, с характера на отклоненията 

и обусловения от тях дефицит в речевото развитие, а от друга – с характера на 

формиращите се граматически структури.  

Изследванията на речта при слабочуващите показват, че своеобразието в речта им 

трябва да се разглежда не толкова като недостатъчност, колкото като процес на 

забавено постъпателно развитие на речта, подчинено на особени закономерности. 

В заключение трябва да се отбележи, че овладяването на езика в условията на 

специално обучение предлага закономерно развитие на речевото мислене при 

слабочуващи деца, постепенен преход от свойственото за тях нагледно, конкретно 

отражение на заобикалящата действителност към по-обобщеното осъзнаване и 

възпроизвеждане на ниво усвоени езикови знания. 

Клучови думи: слухово-речеви нарушения, реч, задръжката в психическото 

развитие. 

 

 



10.  READINESS OF CHILDREN WITH RETARDED MENTAL 

DEVELOPPMENT AND AUDIO – SPEECH DISORDERS FOR SCHOOL 

EDUCATION  

 

ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА СЪС ЗАДРЪЖКИ В ПСИХИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ  И СЛУХОВО – РЕЧЕВИ НАРУШЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 

УЧИЛИЩЕ 

Гергана Тодорова – Маркова 

РЕЗЮМЕ 

Във фокуса на вниманието е актуалния проблем за готовността на децата със 

задръжки в психическото развитие (ЗПР) и слабочуващите за обучение в училище.  

Споделя се мнение, че не всички деца от тези категории имат готовност за 

училищно обучение. 

Изследванията показват, че при тях отсъстват такива важни показатели като: 

устойчиво отношение към познавателната дейност, контрол на всички етапи при 

изпълнение на задачите, речева саморегулация. В редица случаи  се регистрира 

бърза изморяемост и ниска работоспособност. 

Сред направените по-важни изводи са: 

 предучилищното детство се явява най – благоприятно за интензивно 

интелектуално, емоционално и социално развитие на децата; 

 при условията на ранна диагностика и оказване на своевременна 

корекционно – педагогическа помощ децата със ЗПР и слабочуващите могат 

да преодолеят психическото недоразвитие преди началото на 

систематичното обучение в училище; 

 необходимо е предучилищните образователни институции да осъществяват 

компетентно психолого – педагогическо изучаване на децата от рисковите 

групи с цел оказване на своевременна психо – корекционна помощ. 

 

Ключови думи: задръжки в психическото развитие, слухово-речеви 

нарушения, готовност за обучение в училище.  



 

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ 

 

Гергана Тодорова-Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Статията е  насочена към търсенето на ресурси за подобряване 

качеството на живот на хора с увреждания чрез създаване на условия за 

ефективно упражняване правото им на независимост, труд и намаляване на 

риска от социално изключване. 

      Основен акцент се поставя върху предоставянето на  услугата 

"Социален асистент" като нова в общността - в семейна среда или близка 

такава до дома. 

В статията е посочена рамката за правата и задълженията на 

социалните асистенти, с цел понасянето на отговорности в процеса на 

предоставянето на услугата. 

Като се базира на социалния модел – новата парадигма по отношение 

на лицата с особени нужди, авторът аргументира необходимостта от 

прилагане на услугата "Социален асистент",  с цел подкрепа и грижи за деца 

и възрастни с различни нарушения, в условията на равнопоставеност и 

активна подкрепяща среда. 

 

Ключови думи: социален асистент, услуга в общността, права, задължения, 

подкрепа и грижи. 

 

 

 

 



 

12.  ПОТРЕБНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" 

 

Гергана Тодорова-Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Съвременните гледни точки за социалните общности трудно изчерпват 

социалната динамика, която характеризира тяхната същност, проявление и 

структура.  

В статията се разглежда въпросът за достъпа до услугите, ресурсите, 

помощта и  закрилата, предназначени за обезпечаване на нуждите на хората 

с увреждания, както и разрешаване на възникнали проблеми, особено 

отнасящи се до  адаптацията, развитието и интеграцията, видовете 

потребности и услуги. 

 

Ключови думи:  потребители, потребности, услуги, социален асистент, 

проблеми, права, задължения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  ЖИТЕЙСКАТА КРИЗА НА СТАРОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО 

ОБЩЕСТВО 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

В статията се обсъжда важен и актуален въпрос – застаряването на 

населението в световен мащаб, което води до глобална демографска 

трансформация и  влияние на стареенето върху всички сфери на личния, 

обществения и социалния живот.   

Разглеждат се реакциите на възрастните на актуални и минали събития, 

често изразяващи обида. Натрупването на такива реакции често обуславят 

развитие на масирана реакция на затормозяване.  

Вниманието на автора е ангажирано с въпроси като вътрешни промени, 

самота, висока чувствителност към уединение. 

Изтъква се необходимостта от деинституционализиране на услугите чрез 

предоставянето им директно в общността. В този смисъл социалният асистент 

може да бъде много полезен.  

В статията е описано проучване на ефектите от предоставената в 

продължение на 10 месеца услуга „социален асистент“ за грижи на самотно 

живеещи стари хора и лица с трайни увреждания в малките населени места 

(селата) на територията на община Стара Загора. 

На базата на това проучване са направени конкретни изводи, отнасящи се до 

необходимостта да се изгради мрежа от различни видове услуги с цел 

осъществяването на деинституционализация, осигуряването на качествени услуги 

и равномерното им разпределение в страната. Аргументира се изразеното мнение 

услугите да се предоставят в семейна среда.   

 

Ключови думи: старост, житейска криза, социален асистент, самота, 

социален контакт, качествени услуги. 



14.  МЕДИКО – СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК / СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ПРИ 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

В статията се прави опит да се насочи вниманието на обществото не 

само към съпътстващите старостта влошено здраве, занижена памет, често 

срещан  спад в творческата активност, повишена неувереност и тревожност 

и преобладаващите в структурата на медико-социалните програми на  тези, 

свързани с различните заболявания и потребности от медицински грижи, 

лечение и финансова помощ, но и към техните проблеми от социален 

характер – преодоляването на социалната изолация, която по различни 

причини са си наложили и налагат голяма част от възрастните хора. 

Авторът изразява мнение за важността както от проявяване на здравни 

грижи и финансова подкрепа, особено към страдащите от тежки заболявания 

и старческа немощ, така и от фокусирането на вниманието за преодоляване 

на социалната изолация на възрастните и приобщаването им в социалната 

среда. 

Важно място в статията се отделя и на обучението на тези хора (там, 

където състоянието им предоставя възможност) за осъществяване на 

самопомощ и включването им в групи за социално интегриране и 

рехабилитиране.  В статията се посочва, че този процес е добре да протича 

без резки и груби промени в начина на живот, стимулирайки стремежа към 

естествени, близки и хуманни взаимоотношения. 

Ключови думи: възрастни хора, трайни увреждания,  социална изолация, 

обучение, социална интеграция. 

 



 15.    МЕДИАЦИЯ ПРИ РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ 

КОНФЛИКТИ  

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Предмет на обсъждане в тази статия е преодоляването на някои 

възникнали разногласия или даже конфликти между потребителите на 

социални услуги, техните близки и асистента, породени от различни 

разбирания, ценности и поведенчески модели в процеса на общуването и 

изграждането на отношения на взаимно разбиране и партньорство. 

Като един от алтернативните начини за разрешаването на спорове и 

конфликти,  който дава възможност за справяне с възникнали противоречия 

и конфликти чрез активно търсене на удовлетворяващо и двете страни 

решение и съхраняване на добрите отношения с другите участници в спора 

се посочва медиацията. 

В статията се разглеждат редица конкретни правила, които  

социалният асистент трябва да спазва в хода на комуникацията и които имат 

особено важно значение за предотвратяване възникването на социални 

конфликти или тяхното преодоляване. 

Изразява се и мнение относно необходимостта от придобиване на  по-

висока професионална квалификация по медиация на социалния асистент и 

ползите от нея в дейността му. 

 

Ключови думи: социален конфликт, потребител, социален асистент, 

медиация, общуване, правила. 

 

 

 



16.  УСЛУГА ”СОЦИАЛЬНыЙ АССИСТЕНТ”  КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННыМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ  
 

 

УСЛУГАТА ”СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” КАТО АЛТЕРНАТИВА ЗА 

СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ОГРАНИЧЕНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ  

 

Гергана Тодорова-Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 В статията се разглежда една от алтернативните форми на услуга за 

хора с увреждания и самотно живеещи като съществена част от философията 

за независим живот - услугата  "социален асистент".  

 Описва се предоставянето на услугата по начин, който зачита 

правото на достойнство и лично пространство на хората с увреждания и се 

съобразява с начина им на живот.  

 Важно място е отделено на поощряването на самостоятелността им, 

насърчаване  да участват във вземането на решение по всички въпроси, 

отнасящи се до начина им на живот, да поддържат и развиват силните страни 

и позитивните си характеристики в ценностната си система. 

 Обръща се внимание на гарантирането на  поверителността на 

личните данни и етичните принципи в дейността на специалистите, 

упражняващи  помагащите професии. 

 Особен акцент е поставен върху разработването на гъвкава и 

ефикасна система за оценка и контрол на дейността по стандартите за 

предоставянето на тези услуги.  



 Описват се и се обосновават приоритетите в дейността на социалния 

асистент със самотноживеещите.  

 

Ключови думи: лица с ограничени възможности, самотноживеещи, услуга, 

социален асистент, социална интеграция, приоритети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.  ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА НА МЕДИАЦИЯТА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ 

НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНИТЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ 

СИСТЕМИ 

 

Веска Шошева, Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статията се разглежда въпроса за медиацията, нейният поверителен 

характер и значението й при решаването на спорове, отнасящи се до 

обучението и възпитанието на деца със специални образователни 

потребности. 

Проучени са  и са описани въпроси за характера на най-често 

възникващите конфликти в училищните интерперсонални системи, 

преживяванията на учениците, свързани с тях, използването на медиацията 

като своеобразна превенция за недопускане на психотравмиращи 

обстоятелства и начините за преодоляването им. 

Подчертава се използването на медиацията в различните училищни 

интерперсонални системи. 

Вниманието в статията е насочено и към приложението на медиацията 

като средство за осигуряването на добър климат между учителската и 

родителската общност. 

 

Ключови думи: медиация, конфликти, училищни интерперсонални системи. 

 

 

 

 

 



18.  MECHANISM OF READING OF SCHOOL CHILDREN WITH 

CEREBRAL DISFUNCTION IN THE DYNAMICS OF THEIR TRAINING 

FROM FIRST SCHOOL GRADE TO THE END OF FOURTH GRADE  

 

МЕХАНИЗЪМ НА ЧЕТЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС ЗАДРЪЖКИ В 

ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ДИНАМИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ 

ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В тази статия са отразени проучванията на автора за механизмите на 

четене и четивната техника при ученици със задръжки в психическото 

развитие. 

Промените в механизма на четене са проследени по четири критерия: 

     -    четене на цели думи;  

- сричане и четене на цели думи;  

- сричане;  

- буквуване. 

      Отделено е и място за разглеждане на текста за четене при тези 

ученици, който се отличава със значителна вариативност, което може да се 

обясни със забавeното възприемане на печатните знаци, а също така и с 

индивидуалните особености на ученика. 

      Направени са и съответните на проучването изводи. 

 

Ключови думи: ученици, задръжки в психическото развитие, механизъм на 

четене, четивна техника. 

 

 



19.  RESEARCH ON THE RETELLING AND READING 

COMPREHENSION OF CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING 

DISORDERS  (GRADE (AE) 2 – 4) 

 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕН ТЕКСТ OТ 

УЧЕНИЦИ СЪС ЗАДРЪЖКИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ  

(II – IV КЛАС) 

 

Гергана Тодорова – Маркова, Сирма Бошкилова 

РЕЗЮМЕ 

 

В статията е описано проведеното от автора проучване върху 

възпроизвеждането и разбирането на прочетен текст от ученици със 

задръжки в психическото развитие (ЗПР). 

Поставени са акценти върху затрудненията, които тези ученици срещат 

при четене на неизучен текст – трудности при откриване на логическите 

връзки, възпроизвеждане на прочетения текст с промяна на хронологичната 

последователност, частично разбиране на прочетеното вместо схващането на 

общия смисъл. 

Обосновано е твърдението, че  срещаните трудности в процеса на 

четенето не им позволяват да отделят и усвояват значението на непознатите 

за тях думи и като цяло - съдържащата се контекста информация. 

Изразено е мнение, че установените трудности в четенето и техните 

вариации при ученици със ЗПР в началния етап на обучение могат да служат 

като ориентир за адекватна диагностична стратегия на логопеда и ресурсния 

учител при работа с такива деца. 

Ключови думи: ученици със задръжки в психическото развитие, четивни 

затруднения, четивна техника,  разбиране на прочетен текст. 



20.  НЕВРО-МОТОРНИТЕ НЕЗРЯЛОСТИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕТЕТО 

 

Гергана Тодорова- Маркова, Мая Василева 

 

РЕЗЮМЕ 

В статията се поставя на обсъждане въпросът за въздействието на 

сензорно-моторното развитие върху академичните постижения на 

учениците, както и въпроса за невро-моторните незрялости и влиянието им 

върху образователните умения на детето. 

Вниманието се фокусира върху силната връзка между правилното 

преминаване на бебето и детето през естествените етапи на развитие,  

интеграция на мозък и тяло, и последващата му успеваемост в училище и 

живота. Акцентира се върху ролята на епигенетиката в детското развитие. 

Поставя се и въпросът за необходимостта от информираност на родители, 

педагози и специалисти за  неврологичната възраст и зрялост и важността на 

сензорно-моторната работа с децата. 

Анализират се полезни сензорно-моторни-перцептуални програми, 

които чрез комплекс от структурирани упражнения работят за постигане на 

оптимално интегриране на мозък и тяло.  

На базата на проучването авторите правят важни изводи за влиянието 

на невро-моторните незрялости вследствие на неправилна сензорно-моторна 

интеграция и тяхното отражение върху образователните умения на детето, 

както и за благоприятното отражение на сензорно-моторната интеграция 

върху по-добрата адаптивност - социална, емоционална, интелектуална и 

физическа. 

 

Ключови думи: деца, ученици, училище, сензорно-моторна интеграция, 

невро-моторни незрялости,  успеваемост, академични постижения.  



21.  SPECIFIC FEATURES OF ALTERNATIVE COMMUNICATION 

WITH CHILDREN WITH SENSORY DISORDERS AND MULTIPLE 

DISABILITIES  

 

ОСОБЕНОСТИ НА АЛТЕРНАТИВНАТА  КОМУНИКАЦИЯ ПРИ 

ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНИ  И КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ 

Гергана Тодорова – Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

Обект на разглеждане в статията е комуникацията като сложен и 

многоравнищен процес.  

Предмет е алтернативната комуникация при деца със сензорни и 

комбинирани нарушения.  

Обосновава се интереса на автора към специално-педагогическия и 

социалния  аспект на разглежданата тема.      

Разглеждат се актуални дефиниции, еволюиране на понятието 

комуникация, методологически въпроси. 

В центъра на вниманието на автора е не толкова често описваната 

двупосочност на процеса, неговия алгоритъм или код (жестов език, Брайлово 

писмо и др.) или нарушението (сензорно, комбинирано), колкото 

личностите, участващи в процеса, тяхната инициативност, отношения и 

цели, проявяващи се в различни комуникативни ситуации (взаимовлияние, 

еманципация и терапия). Специално място се отделя на терапията, т.е. 

повлияването върху комуникативното поведение на децата със сензорни и 

комбинирани нарушения. Това повлияване тук не се разглежда еднопосочно 

(стимул-реакция), а като взаимовлияние, като интерактивен процес. 

Отношението между комуникиращите е от особена важност.  

Споделя се разбирането, че комуникацията протича с редица 

специфики в различните комуникативни ситуации (например комуникативни 



ситуации между глух-слабочуващ, глух-глух, сляпоглух-глух и т.н.), 

присъствието на посредник (например, преводач на жестов език) и в най-

голяма степен – в личността на участниците в комуникацията. На базата на 

изложеното, авторът формулира изводи и препоръки.  

Основният сред тези изводи е:  

 При обсъждането на алтернативната комуникация при деца със 

сензорни и комбинирани нарушения вниманието е добре да се 

префокусира от специфичните средства за комуникация по 

посока на особеностите на тяхната комуникация, в центъра на 

която се намира детската личност, а това по същество променя 

модела за обсъждане на комуникацията.  

 

Ключови думи: деца със сензорни и комбинирани нарушения комуникация, 

специфики на комуникацията при тях, нов модел за обсъждане на 

комуникацията.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE FIELD OF 

SPECIAL EDUCATION – ACHIEVEMENTS, DIFFICULTIES AND 

FUTURE PERSPECTIVES 

 

 ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ПОСТИЖЕНИЯ, ЗАТРУДНЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВИ 

  

Гергана Тодорова - Маркова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

  Предмет на обсъждане е практическото обучение на студентите по 

Специална педагогика в Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

      Разкрива се положителното отношение на студентите към 

практическото им обучение и тяхното разбиране за неговото ключово 

значение за бъдещата им професионална реализация. Представено е в 

обобщен вид виждането на автора за техните постижения, демонстрирани по 

време на подготовката на план-конспекти на уроци и логопедични занятия с 

деца и ученици със специални образователни потребности. 

Посочен е и ресурсът за преодоляване на допусканите грешки. Такъв 

ресурс за подобряване на уменията на студентите да планират и 

осъществяват практически занятия съществува както у самите студенти, така 

и у техните преподаватели. Необходимо е само вниманието да се фокусира 

върху този, изключително важен въпрос и да се потърсят конкретни форми, 

съдържание и методи за неговото успешно решаване за да се отговори 

адекватно на нарасналите изисквания на обществото по отношение 

обучението, рехабилитацията и логопедичната работа. 

 



 Ключови думи: деца  със специални образователни потребности, 

практическo обучение, уроци, логопедични занятия, план-конспекти за 

уроци и логопедични занятия, ресурс за преодоляване на грешките. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A 

TOOL FOR SOCIAL SUPPORT AND DEVELOPMENT OF SCHOOL 

STUDENTS WITH DYSLEXIA IN THE UNITED KINGDOM 

 

 ИНФОРМАЦИОННО - КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАТО СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Гергана Тодорова-Маркова 

 

Р Е З Ю М Е 

Статията е посветена на изучаването на въпроса за използването на 

информационно- комуникационните технологии (ИКТ) като средство за 

социално подпомагане и развитие на ученици с дислексия във 

Великобритания с цел реализиране на потенциалните им  възможности.  

На децата и младите хора с дислексия се дава възможност  ефективно 

да използват тези технологии при придобиването на знания и умения в 

училище.  

В статията се подчертава, че тези технологии могат не само да 

позволят по-бързото и по-лесно натрупване на знания и умения в училище, 

но и  да им помогнат при преодоляване на бариерите и трудностите, пред 

които са изправени през целия си  живот. 

Споделя се мнението, че паралелно с развитието и усъвършенстването 

на ИКТ, вниманието на специалистите трябва да се насочи към тяхното  

правилно използване. Това може да доведе до реални промени и да помогне 

на учениците с дислексия при преодоляване на пречките за учене, днес и в 

бъдеще. Правилно използвани, тези технологии могат да допринесат 



съществено за формирането на чувство за независимост и постижения, като, 

наред с редица други фактори, помагат за създаването на равни условия  и 

предоставят равни шансове за всички. 

Ключови думи: дислексия, информационно- комуникационни технологии, 

ученици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONOGRAPHS / BOOKS 

 

  1. COMMUNICATION IN CHILDREN ON THE AUTISM SPECTRUM 

OF BEHAVIOR 

Gergana Todorova – Markova, PhD       Anthea Millar, MA 

 

ABSTRACT 

 

This monograph is focused on the contemporary scientific achievements 

regarding autism and specifically the communication of children on the autism 

spectrum of behavior.  

The work analyzes a number of sources that discuss different aspects of 

this relatively serious developmental disorder. The condition and the 

combinations of symptoms it can manifest itself through are not typified and 

standardized. It is emphasized that they can vary over a great range. Without 

neglecting the many other difficulties individuals with autism are faced with, 

special attention is given to their communication and behavioral problems.    

The important topics of discussion are questions related to the 

significance of communication as a social activity, social reciprocity, the nature 

of autism, the development of interactive behavior in children on the autism 

spectrum and their communication.  

The monograph presents an empirical study on the development of 

communication in children on the autism spectrum (Chapter Three), which was 

conducted and written up by Gergana Todorova – Markova.  

The general and discussion-based character of the materials included in 

the book encourages the search for new methodological approaches and forms 

of intervention, influence and interaction for children on the autism spectrum.  

The monographs was the result of the joint efforts of two authors 

interested in the topic covered in this book, who also come from two different 



countries. These are Assist. Prof. Gergana Todorova Markova, PhD, 

Bulgaria (Introduction, Chapters One, Two and Three) and Anthea Millar, 

MA, United Kingdom (Chapter Four).   

Key words:  autism, autism spectrum, interaction, communication, speech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REPRODUCTION AND COMPREHENSION OF WRITTEN TEXT BY 

STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISORDERS  

Gergana Todorova – Markova 

ABSTRACT 

Research has shown that among the students with poor academic 

performance at the elementary school level, there are some who present no 

auditory or visual impairment, no intellectual disability and demonstrate social 

behavior. In spite of that, many of these students still face learning difficulties. 

A mixed group of children with the so-called Specific Learning Disorders (SLD) 

also falls into that category. The issues with the development of reading 

comprehension skills in these elementary school students have not been covered 

thoroughly and sufficiently, and the difficulties they need to overcome, 

depending on their school grade and the type of reading material, have not been 

precisely identified. These difficulties are the subject of this work.    

The book includes an analysis of a number of contemporary sources, 

which served as the basis for an experimental study on the relationship between 

reading difficulties and the reproduction and understanding of written text 

within the dynamics of the school training of students with SLD from the 

beginning of Grade 1 until the end of Grade 4. The aforementioned study has an 

important place in this work. Reading difficulties and their particularities, as 

well as their impact on the extent of the ability of elementary school students to 

reproduce and comprehend a written text, demonstrate the need to institute a 

screening test on students’ reading technique. This would enable the process of 

identifying pupils in need of further testing.   

The high percentage of students with SLD who face reading and related 

difficulties observed in this study can serve as a theoretical reference to help 

speech therapists and resource teachers develop an adequate diagnostic strategy 

in their work with such clients.    



Key words: reading technique, reading, text reproduction, reading disorder, 

reading comprehension, specific learning disorder. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  SENSORY AND MULTIPLE DISABILITIES 

Gergana Todorova - Markova 

ABSTRACT 

 

This monograph discusses important questions related to sensory 

disorders and multiple disabilities – the meaning and content of the term 

“sensory disorders”, criteria for determining the groups, types, classifications, 

etiology, symptoms, methodological notions, syndromes, approaches, principles, 

working methods, etc.  

The first chapter of this work explores general theoretical questions.  

The subject of research and description in the remaining three chapters are the 

disorders themselves – visual, auditory and combined or multiple disabilities. 

The contents of the different sections include current relevant questions about 

the disorders.  

The topics of discussion are not limited to those complex disorders, but 

also address the relationship observed between sensory disorders in some cases, 

which manifests itselfin one of the types of multiple or combined disorders – 

deaf-blindness.    

One of the important focal points of this study is the significance of 

sensory integration. It is noted that disorders affecting any of the sensory 

systems influence the others as well.  

Significant emphasis is placed on the need to focus more attention on 

individuals with visual and auditory disorders and multiple disabilities,\ due to 

the relative increase in the number of individuals affected, the need to improve 

their quality of life and the rising demands regarding the quality of the 

professional training of specialists who work with people with disabilities.   

This works serves as a basis for the future exploration of the specific 

features and particularities of communication in those people.  

 



Key words: sensory disorders, multiple disabilities, sensory integration, 

etiology, symptoms, types, classifications, pedagogy, quality of life, specialist 

training 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  SPECIFIC FEATURES OF COMMUNICATION IN CHILDREN 

WITH HEARING IMPAIRMENT AND MUTIPLE DISABILITIES  

Gergana Todorova - Markova 

 

ABSTRACT 

This book is a reflection of the author’s research into the nature and 

specific feature of communication in individuals with hearing impairment and 

multiple disabilities. The identification and description of these particularities is 

the primary objective of the monograph.  

Along with clarifying the aforementioned specific features, the second important 

objective is to answer the question whether the communication of people with 

disabilities is alternative or if it simply has no alternative when we compare it 

with the communication of able-bodied people.   

In this monograph, communication is regarded as a complex and 

multilayered process, which is vital for the human being.   

The main hypothesis formulated by the author is that human 

communication has no alternative. It is an integral part of the life of every 

person and maintains its primary characteristics regardless of the presence or 

lack of disability in specific groups of people.  It is primarily the means of 

communication that can be defined as alternative. Particularities can be found in 

certain groups of people and with regard to some other components, but those do 

not change the nature of the universal human communication process.   

Based on the theoretical investigation and analysis of the scientific 

literature on the topic, the experience exchanged with many other scholars 

during the author’s participation in a number of science forums in the country 

and abroad (the latest of which was the 19th International Scientific Conference 

“Knowledge in Practice”, which took place in Bansko in 2018), as well as the 

author’s own observations and experience in student training, the book describes 

important aspects of communication. Those include the nature of this 



phenomenon, the evolution of the term and how it reflects contemporary 

definitions, communication models, verbal and nonverbal means used by people 

with hearing impairment and multiple disabilities, particularities in the encoding 

and decoding of the messages by the communicator and the recipient, as well as 

many other issues.  

The author identifies a number of specific features and particularities, and 

reaches the overall conclusion that human communication has no alternative. 

The aforementioned particularities (and possibly others) relate to some of its 

components and to a number of specificities, but they cannot change its 

fundamental nature, main functions, components, models and aspects.  

The successful application of research methods and above all the 

theoretical analysis allowed the objectives and tasks formulated by the author to 

be accomplished and the main hypothesis to be confirmed.   

 

Key words: hearing impairment, multiple disabilities, communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLES 

 

5.  SPECIFIC FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT 

OF CORRECTIONAL ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH HEARING 

LOSS 

Gergana Todorova 

 

ABSTRACT 

 

The organization and conduct of correctional activities for children with 

hearing loss are characterized by a number of specific features. They are the 

topic of discussion in this article.    

This material proposes and supports the idea that correctional work should 

go beyond the narrow framework of instructional sessions and can be discussed 

within the context of the general health status of the children, focused on a well-

organized daily regimen, as well as organization and utilization of the child’s 

sensory experience.  

The aims and tasks of the organization of the intervention for children 

with hearing loss are discussed. Some general instructional requirements, as well 

as specific ones, are pointed out, namely maximal utilization of analyzers, 

establishment of the necessary conditions for independent acquisition of 

knowledge and control over one’s own actions, and provision of an adequate 

environment conducive to personal development.   

Individual teaching sessions are reviewed within this broader context – 

their significance, aims and content are investigated.  

 

Key words: children with hearing loss, correctional activities, individual 

teaching sessions, organization, specific features.   



6. INSTRUCTIONAL PLAY AND THE ACQUISTION OF SPEECH IN 

CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DISORDERS 

Gergana Todorova 

 

ABSTRACT 

 

 The article discusses the speech acquisition of preschool children with 

specific learning disorders and the role of instructional play in the process of 

their school training.  

Preschoolers with specific learning disorders demonstrate difficulties in 

the acquisition of monologue speech. With the help of targeted intervention, 

they can reach levels of monologue speech acquisition similar to those typical of 

their normally developing peers.   

It is indicated that the success of this process depends on the child’s 

individual characteristics.  

It is noted that these children demonstrate situational communication and 

low levels of understanding and communication with adults.  

It is claimed that the most suitable approach for children with specific 

learning disorders is the novel form of instructional play with adults, which 

utilizes play as a motivation tool.   

It is also claimed that the special education of these children will benefit 

from the development of the need for verbal communication.  

 

Key words:  specific learning disorders, instructional play, speech 

acquisition, preschool age, play-based motivation.  

 



7. THE SEXUAL ABUSE CHILDREN AS A DEONTOLOGICAL AND 

SOCIAL PROBLEM   

 

Radostina Miteva,  Gergana Todorova - Markova 

 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the sexual violence against children, which causes 

significant damage to the psyche and health of the affected individuals. This fact 

has led to exceptional medical, social and legal interest in the topic. Child abuse 

ranks among the most important and pressing medical, social and legal issues.   

The article takes into consideration the fact that the rising levels of 

aggression, accompanied by the violation of the sanctity of sexuality, can 

present a higher risk for further deterioration of the demographics of the 

country.   

The article claims that medical professionals need to perform 

examinations in order to determine whether there is any physical evidence of 

sexual violence against a child. The reason why this is necessary is that a 

number of cases have been observed in which doctors have drawn conclusions 

of child abuse based on insufficiently clear physical findings and lack of 

substantial information.  

This observation is an important reason why this publication is focused on 

sexual violence and discusses the issue as a deontological and social problem.  

 

Kew words:  children, health, sexual violence, deontological problem, social 

problem. 

 



8.  IDENTIFICATION  OF THE PROBLEMS FACED BY PEOPLE 

WITH PERMANENT DISABILITIES IN NEED OF SOCIAL 

ASSISTANCE  

 

Gergana Todorova - Markova 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the question of the improvement of the quality of 

life and the social inclusion of people with disabilities in line with the European 

principle of equal treatment.  

It is noted that the alternative forms of social service offered with the aim 

of improving the quality of life of people with permanent disabilities in Bulgaria 

are insufficient and unevenly distributed. The good practices are few in number 

and characterized by limited capacity. Insufficient funding is identified as the 

primary reason for this.  

It is indicated that the quality of life of people with permanent disabilities 

in Bulgaria can be improved by increasing the employment options in the social 

professions and expanding the range and variety of social services offered.  

 

Key words: identification, permanent disabilities, good practices, funding, 

social services 

 

 

 

 

 

 

 



9.  HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT AND SPECIFIC 

LEARNING DISORDERS  

Gergana Todorova – Markova 

ABSTRACT 

This work is focused on the particularities of the speech of students with 

developmental issues. The observations show that speech underdevelopment in 

these categories of children can manifest itself both in terms of unintelligibility of 

the general speech flow and approximation of the structure of situational 

conversational speech in beginner students with, specific learning disorders, and in 

terms of absence or severe disruption of spoken and written language in pupils 

with partial or total hearing loss who have not undergone specialized training.    

 Bearing in mind these particularities, it is necessary to use a methodical 

approach in the correction of those aspects of speech that are connected on the 

one hand with the nature of the disorder and the deficit in speech development it 

is responsible for, and on the other hand – with the characteristics of the 

grammatical structures formed.  

           Research on the speech of people with partial hearing loss indicates that 

the peculiarity of their speech should not be regarded as a deficit, but as a 

process of delayed progressive speech development, which is subject to specific 

regularities.   

  It conclusion, it should be noted that language acquisition under 

specialized training leads to corresponding development of speech-related 

thinking in children with partial hearing loss. This is a gradual transition from 

the visual and concrete reflection of the surrounding environment typical of such 

children to a more generalized understanding and reproduction at the level of the 

acquired language skills.  

 

Key words: hearing and speech impairment, speech, specific learning 

disorders  



10. SCHOOL READINESS IN CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING 

DISORDERS AND HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT  

Gergana Todorova - Markova 

 

ABSTRACT 

The article is focused on the important current problem of the school 

readiness of children with specific learning disorders and children with partial 

hearing loss.  

The article claims that not all children that fall into these categories have 

reached the necessary level of readiness for school education.  

Research shows that these children lack certain important characteristics 

such as: consistent attitude towards knowledge acquisition, control over all 

stages of task performance, speech self-regulation. In a number of cases, it is 

observed that the children demonstrate a tendency for rapid fatigue and low 

work capacity. 

The most important conclusions drawn are the following: 

 the preschool age is the optimal time for rapid intellectual, emotional and 

social development in children; 

 in case of early diagnosis and provision of timely correction and 

educational assistance, children with specific learning disorders and 

partial hearing loss can overcome the developmental delay before the start 

of systematic school education; 

 it is necessary for preschool educational institutions to perform competent 

psychological and pedagogical examination of children from risk groups 

for the purpose of providing timely psychological and correctional 

assistance.  

 

Key words: specific learning disorders, hearing and speech impairment, 

school readiness   



11.  RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOCIAL ASSISTANT 

Gergana Todorova - Markova 

 

ABSTRACT 

 

The article is focused on the search for resources that can be used to 

improve the quality of life of disabled people, so that they can exercise their 

right to independence and work, reducing the risk of social exclusion.   

The main emphasis is placed on the provision of the service of the social 

assistant as a new addition to the community – in a family environment or an 

approximation of one.  

The article discusses the framework of the rights and obligations of social 

assistants in order to clarify the question of the responsibilities they bear in the 

process of offering their services.  

Based on the social model, which is the new paradigm concerning people 

with special needs, the author presents evidence in support of the need to 

implement the service of the Social Assistant in order to support and provide 

care to children and adults with different disabilities in conditions of equality 

and in an actively supportive environment.    

 

Key words: social assistant, community service, rights, obligations, support and 

care 

 

 

 

 

 

 



12.  NEEDS, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE USERS OF THE 

SOCIAL ASSISTANT SERVICE  

 

Gergana Todorova - Markova 

 

ABSTRACT 

 

The modern views on social communities hardly elucidate the entirety of 

the social dynamics that characterize their nature, manifestations and structure.  

The article discusses the issues with the access to the services, resources, 

assistance and protection designed to satisfy the needs of people with 

disabilities. It also attempts to contribute to solving related problems, 

particularly those connected with adaptation, development and integration, as 

well as the types of needs and services.   

 

Key words:  users, needs, services, social assistant, problems, rights, obligations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  THE LATER LIFE CRYSIS IN MODERN SOCIETY  

Gergana Todorova - Markova  

ABSTRACT 

 

The process of population aging observed worldwide has led to a global 

demographic transformation that affects all spheres of personal and social life.  

  Senior citizens are prone to feeling offended and that response is not 

limited to specific current events, but also involves past instances and memories.   

For this reason, they often develop а severe reaction of emotional distress.  

Advanced aged is accompanied by rising interest in inner changes, 

gradual increase in loneliness, as well as heightened sensitivity to solitude.   

For the purpose of reducing the dependence on institutional care and 

improving social inclusion, it is necessary to deinstitutionalize these services by 

offering them directly at the community level. The social assistant can play a 

very useful role in this process.  

Based on the specific needs observed in small-size settlements (villages) 

within the municipality of Stara Zagora, the service of a social assistant was 

provided for a duration of 10 months to senior citizens and people with 

permanent disabilities who live alone.    

The study showed that:  

- for the successful implementation  of genuine deinstitutionalization, it 

is necessary to develop a network of different types of services that can 

be used as an alternative to housing in specialized institutions; 

- the alternative forms of social service have proven their effectiveness 

and can provide high-quality care, but they are not sufficient and are 

not evenly distributed around the country; 



- it is important to focus our efforts on providing senior citizens and 

people with permanent disabilities with social services in a family 

environment.  

 

Key words: later life, life crisis, social assistant, loneliness, social contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF THE ROLE OF THE SOCIAL 

WORKER / SOCIAL ASSISTANT IN HELPING DISABLED 

SENIOR CITIZENS AND SOLITARY INDIVIDUALS 

 

Gergana Todorova – Markova 

 

ABSTRACT 

 

The aging process is accompanied by deteriorating health, memory 

impairment, often a decline in creative activity, lower self-confidence and 

heightened anxiety.   

The medico-social programs employed in the work with senior citizens 

are primarily focused on different illnesses they suffer from and the need for 

medical care and treatment.  

Studies on the incidence of disease among the senior population show that 

approximately 10% of them suffer from one disease, 43% suffer from 2-3 

diseases and around 35% are affected by more than three diseases.  

Their problems are mostly connected with the provision of social, 

financial and health support and care for those suffering from severe illnesses 

and age-related infirmity. 

Another serious and difficult issue is the struggle with social isolation, 

which a large number of elderly people have imposed upon themselves or found 

themselves in for a variety of reasons.  

It is extremely important to train these people (where their condition 

would allow it) to perform self-help and to include them in social integration 

and rehabilitation groups. It is recommended that this process should not be 

accompanied by rapid and abrupt change in their way of life in order to 

stimulate their striving for natural and close interpersonal relationships.  

 



Kew words: social assistant, social worker, senior citizens, permanent 

disabilities, solitary living, social isolation, medico-social aspects  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. MEDIATION IN SOCIAL CONFLICT RESOLUTION 

 

Gergana Todorova – Markova 

 

ABSTRACT 

 

An important aspect of the work of the social assistants is the 

communication with the users of their services and their relatives. The 

communication process involves the exchange of important information, the 

negotiation of the terms of the interaction between user, assistant and the user’s 

relatives, as well the development of relations based on mutual understanding 

and partnership.  

This interaction may be characterized by disagreements and clashes of 

different principles, values and models of behavior. Some of these situations 

could lead to conflict.  

Conflict can be defined as the clash of opposing goals, interests, positions, 

opinions and views that occurs between individuals or groups of people. The 

lack of agreement is at the root of every conflict.  

Mediation, which is an alternative means of resolving disagreements and 

conflicts, provides the opportunity to overcome existing disagreements through 

the active search for a solution that will satisfy both parties and will help to 

maintain the good relations between the participants in the dispute.  

Our study shows that, in the professional communication with the users of 

their service and their relatives, the social assistants need to:  

- avoid mistakes such as criticism, visible irritation, focusing the 

attention on themselves, giving advice, choosing unsuitable times for 

conversation; 

- eschew giving their own assessment of the dispute and offering their 

judgment on it; 



- encourage the parties to offer and discuss different options; 

- maintain control of the tension and regulate any outbursts of emotion 

and fact sharing in order to facilitate the parties in reaching a solution 

to the conflict of their own accord.  

Professional mediation training can be useful for social assistants in their 

work with the users of their services.  

 

Key words: social conflict, social assistant, user, mediation, 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. THE SOCIAL ASSISTANT SERVICE AS AN ALTERNATIVE FOR 

THE SOCIAL INTEGRATION OF PEOPLE WITH LIMITED 

ABILITIES AND SOLITARY INDIVIDUALS 

 

Gergana Todorova - Markova 

 

ABSTRACT 

 

 The article discusses one of the alternative forms of social service for 

people with disabilities and solitary individuals as an important aspect of the 

philosophy of independent living – the service of the social assistant.  

 The article describes a way to provide this service that honors the right 

to dignity and personal space that people with disabilities are entitled to, and 

conforms to their way of life.  

 Great significance is afforded to stimulating their independence and 

encouraging them to participate in the decision making process on all matters 

related to their way of life, to maintain and develop their strengths and the 

positive characteristics of their system of values.  

 Emphasis is placed on protecting the confidentiality of personal 

information and abiding by the ethical principles governing the helping 

professions.  

 A particularly important matter of discussion in the article is the 

development of a flexible and efficient assessment and control system based on 

the established standards in the provision of such services.    

 The priorities in the work of the social assistant with people who live 

alone are described and supported with arguments.  

 

Key words: people with limited abilities, solitary people, service, social 

assistant, social integration, priorities 



 

17. THE APPLICABILITY OF MEDIATION IN CONFLICT 

RESOLUTION IN SCHOOL INTERPERSONAL SYSTEMS  

 

Veska Shosheva, Gergana Todorova – Markova 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the question of mediation, its confidential character 

and its significance in the resolution of disputes concerning the training and 

education of children with special educational needs.  

Some questions explored and described in the study are connected with 

the character of the most commonly observed conflicts in school interpersonal 

systems, the experiences of the students related to them, the use of mediation as 

a form of prevention that does not allow psychologically traumatizing 

circumstances to have a detrimental effect, as well as the means of overcoming 

them. 

The use of mediation in different school interpersonal systems is 

emphasized.  

The article is also focused on the application of mediation as a means of 

providing a positive climate for the communities of teachers and parents.  

 

Key words: mediation, conflicts , school interpersonal systems 

 

 

 

 

 



18.  MECHANISM OF READING OF SCHOOL CHILDREN WITH 

CEREBRAL DISFUNCTION  IN THE DYNAMICS OF THEIR 

TRAINING FROM FIRST SCHOOL GRADE TO THE END OF 

FOURTH GRADE  

 

Gergana Todorova – Markova 

 

A B S T R A C T 

 

 

     This article presents the author’s research into the mechanisms of reading 

and the reading technique of students with specific learning disorders. 

      The changes in the reading mechanism are explored based on four criteria: 

     -    whole word reading;  

- syllable-based and whole word reading;  

- syllable-based reading;  

- spelling. 

Text reading is also investigated, showing that it is characterized by 

significant variance, which can be explained with the delayed perception 

of written symbols, as well as the individual characteristics of the student.  

      Conclusions are also drawn in line with the findings of the study.  

 

Key words: students, specific learning disorders, reading mechanism, reading 

technique 

 

 

 

 

 



19. RESEARCH ON THE RETELLING AND READING 

COMPREHENSION OF CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING 

DISORDERS  

(GRADE (AE) 2 – 4 ) 

 

Gergana Todorova – Markova, Sirma Boshkilova 

 

 

ABSTRACT 

 

The article describes the author’s research into the reproduction and 

comprehension of written text by students with specific learning disorders. 

Emphasis is placed on the difficulties these students encounter in reading 

a text that has not been covered before – problems in establishing the logical 

connections, reproducing the text with chronological order changes, partial 

comprehension of the material and failure to understand the main idea.  

Evidence is presented in support of the claim that the difficulties observed 

in the reading process do not allow these students to differentiate the unfamiliar 

words and to understand their meaning and the contextual information in the text 

as a whole.   

The authors’ position is that the reading difficulties and their diverse 

manifestations in students with specific learning disorders can serve as a guide 

for designing an adequate diagnostic strategy for the speech therapists and 

resource teachers who work with such children.   

  

Key words: students with specific learning disorders, reading difficulties, 

reading technique,  written text comprehension. 

 

 



20. NEURO-MOTOR IMMATURITY AND THEIR EFFECT ON 

CHILDREN'S EDUCATION SKILLS  

 

Gergana Todorova - Markova, Maya Vasileva 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the question of the impact of sensory-motor 

development on the academic performance of students, as well as the question 

of neuro-motor immaturity and its influence on a child’s learning skills.  

Emphasis is placed on the powerful connection between the proper 

passage of the baby and child through the natural stages of development, the 

integration of brain and body, and the resulting success in school and general 

life. The role of epigenetics in childhood development is highlighted. A topic of 

discussion is the need to make parents, educators and specialists aware of the 

neurological age and maturity of the child, as well as the significance of 

sensory-motor work.    

Useful sensory-motor-perceptual programs, designed to achieve optimal 

integration of brain and body through a set of structured exercises, are analyzed. 

Based on this research, the authors draw important conclusions about the 

impact of neuro-motor immaturity resulting from problems in sensory-motor 

integration and their influence on a child’s learning skills, as well as about the 

favorable impact of sensory-motor integration leading to improved social, 

emotional, intellectual and physical adaptability.  

 

Key words: children, students, school, sensory-motor integration, neuro-motor 

immaturity, performance, academic achievement.  

 

 



21. SPECIFIC FEATURES OF ALTERNATIVE COMMUNICATION 

WITH CHILDREN WITH SENSORY DISORDERS AND MULTIPLE 

DISABILITIES  

Gergana Todorova – Markova 

 

ABSTRAC 

The article discusses communication as a complex and multi-layered 

process.  

The main focus is placed on alternative communication in children with 

sensory disorders and multiple disabilities.  

The author’s interest in the special educational and social aspect of the 

topic is explained.  

Contemporary definitions, the evolution of the term communication and 

matters of methodology are reviewed. 

The author’s attention is focused not so much on the frequently described 

bi-directional nature of the process, its algorithm or code (sign language, Braille 

writing system, etc.)  or the disorder (sensory, combined), but on the 

personalities of those involved in it, their initiative, relations and goals 

manifested in different communication situations (mutual influence, 

emancipation and therapy).  Particular emphasis is given to therapy, i.e. the 

means of influencing the communication behavior of children with sensory 

disorders and multiple disabilities. Its impact is not viewed as a unilateral 

process (stimulus-response), but as an interactive one. The relationship between 

the communicators is of utmost significance.  

The article claims that communication is characterized by a number of 

specific features manifested in different communication situations (for example 

the interactive situations in the following pairs of communicators: deaf – hard of 

hearing; deaf – deaf; deafblind – deaf, etc.), in the presence of an intermediary 

(for example a sign language interpreter), and above all in the personalities of 



the communicators. Based on this information, the author formulates a number 

of conclusions and recommendations. The main conclusion is the following: 

When discussing alternative communication in children with sensory disorders 

and multiple disabilities, the focus should shift from the specific means of 

communication towards the specific features and particularities of their 

communication, which is centered on the personality of the child, which in turn 

would substantially change the model of discussion on communication.   

 

Key words: children with sensory disorders and multiple disabilities, 

communication, specificities of their communication, new model of discussion 

on communication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE FIELD OF 

SPECIAL EDUCATION – ACHIEVEMENTS, DIFFICULTIES AND 

FUTURE PERSPECTIVES  

Gergana Todorova – Markova 

 

ABSTRACT 

This article discusses the practical training of students in the field of 

Special Education at Trakia University in the city of Stara Zagora.  

It reveals the positive attitude of these students towards their practical training 

and their awareness of its key importance for their future professional careers. It 

also presents a summary of the author’s views on their achievements, 

demonstrated in the development of outlines for teaching lessons and speech and 

language therapy sessions with children and students with special educational 

needs.  

The resources that can be used for correcting mistakes in this process are 

also discussed. Such resources for improving the students’ skills in the planning 

and conduct of practical training sessions can be found both in the students 

themselves and in their instructors. It is simply necessary to focus their joint 

efforts on this extremely important issue and to seek specific forms, content and 

methods that can be used to resolve it. This in turn would allow specialists to 

meet the increasing social demands regarding student training, rehabilitation and 

speech and language therapy.  

 

 Keywords: children with special educational needs, practical training sessions, 

lessons, speech and language therapy sessions, outlines for lessons and speech 

and language therapy sessions, resources used for correction of mistakes  

 

 

 



23. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A 

TOOL FOR SOCIAL SUPPORT AND DEVELOPMENT OF SCHOOL 

STUDENTS WITH DYSLEXIA IN THE UNITED KINGDOM 

Gergana Todorova – Markova 

ABSTRACT 

This article discusses the use of information and communication 

technology (ICT) as a tool for social support and development of school students 

with dyslexia in the UK with the purpose of helping them fulfill their potential 

capabilities.  

Children and young people with dyslexia are given the opportunity to 

effectively use these technologies in the acquisition of knowledge and skills in a 

school setting.  

The article highlights the fact that these technologies would not only 

facilitate the faster and easier acquisition of knowledge and skills in a school 

setting, but can also help these students to overcome the obstacles and 

challenges they face throughout their lives. 

The article claims that in conjunction with the development and 

improvement of ICT, experts should also focus their attention on the correct use 

of the aforementioned tools. This can lead to real changes and can help dyslexic 

students to overcome the obstacles they face in the learning process today and in 

the future. Provided that they are properly used, these technologies can 

contribute significantly to the development of a true sense of independence and 

achievement. Along with a number of other factors, they can help in the 

establishment of equal conditions and opportunities for all.  

Key words: dyslexia, information and communication technologies, school 

students 
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