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ТИПОЛОГИЯ НА ДИСЛЕКСИЯТА НА РАЗВИТИЕТО – 
ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

ЦВЕТАНКА ЦЕНОВА
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Цветанка Ценова. ТИПОЛОГИЯ НА ДИСЛЕКСИЯТА НА РАЗВИТИЕТО – 
ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Студията съдържа теоретичен анализ на многобройни авторски становища за 
разновидностите (формите, типовете), под които се проявява дислексичният синд-
ром. Техният преглед води до извод за липса на единомислие между авторите и съще-
временно доказва ценността на идеята в нехомогенната популация на дислексията на 
развитието да се търсят подкатегории, отличаващи се със специфични доминиращи 
прояви, следствие от различни патогенетични механизми. Авторът представя и своя 
концепция за формите на дислексия на развитието и предлага система за диференци-
рана интервенция върху отделните форми, най-значимо място в която заема логопе-
дичната интервенция в първия, подготвителния етап. 

Tsvetanka Tsenova. TYPOLOGY OF DEVELOPMENTAL DYSLEXIA – THEO-
RETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

The study contains a theoretical analysis of numerous author's opinions on the types 
(forms, subcategories) in which the dyslexic syndrome occurs. Their review leads to the 
conclusion of a lack of consensus between the authors and at the same time proves the 
value of the idea in the inhomogeneous population of developmental dyslexia to look for 
subcategories characterized by specifi c predominant manifestations resulting from dif-
ferent pathogenetic mechanisms. The author presents an own conception of the forms of 
developmental dyslexia and offers a system for differentiated intervention on the differ-
ent forms, where the most signifi cant place among the intervenes of the speech-language 
therapist has the fi rst, preparatory stage.

Keywords: developmental dyslexia, forms of dyslexia, overcoming dyslexia, differen-
tiated impacts
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ВЪВЕДЕНИЕ

Нарушенията в овладяването на четенето и писането са проучвани и се 
проучват от представители на различни науки. Първоначално, към края на 
XIX в., те са обект на внимание от страна на медиците и са насочени предим-
но към проявата им като придобита патология, която е резултат от мозъчни 
лезии. Но много бързо интересът към тях прекрачва границите на медицината 
и завладява умовете на много други специалисти – педагози, психолози, нев-
ропсихолози, логопеди, лингвисти, социолози и др. Измества се и фокусът на 
вниманието: то активно се насочва към детско-юношеската възраст, в която 
нарушенията на писмения език са често срещани, водещи до сериозни затруд-
нения в ученето и свързани с дългосрочни негативни последствия.

Години наред проблемите на „неуспяващите“ ученици, назовавани и дис-
лексици, се подлагат на мултидисциплинарен анализ, а логопедията е сфера-
та, в която постъпва огромен изследователски материал от многогодишните 
проучвания на дислексията в различни парадигми. Въпреки значителната по 
обем информация в този кръг, натрупана в течение на повече от едно столе-
тие, нарушенията на писмения език и ученето не са изчерпателно изяснени 
от научна гледна точка. Наличието на множество термини за означаването им 
успоредно с липсата на единна и общоприета дефиниция за тези нарушения 
показват както сложността им, така и отсъствието на холистична визия за тях-
ната същност. Остават немалко въпроси във връзка с различни аспекти на въз-
никването и проявите на нарушенията на писмения език и, респективно, на 
способността за учене, пряко или косвено засягащи програмите за диагнос-
тиката и терапията им, които будят изследователското любопитство до днес. 

Нарушенията на писмения език – на писането и четенето, възникват под 
различни форми като придобити нарушения или като нарушения на развитие-
то. Особено актуален проблем не само за науката, а и за обществото като цяло, 
представляват нарушенията на развитието (овладяването) на писмения език, 
конкретно специфичните (първичните) нарушения на развитието на умения 
за писане и четене, поради две основни причини:

1. Те рефлектират пряко в способността за учене и се отразяват негатив-
но върху училищните постижения на деца в психофизическа норма, които 
при адекватни грижи имат сравнително добра образователна и професио-
нална перспектива. 

2. Тези нарушения се отличават с висока разпространеност в епоха, в коя-
то писменият език се смята за важно средство за комуникация и неграмот-
ността не се толерира, особено в икономически напредналите общества. 

Под названието дислексия на развитието, специфична дислексия или на-
кратко дислексия, както се използва терминът главно в широките обществени 
кръгове и масмедиите, обикновено се обсъжда именно първичната, неуслож-
нена форма на дислексичния синдром. Тя възниква при деца без налични ин-
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телектуални, сензорни, двигателни нарушения, които могат да послужат за 
обяснение на неспособността на тези деца за овладяване на писмения език и 
за техните училищни затруднения. 

В настоящето на нарушенията в овладяването на писмения език се 
гледа като на явление, което препятства пълноценното развитие на детето 
първоначално в границите на образователните изисквания, а впоследствие 
рефлектира върху цялостната му личностна и социална реализация, става 
предпоставка за отпадане от училище, за липса на професионална перспек-
тива, за маргинализация, понякога и за противообществени прояви (Oyer 
et al. 1994). Подценяването на подобни случаи води впоследствие до много 
усилия за справяне с дългосрочните ефекти, които носи необразоваността, 
така че рискът от нейното допускане е не само личен, но и обществен, и той 
е осъзнат във всяко развито общество. 

Цел на настоящата разработка е навлизането в сфера, която представлява 
едно от големите предизвикателства пред изследователите – търсене на под-
видове (форми) дислексия. Значимостта на този проблем произлиза от това, че 
въпреки задълбочените, дългогодишни научни проучвания на дислексичния 
синдром, досега не са създадени адекватни, специализирани корекционно-те-
рапевтични системи (методики) за неговото преодоляване. Върху дислек-
сията се работи на интердисциплинарен принцип, като водеща роля имат тра-
диционно приетите и прилагани при всички ученици методи за овладяване на 
четенето и писането. Но многообразието на нарушенията на четенето и писа-
нето издава присъствието на различни патогенетични механизми, лежащи в 
тяхната основа, и води до идеята, че всеки от тези механизми изисква специа-
лен подход, който не трябва да се препокрива с общоприетите ограмотителни 
подходи, доказали недостатъчната си ефективност при дислексия. Ето защо 
разгадаването на патогенезата на специфичната дислексия – на причините за 
нейното зараждане, е ключ към създаването на рационална, целенасочена те-
рапия, съдържаща патогенетично обусловени интервенции, диференцирани 
според типа на дислексията.
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ДИСКУСИОННИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА ЗА ТИПОЛОГИЯТА 
НА ДИСЛЕКСИЯТА НА РАЗВИТИЕТО

Известно е, че дислексиците са нехомогенна категория ученици и възраст-
ни, за които типични са нарушенията на четенето и, особено в по-горна възраст, 
на писането. Анализът на тази категория води до създаването на многобройни 
класификации на подвидовете (типовете) дислексия, тъй като този проблем се 
проучва от много изследователи и от различни теоретични позиции. 

Опитите за типологизиране на нарушенията на писмения език дати-
рат още от началото на XX в. Един от първите опити е класификацията на 
Hinchelwood, който във втората част на монографията си „Конгенителна сле-
пота за думи“ от 1917 г. на етиологичен принцип обособява три типа четивни 
нарушения: алексия – при ментална ретардация с нарушения на четенето; дис-
лексия – при случаите, при които е налице по-леко изоставане в овладяването 
на четенето; слепота за думи – при тежки случаи на „чиста“ неспособност за 
четене (Habib 2000).

Оттогава досега са създадени множество типологии на придобитата пато-
логия на писмения език. В последно време, благодарение на многобройни екс-
периментални изследвания, се стига до изясняване на стари и достигане до нови 
факти, които дават по-актуална представа за придобитите нарушения на писме-
ния език. Може да се каже, че формите им са добре проучени, въпреки че няма 
пълно единомислие по този въпрос. Безспорно установени и много обсъждани 
напоследък са две основни форми на придобитите нарушения на четенето – 
фонологична и лексикална. Техните симптоми са описани от Мавлов (2005). 

Фонологична алексия (лексикално четене, phonological alexia). Повечето 
случаи от този тип не са анатомично проверени, а малкото клинични данни 
разкриват обикновено обширни огнища в лявата хемисфера с предимно тем-
поро-париетална и темпоро-окципитална локализация. С названието се сочи 
липсата на способност за фонологично (звуко-буквено) четене. Използва се 
само лексикалният път на четене, отгоре-надолу – думите се четат глобално 
като познати буквени комбинации, но е трудно или невъзможно превръщане-
то на отделните букви и буквени комплекси в акустико-артикулационни сиг-
нали. Засегната е фонологичната преработка буква-по-буква. Пациентите не 
се затрудняват да четат ортографично „неправилните“ думи (такива, в които 
липсва корелацията звук-буква), понеже успяват да ги запомнят и запазят в 
зрителния си речник. Не могат да четат произносими псевдодуми, защото те 
отсъстват от техния зрителен речник. 

Съществуват две разновидности на нарушението. Единият тип пациенти 
имат изразени трудности в четенето на функционалните думи, които обикно-
вено са кратки, но със слаба семантична определеност – предлози, съюзи, мес-
тоимения (за, над, със, тази, което, понеже и пр.). Това се означава като „ефект 
на частите на речта“. Простира се и върху морфемния състав на сложни думи 
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като грешки при четенето на префикси и суфикси, които също носят по-слаба 
семантична информация от корените на думите. Другият тип пациенти четат 
лексикално всички реални думи, функционалните и пълнозначните.

Лексикална алексия (повърхностна алексия, фонологично четене, lexical 
alexia, surface alexia). Тя представлява противоположност на фонологичната. 
Не се свързва с постоянна локализация на увреждането, но в много случаи 
се откриват постериорни огнища, като са въвлечени темпоралните структу-
ра, особено на левия темпорален дял. Проявява се в езици, в които липсват 
графо-фонемни корелации и четенето е лексикално – отгоре-надолу. И тук 
названието сочи липсата на водещия белег – нарушена е способността за лек-
сикално четене. Пациентите владеят корелациите звук-буква (фонологичната 
преработка буква-по-буква е запазена) и фонологичното четене – отдолу-на-
горе, но то е несъстоятелно при отсъствие на звуко-буквени връзки. Не могат 
да четат глобално, чрез използване на знания за вече познати думи, но могат 
да четат псевдодуми. Те един вид поправят ортографично „неправилните“ 
думи, при което се губи смисълът им: например четат lace (връзка за обувки) 
като leik и го разбират като lake (езеро). 

Обобщението на клиничните данни за тези две форми на алексия показва, 
че те имат противоположни признаци. При фонологичната алексия е достъпно 
глобалното четене, а четенето буква-по-буква (на аналитико-синтетична ос-
нова) е невъзможно. При лексикалната, обратно, е възможно само четенето 
буква-по-буква, глобалното е недостъпно. При блокиране на фонологичния 
механизъм засегнатото лице ползва само лексикалния път и четенето на псев-
додуми е недостъпно, защото са безсмислени и не присъстват в паметта му, но 
е възможно четенето на „неправилни“ думи. Ако е блокиран лексикалният ме-
ханизъм, обратно, лицето ползва само фонологичния път, така че прочитът на 
псевдодуми е достъпен, но прочитът на „неправилни“ думи е силно затруднен. 

Интересен е фактът, че същите тези форми са емпирично доказани и при 
специфична дислексия. Castles & Coltheart (1993) изследват 56 момчета без 
и 56 момчета с дислексия, сред които откриват фонологична и лексикална 
форма на нарушението, и установяват, че фонологичната в пълния ѝ вид се 
среща при по-голямата част от дислексиците – 29 на брой, а при останалите 
е налице лексикална или смесена форма на дислексия. Тези резултати следва 
да се обсъдят в съпоставка с мнение, изразено от Aaron (1989), според което 
децата с дислексия ползват лексикално четене (отгоре-надолу) с опора вър-
ху семантиката и следователно при тях не би могло да се развие лексикална 
форма на дислексия. Резултатите показват, че действително при дислексия на 
развитието приоритетна е проявата на фонологичната форма, но и че, макар в 
по-малка степен, е вероятно да има и проява на лексикална форма.

В областта на придобитите нарушения на писмения език все още има 
дискусионни проблеми относно тяхната типология. Но подтиповете на ди-
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слексията на развитието (специфичната дислексия) са в още по-голяма сте-
пен територия на неизясненост и липса на единомислие. Имайки предвид, 
че нарушенията на развитието се отличават с известна атипичност в срав-
нение с придобитите и със значителна смесеност на симптомите, възниква 
въпросът дали изобщо е оправдано търсенето на отделни форми на специ-
фична дислексия. Литературният преглед разкрива, че въпреки това са пра-
вени много опити в тази насока. 

Такива се откриват в руската логопедична литература. В нея обаче не се 
отделят придобити и нарушения на развитието в целия спектър на комуника-
тивните нарушения, включително на писмения език. Ето защо патологията в 
неговото овладяване се разглежда като два отделни синдрома – дислексичен 
и дисграфичен, подобно на патологията на придобитите нарушения (алек-
сия и аграфия). Съответно на това се постулират различни разновидности 
на единия и на другия синдром, което създава впечатлението, че е възможно 
нарушенията на четенето да имат един произход, а на писането – друг, като 
остава неясно как се комбинират помежду си. Налага се изводът, че намере-
ните в тази литература класификации (Лалаева 1999, Волкова и Шаховская 
2000) са създадени по умозрителен път, без експериментални доказателства, 
и описаните в тях подтипове на нарушен писмен език не са добре обяснени от 
съвременна научна гледна точка. Това се доказва и от факта, че липсват мето-
дически насоки за преодоляване на постулираните отделни видове дислексия 
и дисграфия: указанията за провеждането на логопедичната работа са общи 
и недиференцирани по форми, което създава допълнително впечатление за 
липса на убедителност в този компонент на логопедичната теория. 

Създадени са много други класификации на подвидовете дислексия на 
развитието, на които Estienne (1985) се спира, обобщавайки ги в три ка-
тегории. С това се очертава съвременната рамка на проблематиката в тази 
изследователска област.

І. Описателни класификации, които се опират на:
1. Училищния аспект на дислексията. В техните рамки формите ѝ се 

определят в зависимост от училищните затруднения – от нивото на неуспе-
ваемост на дислексиците. От такава гледна точка нарушенията на писмения 
език обикновено се представя в три степени: лека, средна (умерена) и тежка. 

2. Клиничния аспект на дислексията. Тези класификации, изхождащи 
от клиничните симптоми на дислексичния синдром, са многобройни. Те се 
основават на търсенето на патогенетичните механизми на дислексията, тоест 
на водещ дефицит – сензорен, моторен, лингвистичен и др. 

ІІ. Оценителни класификации. Те определят тежестта на нарушенията на 
четенето и писането като лека, умерена, тежка от гледна точка на нормите на 
лексиметрията.
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ІІІ. Етиологични класификации. Тези класификации се базират на раз-
лични теории за произхода на дислексията. От такава гледна точка се разли-
чават две основни нейни форми:

1. Истинска, специфична, еволюционна дислексия. Тя е следствие от 
действието на вътрешни фактори (вътреутробни и генетични) и от ранни по-
ражения на централната нервна система. Тази патология е наричана още и ин-
струментална дислексия, тъй като при нея е налице серията инструментални 
фактори, препятстващи нормалното овладяване на писмения език. Обикнове-
но в отделните случаи присъстват част от тези фактори, не всички, като невро-
логичната симптоматика може да е явна или по-слабо изразена. От своя стра-
на синдромът на инструментална дислексия се представя в две подформи – 
конституцианална (наследствена) и придобита във вътреутробното развитие 
или в ранните стадии на онтогенезата. 

2. Псевдодислексия. Тя е резултат от външни фактори и има няколко раз-
новидности:

2. 1. Афективна псевдодислексия – резултат от емоционално-поведенче-
ски разстройства. Estienn изтъква, че голяма част от дислексиците имат нега-
тивно поведение, те са агресивни, емоционално лабилни, страдат от нощно 
напикаване и смущения на съня. Нерядко това е резултат от студенината и без-
различието, в което живее детето, от липсата на майчина ласка и нормална се-
мейна среда. Може обаче тези особености да са не причината, а следствието – 
вторична реакция на трудностите в училище. Цитирани са изследвания, кои-
то показват, че има група деца със затруднения в овладяването на писмената 
форма на езика, отличаващи се със свръхчувствителност, при които е допус-
тимо, че училищните затруднения имат афективен генезис. 

2. 2. Социокултурна псевдодислексия – резултат от недостиг на култур-
ни и образователни стимули в социалното обкръжение. Обикновено това се 
свързва с по-ниско стоящите социални класи, но по-внимателното разглеж-
дане на дислексията като социокултурен феномен установява, че тя се среща 
сред всички социални прослойки, включително в семейства с високи доходи 
и интелектуалци. Някои наблюдения сочат дори, че именно в такива среди 
нерядко се срещат студенината, отчуждеността, прекалените амбиции на ро-
дителите, които са предпоставка за появата на псевдодислексия. 

2. 3. Педагогическа псевдодислексия – резултат от педагогически небла-
гополучия. Тук се търси връзката главно с методите на ограмотяване – много 
интересен и рядко дискутиран проблем, чиято значимост би трябвало да се 
подложи на по-обстойно проучване. За педагогическа превдодислексия може 
да се говори също и при честа смяна на училища и учители, негативно отно-
шение на учители към определени деца, продължителни отсъствия на детето 
от училище поради чести заболявания и др.
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Клиничните (патогенетични) класификации на специфичната дислексия 
имат най-голямо значение за логопедията. Те представляват опити за проник-
ване в дълбочината на нарушенията и за разкриване на механизмите на тях-
ното пораждане. Както показва съвременната литература, дислексията има 
многофакторна генеза и широкоспектърна симптоматика. В съответствие с 
това кой е основният фактор, който провокира нарушенията на четенето и 
писането, се открояват доминиращи симптоми, чието естество показва пато-
генетичната специфика на конкретния случай. По такъв начин се оформят 
разновидности на дислексията, наричани нейни форми на проявяване, подти-
пове, подкатегории, подсиндроми. Вниманието в този случай се насочва към 
водещото разстройство, което трябва приоритетно да се постави в центъра 
на корекционно-терапевтичните въздействия. Изследователските усилия са 
концентрирани върху разкриването и проучването на подтиповете дислексия 
именно с оглед на възможността да се осигурят референтни за всеки подтип 
корекционно-терапевтични програми.

Корнев (2009) се отнася критично към класификациите, които се градят 
върху търсенето на патогенетичните механизми, почиващи в основата на на-
рушенията на четенето и писането. Авторът смята, че те не са надеждни и 
отбелязва, че не получават потвърждение в неговите емпирични проучвания. 
От друга страна, той не отрича съществуването на отделни форми на дислек-
сия, отличаващи се с характерни белези, които възникват под действието на 
специфична за всяка форма патогенеза. Според Корнев те съществуват, но все 
още не са установени и поради това усилията за създаване на диференцирани 
методи с висока ефективност, приложими в корекционната терапия на дислек-
сия на развитието, досега не са увенчани с успех. 

Въпреки че някои автори се отнасят скептично към опитите за типоло-
гизация на дислексията по клинични, патогенетични признаци, много такива 
примери може да бъдат намерени в англоезичната литература.

През 1957 г. Vernon изказва мнение за полиетиологична природа на дис-
лексията и я подразделя в три форми в зависимост от фактора, който я про-
вокира: зрителна, слухова и свързана с проблеми в абстрактното мислене. 
Myclebust, Johnson, Ingram и др. през 60-те години на ХХ в. коментират две 
форми на дислексия в зависимост от водещия дефицит – слухова и зрителна, 
а през 70-те години Mattis, French и Rapin добавят нова група – дислексици с 
моторни проблеми. Навлизането на лингвистичните концепции в анализа на 
нарушенията на писмения език води до проучвания на лингвистичните им 
аспекти: Denkla установява, че повече от половината дислексици имат езиков 
дефицит, проявяващ се в скоростта на назоваване, който се съчетава с мотор-
ната недостатъчност. По това време скоростта на назоваване все още се счита 
за елемент на езиковата способност, а не за автономна способност. Ценното 
е, че се появява още една гледна точка и вниманието се пренасочва от невро-
логичните към когнитивните аспекти на дислексията (по Guardiola 2001). 
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Една от клиничните типологии на дислексията е на Crichley от 1974 г., 
който обособява две форми: слухова, възникваща на основата на слаба слу-
хова памет и лоша акустична дискриминация на фонемите, и визуална, по-
явяваща се на основата на слаба визуална памет и нарушена зрително-прос-
транствена ориентация, особено при различаването на комплекси от зрителни 
дразнители. Подобна на тази е друга клинична класификация на нарушения-
та на писмения език при децата, на Williams, която включва: графо-фонемна 
форма – трудности в съотнасянето на звуковете с буквите, срещана в 67% от 
случаите; дизейдетична форма – трудности в зрителната памет, в припомня-
нето на зрителните образи на думите, обхващаща 10% от всички случаи; сме-
сена форма, простираща се върху 23% от тях (по Estienn 1985).

През 80-те години на XX в. Sats и Morris (по Атанасова 2006) също пра-
вят опит за типологизация на дислексията, като отделят три вида нарушения 
в овладяването на писмения език: при езиково разстройство, при фонетичен 
дефицит и при зрително-перцептивно/двигателно разстройство.

Редица други типологизации на дислексията от втората половина на XX в. 
са представени от Матанова (2001). 

През 1983 г. Van Riper отделя три дислексични подсиндрома: 
Дислексия на основата на езиково нарушение. Проявява се с трудности 

в разбирането и разпознаването на речевите звукове. Вербалният интелект е 
с по-ниски стойности от невербалния. Клиничната картина се характеризира 
с аномия, неустойчива лексикално-семантична памет, трудности в съотнася-
нето между фонеми и графеми. Запазени са зрително-перцептивните способ-
ности и графо-моторната координация.

Дислексия, свързана с графо-моторна и артикулационна дискоордина-
ция. Тук основните затруднения са в паралелното използване на двете ръце, 
в общата и фината моторика. Освен в мануалния, изразени са и дефицитите в 
оралния праксис. Езиковите, зрително-пространствените и конструктивните 
умения са добре развити. 

Дислексия вследствие зрително-перцептивен дефицит. Затруднено е раз-
познаването на буквите и думите при сравнително добре изградени умения 
за звуков анализ и синтез. Липсват нарушения на оралния праксис и зрител-
но-моторна недостатъчност.

Също през 1983 г. Borel-Maisony отделя две форми на специфична дислек-
сия: първата е следствие от недоразвитието на устната реч и се съпътства 
от дефицити в слуховата перцепция и слуховата памет; втората възниква на 
основата на дефицити в зрителната перцепция – нарушени пространствени 
представи и нарушена перцепция за големина и форма.

Подсиндромите на дислексията, обособени от Mattis през 1987 г., са: дис-
лексия, свързана с нарушения на езиковото развитие; дислексия на основата 
на артикулационни и графокинетични дисхармонии; дислексия вследствие 
влияние на оптико-перцептивни смущения. 
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Според публикацията на Mann, Suiter и Jordan от 1991 г. дислексичните 
подтипове също са три: първият произтича от акустични разстройства, втори-
ят – от оптични, а третият е следствие от мануална диспраксия. 

През 1993 г. Selz и Wilson от своя страна отделят четири подтипа дис-
лексия: първият е следствие от нарушена способност за съхраняване в па-
метта на информация от общ характер и нарушения на вербалната памет; 
при втория са нарушени непосредственото запаметяване на последователни 
редици, дактилният гнозис и зрително-пространствената памет; третият се 
отличава с нарушения на абстрактното мислене, способността за вербал-
но изразяване, формирането на понятия; за четвъртия подтип са характерни 
нарушенията на пръстовия гнозис, сетивните способности и зрително-прос-
транствената координация. 

Класификацията на Border сочи невроанатомичните корелати на отделни-
те форми на дислексия и очертава три подсиндрома:

Дисейдетична дислексия. Причината за тази форма на синдрома е 
дисфункция в ангуларната гънка в лявата мозъчна половина. Децата имат 
проблеми с анализа и запомнянето на писмени символи. Те имат простран-
ствени затруднения – пишат буквите обратно дълго след като другите деца 
са усвоили умението за адекватна ориентация на буквите в пространството. 
Често объркват последователността на буквите при четене, при орален спе-
линг често изговарят буквите в обратна последователност. Зрителната им 
памет за думи е слаба, а след научаване на нова дума трудно я разпознават в 
границите на изречението. Силно се затрудняват в четене и спелинг на „не-
правилни“ думи (в английски език). При опити за прочит на непозната дума 
успяват да я прочетат много бавно.

Дисфонетична дислексия. Тя е резултат от дисфункции в зоната на Вер-
нике в лявата мозъчна хемисфера. Основният проблем на тези деца е в ана-
лиза и запомнянето на звуковете в думите и на техните места. Затруднено е 
създаването на връзките със зрителния речник. Децата трудно заучават нови-
те думи и когато попаднат на такива, често ги заместват с други, подходящи 
според контекста, дори да нямат акустично сходство с новите думи. Те могат 
да спелуват непозната дума, без да я запомнят и после да я разпознават. По 
правило имат слаба слухова краткосрочна памет.

Дисфонейдетична (смесена) дислексия. Дисфункциите са едновременно 
в гирус ангуларис и в зоната на Вернике. Нарушено е обработването както на 
символите (графемите), така и на звуковете (фонемите), при което е изобщо 
проблематично овладяването на писмената форма на езика. Присъстват нару-
шения от дисейдетично и от дисфонетично естество. Децата не притежават 
ефективни умения за спелуване и за четене на думите. Без да се приложат 
специални интервенции, те практически са неспособни да четат ефективно 
през целия си живот. Дори след специално обучение много трудно се научават 
да четат и да спелуват сравнително правилно. 
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Изследване на писането на гръцки деца, осъществено чрез диктовка, 
препис на текст и самостоятелен писмен разказ от Бессас (2010), води до ре-
зултати, които също очертават различни форми на дислексия. Чрез анализ на 
типологията на грешките, допускани при писане, авторът обособява няколко 
подтипа дислексия: акустична, преобладаващо акустична, преобладаващо зри-
телна, езикова, преобладаващо езикова. Най-много на брой деца принадлежат 
към преобладаващо акустичната, преобладаващо зрителната и преобладаващо 
езиковата форма на нарушението – към формите, в чиите граници симптоми-
те са смесени, но личи един доминиращ механизъм на патология. Значително 
по-малко деца спадат към чистите форми – акустичната и езиковата, а деца с 
чисто зрителна форма на дислексия не са открити. Има и деца, които се класи-
фицират в смесена форма, тъй като не се установява преобладаващ симптом на 
нарушение в общата картина на смесеност на нарушенията от различен тип. 

В наше време актуална изходна точка в интерпретацията на подтипо-
вете специфична дислексия е тази от позицията на хипотезата за двойния 
дефицит. King et al. (2007) тестват фонологичното познание, постиженията 
при четене, вербалната способност, спелинга на изолирани думи и бързото 
автоматизирано назоваване при 34 момичета и 59 момчета на възраст 11,8 г. 
с доказана дислексия на развитието. Резултатите разкриват 4 подгрупи дис-
лексици. Три от тях или 80% от изследваните деца отговарят на хипотезата 
за двойния дефицит. Над една трета (35 ученици от общо 93) имат проблем 
както във фонологичната осведоменост, така и в бързото автоматизирано 
назоваване. Това са деца с нарушена фонологична памет, но вербалната им 
способност (устната реч) не е нарушена. Втората група, 20% от всички, е 
съставена от ученици с фонологична дислексия – имат нарушена фоноло-
гична преработка, но нормална способност за бързо автоматизирано назо-
ваване. В третата група, също 20%, се наблюдават нарушения само в ско-
ростта на назоваване. Накрая, очертава се една група, която не отговаря на 
хипотезата за двойния дефицит – при нея не се доказват категорично на-
рушения от единия или от другия тип. Тази последна група би трябвало да 
бъде определена като „компенсирана дислексия“, защото децата в нея са на 
по-голяма възраст, с по-висока интелигентност и са минали през терапия. 

Оформя се изводът, че съществуват много опити за типологизиране на 
дислексията на развитието в диференцирани форми, но между становищата 
на отделните автори има само частични съвпадения. Така например, броят на 
подтиповете дислексия варира от два до четири, като във всяка авторска кате-
горизация те получават собствени названия. Това в пряк смисъл е следствие 
от теоретичните различия между авторите и от използването на нееднакъв 
изследователски инструментариум, а в по-широк – от недостига на интер-
дисциплинарни връзки и холистична визия за дислексията на развитието като 
научен феномен. Разнообразието от авторски становища може да се приеме 
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за белег на голям научен напредък и да се разглежда като обогатяване на тео-
рията, но същевременно неизбежно се констатира липсата на единомислие и, 
респективно, на концептуална яснота, които не съдействат за създаването на 
рационални решения на практическо равнище. Обаче от теоретичния преглед 
следва и втори извод: в нехомогенната популация на децата с дислексия на 
развитието се открояват определени подтипове с доминиращи симптоми на 
един или друг тип патология и в това са убедени голяма група учени. 

В проучванията на дислексията се отразява хронологията в развитието на 
науката и епохата, когато са извършвани изследванията на нейния произход 
и подтипове. Първоначално причините и симптомите на нарушения на чете-
нето и писането се разглеждат като сензорни (слухови и зрителни) или ин-
терсензорни. Научният напредък и съвременните изследователски методи в 
невронауките водят до нови резултати от изследванията на дислексията, кои-
то представляват в основни линии проверка на стари хипотези с по-модерни 
идеи и средства. В днешно време е доказано, че роля за появата на дислексия 
играят както модалните разстройства, така и надмодалните и тези на висше-
то символно езиково равнище. Ето защо на дислексията започва да се гледа 
не само като на дефицит в перцепцията на вербални акустични и визуални 
стимули, а и в преработката на пространствено-времевата информация, като 
в една или друга степен се изтъква и ролята на нарушенията на двигателната 
организация. Паралелно с това се появяват и други обяснения за произхода на 
дислексията: от когнитивни позиции тя се разглежда като резултат от езиков, 
най-вече фонологичен дефицит. Често недоразвитието на устния език се прие-
ма дори за единствена и универсална причина за специфичната дислексия. 
Всички тези тенденции се запазват задълго и не са отпаднали до днес.

Дискусиите в така очертаната област продължават, но въпросът за научно 
обоснована типологизация на дислексията в отделни форми в зависимост от 
преобладаващата симптоматика, тоест от произхода на патологията, продъл-
жава да генерира интерес, тъй като, както беше изтъкнато, е свързан с възмож-
ността в съответствие с водещата във всеки подтип патология да бъдат създа-
дени диференцирани, специализирани корекционно-терапевтични програми. 

АВТОРСКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ТИПОЛОГИЯТА 
НА ДИСЛЕКСИЯТА НА РАЗВИТИЕТО – ОПИСАТЕЛНИ 

И КОРЕКЦИОННО-ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ

Анализът на научната литература, наблюденията в практиката и собстве-
ните изследвания на автора водят към заключението, че дислексията на раз-
витието се отличава със сложен комплекс от прояви с модален, надмодален и 
когнитивно-лингвистичен произход. Взаимосвързаният принцип на функцио-
ниране на мозъчните структури при опериране с писмени знаци води до това, 
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че независимо от конкретния произход на дислексичните нарушения, при все-
ки дислексик проявите на патологията са смесени. Но чрез по-внимателен 
анализ е възможно да се установи преобладаване на определен тип наруше-
ния, които се открояват като ядрени симптоми в общия симптомокомплекс. 
В зависимост от типа на водещата патология се различават четири форми на 
дислексия на развитието. 

Фонологично-структурна форма

Представените в този подтип на дислексията деца преди всичко не 
осъзнават добре фонемната линейност на езика и корелацията между устната 
и писмената му форма. При кодиране детето проявява слаба чувствителност 
в трансформирането на вокалните сигнали в графични знаци в реда, в кой-
то следват, и в трансформирането на графичните знаци в цялостни смислови 
модели при декодиране. Недостатъчност в устния език е много възможно да 
предшества или съпътства тази форма на дислексия. Тя може да се определи 
като много тежка, защото фонологично-структурната „бариера“ (знанията за 
фонологичната структура на езика) е първото, но най-трудното, с което децата 
трябва да се справят при овладяване на четенето и писането. Тук присъства 
най-многобройна група дислексици, повече момчета, отколкото момичета. 

В писмената продукция на децата в тази подкатегория на специфичната 
дислексия преобладават нарушения от фонологичен тип, издаващи водещ ког-
нитивен дефицит и конкретно, недостиг на познания за фонологичната струк-
тура на езика. Детето не достига до обобщенията, свързани с организацията 
на звуко-буквените и сричковите елементи в смислови цялости, не осъзнава 
добре линейната структура и състава на думите. Оттук идва нарушената спо-
собност за адекватно възпроизвеждане на буквените последователности, при 
което често един знак (буква, сричка) липсва, поставя се не на място, размест-
ва се или се замества с друг, добавят се знаци (букви и срички). В основата на 
това стои некачествено протичане на когнитивните процеси, без непременно 
да са дълбоко засегнати перцептивните механизми. По-скоро страдат памето-
вите и мисловните операции, свързани с лингвистичните стимули, обработка-
та на постъпващата информация, и това пречи за изграждането на адекватна 
когнитивна стратегия за овладяване на писмения език. 

Фонемо-акустична и зрително-графична форма

Тези две форми на специфична дислексия се отличават основно с недобре 
изградени представи за звуковете или за буквите, поради което често вокал-
ният знак не се кодира правилно в неговия графичен корелат. Децата грешат в 
избора на букви било защото не улавят отчетливо звученето на фонемите и не 
са сигурни с кой знак да ги означат (фонемо-акустична форма), било защото 
имат недостиг на информация за графичните особености на буквите и се коле-
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баят как да ги изобразят (зрително-графична форма). При фонемо-акустичната 
форма е налице несъответствие между звук и буква на базата на дефицит във 
фонемния гнозис, зад което е възможно да стоят артикулационни нарушения. 
Може да се приеме за по-лека форма на синдрома – фонологично-структурната 
„бариера“ вече е в процес на преодоляване и на първо място излиза следващата 
по трудност, фонемо-акустичната „бариера“. Този подтип дислексия включва 
втората по численост популация. Графично-зрителната форма на специфична-
та дислексия вероятно е най-слабо свързана с дефицити в устния език и арти-
кулацията и е най-леко изразеният подтип дислексична патология, включваща 
най-малочислена популация. Появата ѝ е следствие от недостатъчност в зри-
телния, конкретно в буквения гнозис. Фактът, че тя е най-слабо разпростране-
на доказва, че този вид гнозис се формира с по-малко трудности в сравнение 
с формирането на фонемния гнозис и фонологичното познание. В двата под-
синдрома има приблизително еднакъв брой момчета и момичета.

При тези форми на специфичната дислексия водещите дефицити са други – 
преобладават грешки от фонетичен и от графичен тип. Основно са засегнати 
възприятията – слухови/зрителни, като страдат главно фонемният/буквеният 
гнозис. Ето защо децата са склонни преди всичко към замени на принципа на 
акустичното или на графичното сходство между звуковете и буквите. Фоноло-
гичното познание може да е сравнително развито, но некачествените диферен-
цировъчни импулси, произвеждани в съответните отдели на главния мозък, во-
дят до недостиг на информация за фините различия между звуковете и между 
техните знаци, буквите. Оттук следва неправилен запис на знаците, дори при 
диктовка и препис. Засегнатата перцептивна и интерперцептивна преработка 
се проявява с некачествена корелация между звукове и букви – избира се бук-
ва, несъответстваща на звука (фонемо-акустична форма) или с неадекватни 
изображения на буквите (зрително-графична форма). Доколкото възприятията 
са част от когнитивната сфера, в тези случаи също е налице когнитивен дефи-
цит, но от базисен тип – засегнато е входното равнище на езика. Функционира-
нето на когнитивните процеси е взаимосвързано, но и относително самостоя-
телно, поради което не е задължително да страда и обработката на лингвис-
тичната информация посредством паметовите и мисловните механизми – едно 
дете може да не различава адекватно сходни фонеми или букви, но да успява 
сравнително добре да възпроизвежда думите в структурно отношение. 

Всеки случай на дислексия показва смесеност на симптомите от трите 
типа – фонологичен, фонетичен, графичен. В конкретните случаи преоблада-
ва определена симптоматика, свидетелстваща за доминиращ патогенетичен 
механизъм. Тази картина е характерна за специфичната дислексия, но в ня-
кои много тежки случаи, обикновено на вторична дислексия, се оформя друга 
картина, която очертава четвърти подсиндром.
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Когнитивно-лингвистична форма

Това е най-тежката форма, съчетаваща се задължително с недостатъч-
ност в устния език. В начално-училищна възраст тази недостатъчност може 
да е по-слабо забележима, но се открива в анамнезата или с по-интензивно 
изследване. Присъстват всички симптоми, характерни за трите подтипа спе-
цифична дислексия, и към тях се добавят други, свидетелстващи за неосмис-
леност на макроравнището на езика. Децата не само не осъзнават линейната 
му структура и звуко-буквените съответствия, но и се затрудняват да осъзнаят 
корелацията между устната и писмената езикова форма. Ето защо те са неспо-
собни да декомпозират и композират лингвистичните единици, допускат гру-
би грешки в комбинацията и сериацията на графичните елементи, контамина-
ции, пропуски на думи, изобилие от деформирани думи. За дълъг период от 
време тези деца остават на етапа на буквуване при четене и изписват несвър-
зани редици от букви или драсканици вместо думи. Писмената и четивната 
им продукция създава впечатление за пълна неограмотеност. Аграматизмът 
в устнния език, явен или скрит, е пренесен в писмения. Обикновено има и 
дефицити в оралния и в мануалния праксис.

Формите на дислексия са постулирани въз основа на литературни обоб-
щения и по пътя на експериментална проверка, извършена от автора. За окон-
чателното им доказване е необходима още емпирична работа, а на този етап те 
може да се приемат за ориентири в логопедичната терапия, водещи до по-ра-
ционални и целенасочени въздействия над дислексията в посока на нейното 
преодоляване или смекчаване на проявите ѝ и тяхното негативно отражение 
върху засегнатите индивиди. 

Необходимо е дислексията в началния етап да се третира диференцирано 
според водещите дефицити (формата на синдрома) и след това да се пристъпи 
към стандартното ограмотяване, практикувано в началното училище. Така се 
съчетават универсализъм и диференцираност и се изгражда програма, почи-
ваща на следните принципи:

1. Ползват се компенсаторните възможности на децата във всички техни 
аспекти, прилага се мултисензорен подход и се включват всички запазени 
функционални системи, свързани с процесите четене и писане.

2. Логопедът пристъпва към подготвителната работа по овладяване на че-
тенето и писането, след като е установил и взел под внимание състоянието на 
устния език. Дефицитите в устния език са често срещани в популацията на 
дислексиците, без да са задължителни. Въз основа на интензивно логопедично 
изследване се разкриват остатъците от езикови или говорни нарушения, кога-
то има такива. Езиковата недостатъчност се регистрира с методите за дълбо-
чинно изследване на езика. При необходимост се прилага комплексна терапия 
по следната примерна схема: една сесия със занимания за преодоляване на 
нарушенията на говоримия език, три – на писмения, като задачите за разви-
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тие на устния и на писмения език се допълват взаимно. В повечето случаи на 
специфична дислексия е възможно единно, в една сесия да се третират устната 
и писмената форма на езика. Ефектът е двупосочен – нарастването на капаци-
тета на говоримия език подпомага овладяването на писмения, навлизането в 
четенето и писането създава възможности за обогатяване на говоримия език. 

3. Подготвителният етап на работата с дислексия е периодът, в който се 
въздейства над предпоставките за поява на нарушения на писмения език в за-
висимост от техния характер, от патогенетичната им специфика. Изхожда се от 
разбирането, че дислексикът не може да бъде ограмотен, ако още преди зани-
манията по четене и писане с него не се извърши сериозна подготвителна рабо-
та, ориентирана към повишаване на когнитивния му капацитет. Необходими са 
специализирани въздействия над водещата патогенеза, проявяваща се като до-
миниращ дефицит. След този период, който фактически представлява специа-
лизирана когнитивна терапия и протича специфично във всеки индивидуален 
случай, може да се работи и групово с децата със специфична дислексия. Вър-
ху общата когнитивна способност се въздейства интензивно в подготвителния 
етап, но по-нататък това не се прекратява, а продължава с различни средства.

4. Във втория етап, съгласно приетото в нашето начално училище, пара-
лелно се овладяват четенето и писането с взаимна опора: написаното се про-
чита, прочетеното се написва. Приеманият в нашето училище за високо про-
дуктивен принцип на едновременно овладяване на четенето и писането не е 
подходящ за прилагане при учениците с дислексия. Едновременното овладя-
ване на двата компонента на писмения език – четене и писане, които следват 
обща схема, но не са идентични, е едно от затрудненията за дислексиците, за 
което не се знае почти нищо и на практика напълно се пренебрегва. В индиви-
дуалните занимания с детето е възможно да се прилага друга ограмотителна 
стратегия: първоначално овладяване на умения за четене като по-достъпни, 
при това предимно на лексикалното четене, след което преминаване към фор-
миране на умения за писане. 

Упражнява се предимно четенето на глас, което се съпровожда с техники 
за развитие на разбирането. Писането се упражнява чрез препис, диктовка, са-
мостоятелно писане на думи, изречения, текстове след преразказ или разказ. 
Методите зависят от фазите на терапията. Преписът и четенето на думи и изре-
чения са характерни за началната фаза, писменият преразказ и разказ и четене-
то на текстове – за по-напреднала фаза. Диктовките, по-кратки или по-обемни, 
се използват постоянно. Те са много предпочитан метод, но за дислексиците 
представляват фрустриращо преживяване. За да се избегне това, логопедът 
може да предложи на дислексика взаимна, съвместна диктовка – всеки диктува 
на другия по едно изречение, докато текстът бъде написан (Якимова 2004). 
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Логопедична работа в подготвителния етап

Подготвителният етап е продължителен и е необходимо стъпало за 
успешно пристъпване към следващия. Ако не е определен подтипът на дислек-
сията, този много важен етап може да се провежда с комбиниране на процеду-
рите от четирите типа, изложени нататък.

1. Първи тип процедури – за преодоляване на фонологично-структурни-
те нарушения. Тези нарушения се преодоляват със серията упражнения за фо-
немен анализ до осъзнаване на автономността на единиците, образуващи ду-
мата – сричка и звук/буква, и за осмисляне на звуко-буквените връзки. Добре 
е те да се провеждат във взаимовръзка със смисловата страна на езика, като се 
разкрива, че нарушенията на структурата на думата и възпроизвеждането на 
неадекватни звуко-буквени връзки рефлектират върху значението на думата 
и смисъла на съобщението. Главното тук е пълното разгръщане на модела на 
фонологичното осъзнаване с всички включени в него процедури, по-елемен-
тарни и по-сложни. Допълващо значение имат процедурите в кръга на невер-
балния и вербалния слухов гнозис, както и всички упражнения за развитие на 
когнитивната способност. 

Работата започва с думата, която и по-нататък остава в централна пози-
ция. Интензивно се работи по декомпозирането ѝ на срички и звукове. Фонем-
ният ѝ състав на първо време се осъзнава успешно и чрез сливане на звукове 
в думи. Паралелно се овладяват буквите и звуко-буквените връзки, като се 
преминава през цялата азбука. Когато това е в общи линии осъществено, те 
започват да се подлагат на анализ, едновременно устно и писмено. 

Фонологичната стойност на фонемата успешно се демонстрира чрез раз-
познаване на двойки-думи, изобразени на картини, с примерна инструкция: 
„Покажи къде виждаш мак и къде – сак!“. Структурата на думата се овладя-
ва в посока от едносрични към двусрични, трисрични и многосрични думи, 
които се онагледяват със схеми. Много важно е осъзнаването на позиционния 
принцип на разпределение на звуковете/буквите в думите и необходимост-
та от пълното и точното пресъздаване на техния състав в графична форма. 
За това силно допринасят упражненията за разпознаване на сгрешени думи 
и материализирането на структурата на думата. При материализирането е 
добре да се използват различни цветове: например картончета с думи с разли-
чен сричков състав и различен цвят, отговарящ на броя на сричките, с които 
може да се извърши и класификация на думите. Овладяването на представи 
за дължината на думите също е важно, тъй като тъкмо дължината им е важен 
идентификационен маркер, по който те постъпват в зрителния речник и после 
могат да бъдат глобално разпознати. 

Ако е установена такава форма на дислексия, е много възможно да има 
скрити дефицити в устния език, които трябва да бъдат компенсирани. 
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2. Втори тип процедури – за преодоляване на фонемо-акустичните нару-
шения. Много от грешките от фонетичен тип са свързани с фонетичните прави-
ла, изучавани в училище, но те не могат да бъдат преодолени само с изучаване 
на правилата, още повече, че някои от тях не подлежат на пряка проверка. 

Главна роля има оптимизирането на слуховата преработка на вербална-
та информация, главно чрез развитие на слуховите възприятия и слуховата 
памет. В подготвителния етап се изисква настойчива работа по развитие на 
слуховата перцепция, която следва да започва от различаване на невербални 
сигнали и да преминава към различаване на вербални с постепенно усложня-
ване и с фино вариране на звуковия материал. Всеки звук, гласен и съгласен, 
подлежи на интервенция – разпознаване, изписване, прочит. 

Водеща стратегия е развитието на фонемния гнозис, но са добавят и фо-
нологични процедури, с които се изостря усетът към звуковата структура на 
езика. Много полезна е работата с двойки думи с минимални разлики (омо-
ними). Необходими са и упражненията за развитие на слуховите възприятия, 
слуховата памет и слуховия анализ. Подходящи упражнения са и: прослушва-
не на серии звукове и срички и устно възпроизвеждане на сериите; вербален 
вариант на пробата „четвъртият излишен“ – разпознаване на излишен звук, 
например гласен сред съгласни, словесни игри с думи и др. 

Тъй като обикновено буквеният гнозис е запазен, е възможно от само-
то начало звуковете да се представят със съответстващите им графеми. За 
затвърдяване на „спойката“ между звука и буквата звуковете се изговарят и 
пишат в ръкописен вариант изолирано и многократно. 

Ако тази форма на дислексия е доказана, обикновено се налага и прила-
гане на артикулационна терапия, тъй като при нея присъствието на артикула-
ционни нарушения е най-често.

3. Трети тип процедури – за преодоляване на зрително-графичните на-
рушения. За тази цел са необходими много упражнения за пространствена 
ориентация с решаващото участие на зрителната перцепция. Работата започ-
ва със затвърдяване на употребата на предлозите, маркиращи пространстве-
ното разположение на обектите, и изясняване на понятията ляво-дясно. От-
правна точка е развитието на зрителните възприятия и на зрителната памет. 
Не само процедурите за зрителна и за пространствена перцепция, а и други 
от областта на когнитивната терапия допринасят за компенсиране на зри-
телно-графичните дефицити, тъй като преминават през зрителната перцеп-
ция. Може в началото от детето да се иска само да наблюдава съсредоточено 
предмет или картина и да назове колкото може повече елементи в тях, след 
което да се пристъпи към оптико-пространствената ориентация. За развитие 
на стратегия на погледа и намаляване на сакадите са полезни упражненията 
за проследяване на движещ се предмет.
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Още в подготвителния етап се пристъпва към формирането на буквения 
гнозис. Слуховият, който обикновено е запазен, става основа за развитието 
на зрителния. Всеки звук се прослушва и свързва с буквата му. Вниманието 
се фиксира върху образите на графемите, докато се опознаят всички букви от 
азбуката. Отчитат се приликите и разликите между тях. Анализират се печат-
ните и ръкописните, малките и големите им варианти като форма и разполо-
жение на елементите, търси се общото във всички варианти. Всички елементи 
се изписват поотделно, после се пишат и се четат буквите. Сериозно внима-
ние се обръща на различните шрифтове. Много полезни са упражненията за 
идентифициране на буквени знаци. 

Добро влияние тук оказва включването на тактилния гнозис и проприоре-
цепцията, на оралния и мануалния праксис: при възможност буквите се свърз-
ват със звукоподражания (бръмчене, жужене, съскане); със затворени очи се 
опипват релефно изработени букви; също със затворени очи в пространството 
се изписват с пръст букви или техни елементи; с пръстите на едната или на 
двете ръце се изобразяват букви.

Ако е установен такъв подтип дислексия на развитието, много е възможно 
да са необходими и упражнения за развитие на моториката на водещата ръка.

4. Четвърти тип процедури – за преодоляване на когнитивно-лингвистич-
ните нарушения. Тези нарушения се преодоляват чрез развитие на езиковата 
и метаезиковата способност, осъзнаване на автономността на отделните линг-
вистични единици, на структурообразуващата роля на думите в изречението 
и на изреченията в текста, осмисляне на линейния състав на текста и изрече-
нието. Задължително се налага интензивна предварителна интервенция върху 
устния език и цялостна когнитивна терапия, елементи от които се запазват и 
в следващия етап на терапията. На тази основа децата трябва да стигнат до 
представата, че това, което се говори, може да се пише и чете. 

Тук се използва разгърнат модел на фонологично осъзнаване, съчетан с 
активна работа по развитие на устния език и с когнитивна терапия във всич-
ките ѝ направления. Не се тръгва от най-малката единица, звука/буквата, а 
до нея се стига, след като се опознаят по-големите лингвистични единици и 
структурата на езика като цялост. Тя се подлага на анализ със серия последо-
вателно прилагащи се процедури:

а) анализ и декомпозиране на текст, отделяне и осмисляне на изречение-
то като лингвистична единица, с която се предава съобщение и чието 
оформяне е подчинено на определени правила;

б) анализ и декомпозиране на изречението на думи с отделяне на дума-
та като структурна единица с определен ритмичен контур и граници; 
развитие на умение за определяне количеството, последователността 
и мястото на думите в изречението;

в) осмисляне на думата в ролята ѝ на лингвистична единица, носител 
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на семантиката, а опосредствано и на звука като сигнал със смисло-
различителна роля;

г) анализ и декомпозиране на думата на срички и осмисляне на сричките 
като структурообразуващи елементи на думата без семантична стой-
ност; развитие на умения за определяне количеството, последовател-
ността и мястото на сричките в думата;

д) опознаване на физическите характеристики на говорните звукове и 
достигане до фонологичните правила на езика;

е) анализ и декомпозиране на думите на звукове, отделяне и осмисляне 
на звука в ролята му на най-малка структурообразуваща единица и на 
линейната структура на думите; развитие на умения за определяне ко-
личеството, последователността и мястото на звуковете в думите.

Първите четири процедури са изцяло в устна форма. Анализът и деком-
позирането на изречението се извършват при съблюдаване степените на слож-
ност на изречението. Във фазата на опознаване на физическите характеристи-
ки на звуковете започва установяването на звуко-буквените връзки чрез про-
изнасяне на всеки говорен звук, запознаване с графичния му знак, записване, 
прочитане. Разделянето на думите на съставящите ги фонеми се въвежда в 
последната фаза, при преминаването към четене и писане на срички и думи. 
Тогава специално внимание се обръща на разстоянията между думите, на на-
чалото на изречението (главна буква) и края му (точка). В четивните текстове 
е добре те да бъдат ярко маркирани. 

Логопедична работа през основния етап

През втория, основен етап, който е най-продължителен, логопедичната 
работа се концентрира над същинското овладяване на четенето и писането с 
постепенно разгръщане на принципа „от простото към сложното“. Продължа-
ва и работата за развитие на когнитивните процеси. 

Днес съществуват добре разработени методи за диференцирано въз-
действие над различни аспекти на дислексията: за запаметяване и възпроиз-
веждане на буквите, за преодоляване на пропускането и заместването на бук-
вите, за асоцииране на буквите и свързването им в срички и думи, за анализ 
и синтез на думите, за ускоряване темпото на четене и подпомагане разби-
рането на текста и много други. Полезно е писането и четенето на думи или 
срички, разположени вертикално (в колони) и проследяването на редовете с 
пособие, ограничаващо зрителното поле само в рамките на един ред (лист, с 
който се закрива текстът, а през хоризонтален процеп се вижда само един ред) 
и др. (Димитрова и кол. 2006). 

Всички задачи се поднасят с игрови похвати, с въвеждане на онагледяващи 
дидактични пособия като флагчета, балони, жетони, бланки за екстериоризация 
на структурните елементи на писмения език. Добавят се рисуването, моделира-
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нето с клечки и с пластилин, цветовите акценти (напр. моделиране на думи от 
букви с различен цвят или избор на различен цвят за определени букви).

Логопедична работа в завършващия етап

В последния етап се работи главно по овладяване на свързаната писмена 
реч. Учениците се учат да съставят преразкази и разкази, да четат и пишат 
различни текстове с предварителен план, озаглавяване и разбор на прочете-
ното и написаното. Усъвършенства се самостоятелното писане, спазването на 
пунктуацията и разбирането на прочетеното. Децата постепенно трябва да 
овладяват скорост на четене и писане, доближаваща се колкото е възможно до 
нормалната, като при четене се учат да правят паузи на обозначените от лого-
педа места в текста. Разбирането се стимулира с въпроси върху съдържанието 
на текста и върху основната му идея (поука, извод), с четене и тълкуване на 
пословици, метафори, сложни изрази. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дислексията не може да бъде отстранена напълно, но е възможно да бъде 
преодоляна до определена степен. Постига се задоволително подобрение, 
особено ако въздействията са своевременни, т. е. ранни, и ако са целенасочени 
и диференцирани според водещата симптоматика. Систематично трябва да се 
работи по основната цел: достигане до оптимално за възрастта ниво на вла-
деене на писането и четенето и същевременно подобрение на когнитивното, 
емоционалното и социалното функциониране на детето. В краткосрочен план 
целта на логопеда е да се развият уменията за четене и писане и да се предот-
вратят по-нататъшните затруднения в овладяването на учебния материал, а 
в дългосрочен план чрез тези умения трябва да се повишат възможностите 
на детето за активно и пълноценно представяне в средата на връстниците, 
за оптимизиране на представата му за себе си, за по-добро самочувствие и 
самооценка, което повишава възможностите за професионална и социална 
реализация. За постигането на тези цели се изискват и толерантността и 
подкрепата на училището и семейството. 
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Цанка Попзлатева, Петя Ангелкова. ВЪЗРАСТОВА ДИНАМИКА НА ЕМО-
ЦИОНАЛНИТЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С 
УВРЕДЕН СЛУХ

Студията представя експериментално проучване на динамика на рисковите и за-
щитни фактори за психичното здраве на деца и ученици с увреден слух на възраст от 
1 г. 6 м. до 20 г. Към репрезентативна извадка е приложена българска стандартизация 
на Система за емпирична оценка на поведението на Акенбах (ASEBA) за доучилищна 
и училищна възраст, която отговаря на съвременните критерии за психични наруше-
ния в DSM-IV-TR (2000) и DSM-V (2013). 

В сравнение с чуващите, децата със слухови нарушения са в по-голям риск за 
психичното здраве в предучилищна и начална училищна възраст, докато в юношеска 
възраст проблемите са идентични. Потвърждава се хипотезата за хетерогенност на 
популацията с увреден слух по отношение на психичното здраве, която попада под 
влияние на специфични за глухотата фактори – степен на слухов дефицит, етиология, 
образователна среда и условия на овладяване на жестов език. 

Tzanka Popzlateva, Petja Angelkova DYNAMICS OF EMOTIONAL AND BEHA-
VIORAL DISORDERS IN CHILDREN AND JUNIORS WITH HEARING IMPAIRMENT

An experimental study of age dynamics of risk and protective factors for the mental 
health of children and students with hearing impairment from 1 year and 6 months to 20 years 
is presented. Empirical data were collected from a representative sample through the Bulgari-
an Standardization of the Achenbach System for Empirical Behavioral Assessment (ASEBA), 
which meets the current DSM-IV-TR (2000) and DSM-V (2013) psychiatric criteria.
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Compared to hearing, children with hearing impairments are at greater risk for mental 
health at pre-school and primary school age, while in teens the problems are identical. The 
hypothesis of heterogeneity of the hearing impaired population is confi rmed in terms of 
mental health, which is affected by deafness specifi c factors – hearing defi ciency, etiology, 
educational environment, and conditions of mastery of sign language.

Keywords: deafness, mental health, ASEBA, psychological and psychiatric symp-
tom scales

Изследванията върху психичното здраве на деца и възрастни с увреден 
слух отдавна установяват по-голяма честота на емоционалните и поведенче-
ските проблеми в сравнение с популацията на чуващите (Schlesinger& Medow, 
2000). От позициите на медицинския подход, доскоро прилаган в психиатрия-
та и специалната педагогика, причините се търсят в индивида – увреден слух, 
етиология на глухотата, несъвършена устна реч, липса или закъсняло овладя-
ване на език и др. В началото на ХХІ в. се наблюдават съществени подобрения 
във вътрешните характеристики на глухите и слабочуващи (Г/Сч) деца, поради 
по-ранното откриване на глухотата, подобрената от кохлеарна имплантация или 
дигитални апарати слухова функция, признаването на жестовия език, прилага-
не на билингвистични образователни програми или стратегии на приобщаващо 
образование. По данни от последните проучвания тези нови вътрешни условия 
не решават проблемите за психичното здраве на децата с увреден слух.

Тенденцията за смяна на биомедицинския модел със социален подход е 
очертана убедително в ревизиите на международните медицински класифика-
ции на психичните разстройства – Международна класификация на болестите 
(МКБ) и Дигностичен статистически наръчник за психичните разстройства 
(DSM). През последните 35 години научните представи за същността на пси-
хичните разстройства в детско-юношеска се променят много динамично. Из-
следователите полагат огромни усилия да проучат техните характеристики и 
да ги представят в класификационна система. Класификацията е система, коя-
то разпределя конкретните психичните нарушения в обобщени категории – 
синдроми, и определя както границите, така и взаимовръзките им (Меш и 
Уолф, 2007). Опитите за класификация са всъщност са всъщност опити за все 
по-добро дефиниране на психичните разстройства чрез диагностични крите-
рии и правила за тяхното свързване. 

Широкото разпространение на психическите разстройства и тяхната со-
циална и индивидуална значимост официално са признати през 1948 г., когато 
в Международната класификация на болестите (МКБ-6) за първи път се появя-
ва раздел за психически заболявания. Този първи опит е подложен на сериоз-
ни критики в медицинските среди и във връзка с това през 1952 Американ-
ската психиатрична асоциация предлага друга класификация известна като 
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„Диагностично и статистическо ръководство за психичните заболявания“ 
(DSM-I). След период от 15 г. тя била преработена и преиздадена като DSM-IІ 
(1968). В тези първи версии психичните нарушения в детско юношеска въз-
раст не са идентифицирани като различни от разстройствата при възрастните, 
с изключение на умствената изостаналост и детската шизофрения. 

Представите за психичните разстройства все повече се задълбочават и 
отчитат ролята на външните фактори както за тяхната поява, така и за ефек-
тивност на предлаганите терапевтични дейности. Главен принос имат науч-
ните идеи, възникнали в рамките на психоанализата и бихейвиористката пси-
хологическа теория. В психодинамичната теория на З. Фройд е предложена 
нова концепция за психичната болест, която признава биологичния фактор, 
но обосновава ролята на психичните травми в детството, възникнали в ситуа-
ции на неблагоприятни взаимодействия с близката социална среда. Последо-
вателите на З. Фройд разработват редица обяснителни модели за психични-
те разстройства в детството, които отнасят до проблемното взаимодействие 
„дете-родител“ и тяхното възстановяване чрез прилагане на конкретни тера-
певтични програми. Концепцията за „обектните отношения“ на Клайн (2005) 
интерпретира семейството като социална утроба, източник на психотравми и 
разгръща идеята, че още в първата година от живота начинът за посрещане 
на детските потребности крие рисковете за „психотично“ и „непсихотично“ 
функциониране в следващите възрастови периоди. Анна Фройд (2009) търси 
път към конфликтните преживявания на детето в настоящето и предоставя 
обяснения за тях в неговите актуални потребности и реални взаимодействия с 
родителите. Ериксън (1996) задълбочава тази посока със своята концепция за 
психосоциалното развитие и прави опит за отговор на въпросите, как децата 
във взаимодействието със социалните общности развиват своето чувство за 
идентичност, как те се учат да съществуват във все по-широки социални гру-
пи и изграждат Аз-концепция, регулираща тяхната позицията на продуктивни 
и самоуважаващи се членове на обществото. Теорията за „свръхкомпенсация-
та“ на Адлер (1997) също убеждава, че психичното здраве на хора с физиче-
ски, сензорни или езикови дефицити е по-силно зависимо от семейството и 
широкия социален фактор, отколкото от самия биологичен проблем.

Бихейвиористката теория предлага друго обяснение на психичните раз-
стройства и тяхното лечение. Учението на И. П. Павлов (1900) за класическия 
условен рефлекс, теорията за емоциите на Дж. Уотсън (1920) и моделът на опе-
рантния рефлекс на Б. Скинер (1938) са в основата на твърдението, че устой-
чивите отклонения от типичното поведение са реакция на неблагоприятни въз-
действия от социалнта среда. Разкриват се възможности за модификация и 
управление на детското поведение от най-ранна възраст чрез реконструиране 
на стимулите от неговата непосредствена социална среда. Разработената тера-
певтичната система „Приложен поведенчески анализ“ прилага принципи на по-



30

зитивно и негативно подкрепление, потушаване и наказание на неприемливото 
поведение. От теориите за социалното учене чрез подражание и чрез наблюде-
ние на чужди поведенчески реакции (Бандура) произтичат нови терапевтич-
ни стратегии, насочени към промяна на умствените представи и психологични 
функции, които регулират поведението и преработват информация. Теорията 
на Боулби поставя във фокус развиващите се отношения между новородено-
то и родителите, дефинирани като емоционална привързаност, която помага за 
изграждане на самоконтрол над поведението и емоционалните реакции, особе-
но в ситуации на стрес или опасности. Значението на социалната среда получа-
ва добра аргументация и в екологичния модел на Бронфенбергер (2000), който 
дефинира няколко равнища в нея със специфично влияние върху психичното 
здраве/болест на развиващото се дете (цит. по Попзлатева, 2017). 

Безспорен принос за съвременната интерпретация на психичните раз-
стройства в детско-юношеска възраст имат конструктивистките теории. 
Тяхната причинна обусловеност намира обяснение във взаимодействието 
на биологичния, психологичния и социалния фактор, като механизмите на 
интеракции са интерпретирани в различни аспекти. Невроконструктивисткият 
подход към развитието отхвърля традиционната позиция за предварително 
закодирана информация в гените, която предопределя възрастовите промени 
в мозъчните структури, психиката и човешкото поведение. Концепцията за 
„вероятностната епигенеза“ на Gottlieb (2002) аргументира, че от най-ранното 
детство развитието на сложната система „мозък – психика – поведение“ е с 
вероятностен характер и може да премине през различни пътища и да дос-
тигне различни крайни състояния в хода на индивидуалния опит. Конструк-
тивистката теория на Пиаже (1968) обяснява причините за интелектуалното 
развитие и неговите нарушения с комплекса от взаимодействащи си фактори 
на биологичното съзряване, практическия и социалния опит и когнитивните 
процеси на детето. Променящият се интелектуален капацитет в детско-юно-
шеска възраст е интерпретиран като резултат и средство за социална адапта-
ция. В традициите на социално историческата конструктивистка концепция 
на Виготски взаимодействията между детето и социалната средата в съвмест-
ните дейности с възрастния са главен източник за появата на висшите форми 
на психична дейност и саморегулация на социалното поведение. 

Констуктивистките теории обогатяват представата за психичното раз-
стройство с контекста на развитието. Човешкото развитие е представено като 
системно организиран процес, в който уменията и недостатъците, наблюда-
вани в даден момент или възрастов стадий, са следствие от постигнатото в 
предишния стадий. На свой ред постигнатото в актуалния стадий определя 
перспективата на по-нататъшното развитие и адаптация. Това означава, че 
освен границата между нормално и патологично поведение на детето следва 
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да бъде анализирана времевата връзка между проблемите в предишния ста-
дий, проблемите в актуалния момент и възможните последствия в бъдещето.

Съвременната психопатология на развитието отчита не само симптомати-
ката на неадекватното поведение, но също и това, доколко децата преминават 
успешно етапите на типичното възрастово развитие. Знанията за задачите на 
развитието в обособените възрастови стадии позволява да бъде оценено както 
естеството на емоционално-поведенческия проблем, така и позитивните ха-
рактеристики, потенциалите на детето да се справи с предизвикателствата на 
следващия закономерен стадий от развитието. Като признават многофакторна-
та обусловеност на психичните нарушения в детско-юношеския период, съвре-
менните учени и професионалисти акцентират върху ролята на разширяващата 
се социална средата и значимите други хора, с които растящото дете влиза в 
непосредствени и високо честотни взаимодействия. Стратегиите за превенция, 
диагностика и терапията на емоционалните и поведенческите нарушения все 
повече се насочват към изграждането на адаптивно социално поведение и ком-
петентност за емоционална саморегулация в семейство, общуването с връстни-
ците, училищната, професионалната и културната среда и др. общности.

Предложените обновления на двата класификатора през 90-те години – 
ДСН-ІV (1994) и МКБ-10 (1994), се отличават с редица общи позиции по от-
ношение на психичните разстройства и особено критериите и показателите за 
психични нарушения в детска възраст. Двете системи приемат няколко нови и 
базови понятия, които са важни за диференциалната диагностика на психич-
ното здраве и характеристиките на психическите нарушения в детско-юноше-
ския период:

• Коморбидност – приема, че в детско-юношеския период е възможна 
поява на две или повече психически разстройства при едно лице; 

• Мултиморбидност – освен психично разстройство е налице и сома-
тично разстройство;

• Многоосева диагностика – описание на индивида по няколко оси, вся-
ка от които има специфично съдържание. Достойнството е, че се до-
пуска по-диференцирано описание на пациента.

• Операционална диагностика – диагнозата се определя по каталог от 
критерии, с правила за обединение на тези критерии (включващи и из-
ключващи се критерии). Правилата обединяват главно симптоми; често 
е внесен и критерият време, и критерият протичане. Операционалната 
диагностика обезпечава по-голяма „междуекспертна“ надеждност.

В МКБ-10 психичните разстройства са представени в глава V (F) „Пси-
хични и поведенчески разстройства“. Обособени са 10 общи категории (F0– 
F9), които обхващат по-частни и самостоятелни нарушения . 

Специално внимание е отделено на разстройства, които се появяват в дет-
ско-юношеския период. Три от 10-те основни категории психични разстрой-
ства пряко се отнасят до детско-юношеския период. Това са:
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� (F7) „Умствена изостаналост“ включва F70 Лека умствена изоста-
налост F71 Умерена умствена изостаналост F72 Тежка умствена из-
останалост F73 Дълбока умствена изостаналост F78 Друга умствена 
изостаналост F79 Умствена изостаналост, неуточнена;

� (F8)„Разстройства на психологичното развитие“ обхваща подкате-
гориите: 

� F80 Специфични разстройства на развитието на речта и езика F80.0 
Специфично разстройство на артикулацията F80.1 Разстройства на 
експресивната реч F80.2 Разстройства на рецептивната реч F80.3 При-
добита афазия с епилепсия (Синдром на Landau-Kieffner) F80.8 Други 
F80.9 Неуточнени;

� F81 Специфични разстройства на развитието на училищните умения 
F81.0 Специфично разстройство на четенето F81.1 Специфично раз-
стройство на правописа F81.2 Специфично разстройство на аритме-
тичните умения F81.3 Смесени разстройства на училищните умения 
F81.8 Други F81.9 Неуточнени;

� F82 Специфични разстройство на развитието на двигателните 
функции;

� Смесено специфично разстройство на развитието;
� Генерализирани разстройства на развитието F84 .0 Детски аутизъм 

F84.1 Атипичен аутизъм F84. 2 Синдром на Rett F84.3 Друго дезинте-
гративно разстройство в детството F84.4 Хиперактивно разстройство, 
съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения F84.5 Синд-
ром на Asperger F84.8 Други F84.9 Неуточнени.

• (F9) Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за 
детството и юношеството и неуточнено психично разстройство

�  F90 Хиперкинетични разстройства F90.0 Нарушение на активност-
та и вниманието F90.1 Хиперкинетично разстройство на поведението 
F90.8 Други F90.9 Неуточнено;

� F91 Разстройства на поведението. F91.0 Разстройство на поведе-
нието, ограничено в семейна обстановка F91.1 Несоциализирано 
разстройство на поведението. F91.2 Социализирано разстройство на 
поведението F91.3 Разстройство с противопоставяне и предизвикател-
ство F91.8 Други F91.9 Неуточнено;

�  F92 Смесени разстройства на поведението и емоциите F92.0 Депре-
сивно разстройство на поведението F92.8 Други F92.9 Неуточнено;

� F93 Емоционални разстройства с начало, типично за детството 
F93.0 Разстройство с тревога от раздяла F93.1 Фобийно-тревожно раз-
стройство в детството F93.2 Разстройство със социална тревожност 
F93.3 Разстройство със съперничество между сиблинги. F93.8 Други 
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F93.9 Неуточнено;
� F94 Разстройства на социалното функциониране с начало, типич-

но за детството и юношеството. F94. 0 Елективен мутизъм F94.1 
Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип F94.2 Раз-
стройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип F94.8 Дру-
ги. F94.9 Неуточнено;

� F95 Тикови разстройства F95.0 Преходно тиково разстройство F95.1 
Хронично двигателно или гласово тиково разстройство F95.2 Ком-
бинирани гласови и множествени двигателни тикове (синдром на 
Tourette) F95.8 Други F95.9 Неуточнено;

� F98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, оби-
чайно за детството и юношеството F98.0 Енуреза, неорганична 
F98.1 Енкопреза, неорганична F98.2 Разстройства на храненето, в бе-
бешката и детска възраст F98.3 Пика в бебешка и детска възраст F98.4 
Разстройство със стереотипни движения F98.5 Заекване F98.6 Бърза 
реч (cluttering) F98.8 Други уточнени.

DSM-IV (1994) и нейната текстова преработка DSM-IV-TR (2000) използ-
ват едни и същи диагностични критерии. Това е многоосева система, която 
включва пет главни оси (области), по които се оценява пациента и които пома-
гат на лекарят да планира терапията на заболяването. Като цяло те изясняват 
контекста, в който се появява психичното разстройство. І-ва ос – Клинични на-
рушения; ІІ-ра ос – Личностни нарушения, умствено изостаналост; ІІІ-та ос – 
Общо физическо състояние; ІV-ос – Психосоциални проблеми и проблеми на 
обкръжаващата среда; V-та ос – Обща оценка на функционирането.

В DSM-IV (1994, 2000) за детско-юношеска възраст е отделена специал-
на глава „Нарушения, за първи път диагностицирани в кърмаческа възраст, 
детството и подрастваща възраст“. Към нея са причислени: 
� Умствена изостаналост; 
� Нарушение на способността за обучение; 
� Разстройства на комуникацията;
� Первазивни разстройства на развитието; 
� Дефицит на внимание и разстройство на социалното поведение;
� Разстройства на кърменето и храненето в кърмаческа възраст и ран-

ното детство
� Разстройства на отделянето – енкопрез и енопрез;
� Други нарушения в кърмаческа и/или подрастваща възраст (страх от 

раздяла, селективен мутизъм, реактивна привързаност в кърмаческа 
възраст и ранното детство, стереотипни движения).

Останалите психически нарушения в детско-юношеска възраст не са от-
делени от тези на възрастните:

• Разстройства на настроението (афективни) – депресивни разстрой-
ства и биполярно разстройство;
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� Тревожност (специфични фобии, социална фобия, обсесивно-ком-
пулсивен синдром, посттравматично стресово разтройство, остро стресово 
разстройство, генерализирана тревожност, състояние на тревожност заради 
общо физическо състояние);
� Разстройства на храненето;
� Разстройства на съня;
Съвременните изследователи отбелязват в критичен план, че в ДСН-ІV 

факторите на средата не са достатъчно обхванати при оценяването на психич-
ното нарушение (Меш и Уолф, 2007).

Могат да се представят основни клинично значими характеристики на 
емоционалните и поведенческите разстройства, включени в специалната гла-
ва за детско-юношеска възраст, а също и останалите, представени заедно със 
сходни разстройства при възрастните.

Тревожност при раздяла

Разстройството, свързано с поява на страх от раздяла се определя като 
специфично за детството. За ранното детско развитие връзката майка-дете и 
наличието на привързаност имат голямо значение. Всички деца в ранно дет-
ство преживяват тревожност при раздяла със значимия обект. При някои от 
тях обаче тази тревожност е болестно засилена. Разстройството е еднакво 
представено при двата пола, с леко преобладаване при момичетата. Среща се 
приблизително при 3% от децата до 11-годишна възраст. Разстройството се 
появява до 4-годишна възраст.

Фобийно разстройство

Фобийното разстройство в детството е твърде близко до фобиите при въз-
растните. Фобиите са ирационални страхове, ирационални фиксации и съз-
нателно избягване на конкретни обекти или ситуации. За разлика от страха, 
фобиите имат натраплив характер, като при двете състояния е различен на-
чинът за справяне с тревожността. При фобията тревожността блокира дей-
ността. Както при възрастните, така и при децата е възможно да се наблюда-
ва страх към широк диапазон предмети, лица и събития. Съществуват обаче 
страхове, които имат изразена възрастова специфичност – например страх от 
животни, вода, тъмно, гръмотевици и др. Не са редки случаите, когато форми-
рането на тези страхове е ситуационно обусловено или е в резултат на непра-
вилни възпитателни въздействия от страна на възрастните.

Разстройство с избягване на контакти (социофобия)

Описва се като социална неувереност. Обикновено в присъствие на непо-
знати децата стават плахи, затворени и отклоняват общуването дори с прияте-
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ли. Може да се появи избирателен мутизъм или заекване, губи се увереност в 
себе си, характерна е пасивност. 

Реакция на детронация

Голяма част от децата показват известен емоционален дискомфорт след 
раждането на брат или сестра. Този дискомфорт се дължи на съперничество 
между сиблингите. В тези случаи говорим за т.нар. реакция на детронация. 
Клинично значимото разстройство се проявява като враждебност или дори 
агресивност към сиблинга. Много често се появява т.нар. регрес на поведе-
нието, дисфория, насочена към родителите, като „отмъщение за пренебрегва-
нето“. Тези реакции са обусловени от преживяването на интензивни амбива-
лентни чувства към родителите. Обикновено се засилва поведението на про-
тивопоставяне. Съперничество, което има абнормен характер, се наблюдава 
по-често при деца от един и същи пол и с малка възрастова граница. Един от 
етиологичните фактори за такова разстройство е използването от родителите 
на неконсистентни практики по отношение на наказанията и похвалите.

Избирателен мутизъм

Възниква, когато дете или юноша упорито не говори в конкретни социал-
ни ситуации, като например в училище или с приятели, където се очаква да 
се говори. Селективният мутизъм засяга училищните постижения на детето и 
социалната комуникация. Началото на селективния мутизъм обикновено на-
стъпва преди 5-годишна възраст, но може да не бъде забелязано, докато детето 
не тръгне на училище. Разстройството се счита за сравнително рядко и обик-
новено продължава няколко месеца, въпреки че е известно, че някои деца не 
говорят в училище до неговото завършване.

Обсесивно-компулсивно разстройство 

Обсесивно-компулсивното разстройство се среща с честота 2,5%. Про-
явява се чрез повтарящи се и упорити мании или натрапчиви състояния на 
детето, които отнемат време или причиняват значителен дистрес или значи-
телни увреждания. Обсебванията са постоянни мисли, импулси или изобра-
жения, които са натрапчиви и неподходящи (повтарящи се съмнения, изиск-
вания към нещата в определен ред, агресивни импулси и т.н.). Компулсиите са 
повтарящо се поведение или умствени действия (измиване на ръце, проверка, 
молитва, преброяване, повтарящи се думи тихо и т.н.), с които се очаква да 
бъде намален стреса или безпокойството. Много деца с обсесивно-компул-
сивно разстройство могат да знаят, че поведението им е крайно или ненужно, 
но са толкова подтиквани да изпълнят своите практики, че не могат да спрат.
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Посттравматичното стресово разстройство 

Може да се развие след излагане на изключително травмиращо събитие 
или поредица от събития в живота на детето, или да стане свидетел или да 
научи за смърт или нараняване на близък до детето. Симптомите трябва да 
се появят в рамките на един месец след излагане на стресиращото събитие. 
Отговорите при децата включват интензивен страх, безпомощност, затрудне-
но заспиване, кошмари, постоянно преживяване на събитието, замайване на 
обща реакция или повишена възбуда. Малките деца с PTSD могат да повторят 
опита си в ежедневните игри или да загубят наскоро придобитите умения, 
като тоалетно обучение или експресивни езикови умения.

Генерализирана тревожност

Генерализираната тревожност в детска възраст е равномерно представе-
на и в двата пола. Доказано е, че при майки, отглеждащи такива деца, много 
по-често се среща повишена личностна тревожност. Характерно за родители-
те е изразената тревога за социалния успех на детето и повишените изисква-
ния и очаквания към него.

Клиничните симптоми се демонстрират като повишена невротичност, на-
прегнатост, неувереност, зрялост, несъответстваща на годините. Те са болез-
нено чувствителни към критика и се гордеят с хипертрофираното си послу-
шание и стремеж към перфекционализъм. Като съпътстващи поведенчески 
симптоми се срещат: гризне на нокти, усукване на коса, смукане на пръсти, 
енуреза. Те успяват сравнително добре да се приспособят и адаптират, така че 
да постигнат социален успех, но това винаги е съпроводено с твърде високо 
вътрешно напрежение.

Нарушение на вниманието / хиперактивност

Основната характеристика на хиперактивното разстройство с дефицит 
на внимание е „постоянен модел на невнимание и/или хиперактивност – им-
пулсивност, която е по-честа и тежка, отколкото обикновено се наблюдава 
при индивиди на сравнимо ниво на развитие“. DSM IV–ТR описва 18 отдел-
ни характеристики на поведението, приписвани на нарушението на дефи-
цита на хиперактивност (ADHD). Ако детето покаже 6 признака на невни-
мание или 6 признака на хиперактивност и импулсивност може да получи 
клинична диагноза на ADHD. Посочени са три разновидности на ДВХА, 
като поведенческо разстройство: 

Преобладаващ разсеян тип поведение (дефицит на внимание) – по-го-
лямата част от симптомите са в категорията на разсеяно поведение. Симп-
томатика на хиперактивност и импулсивност съществува, но е относително 
по-ограничена. Тези деца са по-малко склонни да действат или имат затруд-
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нения в съвместните дейности с другите деца. Могат да седят тихо, но   не са 
концентрирани в това, което правят. 

Преобладаващ хиперактивен-импулсивен тип поведение – повечето 
симптоми са в категориите на хиперактивно и импулсивно поведение, докато 
проявите на разсеяност са относително по-ограничени. 

Комбиниран хиперактивен-импулсивен и невнимателен тип поведение – 
тук симптоматиката на разсеяно, хиперактивно и импулсивно поведение е ясно 
проявена в трите области. Повечето от децата ДВХА попадат в тази категория.

Опозиционно разстройство

Централната характеристика на опозиционното предизвикателно раз-
стройство (ODD) е „повтарящ се модел на негативистично, предизвикателно, 
непокорно и враждебно поведение към авторитетни фигури с продължител-
ност най-малко шест месеца ...“ Разрушителното поведение на дете или под-
растващ с ОР са по-малко тежки от тези с нарушение на поведението (конду-
ктивно) и обикновено не включват агресия към хора или животни, унищожа-
ване на имущество или модел на кражба или измама. Типичните поведения 
включват спорове с възрастни, недоверие или отказ да следват насоки за въз-
растни, умишлено досадни хора, обвиняващи други, или злоумишлени или 
отмъстителни. Наблюдава се при 2 до 16% от общата популация.

Поведенческо (Кондуктивно) разстройство

Основната характеристика е „повтарящи се и упорити. модели на по-
ведение, при които се нарушават основните права на другите или възрасто-
во-съответните социални норми или правила“. Децата с нарушения на пове-
дението често закъсняват или да остават докъсно навън, въпреки възраже-
нията на родителите, бягат от дома или от училище. Децата с поведенческо 
разстройство могат да наранят или заплашват други или да бъдат физически 
жестоки към животните и хората. Разстройството на поведението често се 
свързва с ранно настъпване на сексуално поведение, пиене, тютюнопушене 
и безразсъдни и рискови действия. Засяга между 6% и 16% от момчетата и 
от 2% до 9% от момичетата.

Анорексия невроза и булимия невроза

Смята се за нарушение на „изкривеното изображение на тялото“, тъй 
като много юноши, които имат анорексия, се смятат с наднормено тегло и 
непривлекателни. При Anorexia Nervosa индивидът отказва да поддържа ми-
нимално нормално телесно тегло, страхува се силно от напълняване и няма 
реалистична представа за формата и размера на тялото си. Признаците за ано-
рексия нервоза включват изключително ниско телесно тегло, суха кожа, за-
губа на коса, депресивни симптоми, запек, ниско кръвно налягане и странни 
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поведения, като скриване на храна или преяждане. Симптомите на булимия 
нервоза включват загуба на менструация, умора или мускулна слабост, сто-
машно-чревни проблеми или непоносимост към студено време. Депресивни-
те симптоми могат да последват епизод на сливане и очистване.

Биполярно разстройство (маниакално депресивно разстройство)

Съществената характеристика на биполярно разстройство е „клиничен 
курс, който се характеризира с появата на един или повече манийни епизо-
ди (отделен период, през който има ненормално и постоянно повишено, екс-
панзивно или раздразнително настроение) или смесени епизоди от време, 
продължаващо най-малко една седмица, при което критериите са изпълнени 
както за манийни епизоди, така и за депресивни епизоди почти всеки ден)“. 
Разграничават се шест различни вида биполярно разстройство, отразяващи 
вариациите в маниакалните и депресивните симптоми:

• Голямо депресивно разстройство

Възниква, когато детето има поредица от два или повече големи депре-
сивни епизода, като между тях има поне двамесечен интервал. Депресията 
може да се прояви в продължаваща раздразнителност или невъзможност да 
се опознаете с другите, а не само в потиснатото засягане. 

• Дистимичното разстройство

Дистимичното и голямото депресивно разстройство се диференцират 
на основата на тежестта, хроничността и персистирането. Обикновено, го-
лямото депресивно разстройство силно се различава от обичайното функ-
циониране на детето, докато дистимичното разстройство се характеризира 
с хронични, по-малко тежки депресивни симптоми, които се срещат в про-
дължение на много години.

• Шизофрения

Шизофренията е сериозно емоционално разстройство, характеризиращо 
се със загуба на контакт с околната среда и личностни промени. Халюцина-
ции и заблуди, неорганизирано говорене или кататонично поведение често 
съществуват като симптоми на това разстройство, което често се проявява при 
младите и в зряла възраст. Симптомите могат да се проявят и при по-малки 
деца. Съществуват редица подтипове на шизофрения, включително паранои-
ден, дезорганизиран, кататоничен, остатъчен и недиференциран тип. Разпрост-
ранението на шизофрения през целия живот се оценява на между 0,5% и 1%.
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• Аутистичното разстройство 
  (Первазивно разстройство на развитието)

Определя се като первазивно развитийно разстройство, характеризиращо 
се с наличие на подчертано необичайно или нарушено развитие на социално-
то взаимодействие и комуникация и значително ограничено ниво на дейности 
или интереси. Децата с аутизъм може да не успяват да развият взаимоотно-
шения с връстници от същата възраст и да нямат интерес да създават прия-
телства. Влошаването на комуникацията (както словесна, така и невербална) 
е важен белег за някои деца с това разстройство.

• Разстройство на Турет

Разстройството включва както множество моторни тикове, така и един 
или повече вокални тикове, които се появяват много пъти на ден, почти все-
ки ден или периодично през повече от една година. Липсва период без тико-
ве за повече от 3 последователни месеца. Среща се при приблизително 4-5 
индивида на 10 000.

• Хроничното моторно или вокално тиково разстройство

Включва моторни или вокални тикове, но не и двете, както при разстрой-
ството на Турет. Преходният вариант на разстройството предполага нито един 
или няколко моторни тикта много пъти дневно в продължение на най-малко 
четири седмици, но не повече от 12 месеца. Това може да се случи или като 
единичен епизод, или като повтарящи се епизоди с времето.

Диагностичното статистическо ръководство за психичните разстройства 
в своята пета ревизия (DSM-V, 2013) предлага на науката и клиничната 
практика комплекс от нови методологични подходи към интерпретацията 
на психичното здраве – системен, мултифакторен, развитиен, социален и 
емпиричен подход. Във връзка с това са направени съществени промени 
в критерии за оценка на тип нарушение и принадлежност към нозолгична 
единица в сравнение с предишната версия от 2000 г., които в по-голямата 
си част засягат детско-юношеската възраст. Признава се многофакторната 
обусловеност на емоционалните и поведенческите разстройства, разглеждана 
като взаимодействието между биологичните, психологичните и социалните 
фактори. Ролята на средата обаче се приема за водеща, тъй като може да 
реконструира това взаимодействие, да подсили защитните фактори и потисне 
рисковите. Емоционално-поведенческите нарушения са интерпетирани като 
интернализирани и екстернализирани разстройства според вредата, която 
носят за самия индивид или за другите. Въведена е оценка на тежестта на 
проявление на симптоматиката с цел диагнозата да насочва към характера на 
терапевтична подкрепа. Прилагането на развитиен подход към диагностиката 
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на емоционално-поведенческите нарушения намира израз в позицията, 
че оценката на отклоненията следва да се извършва в сравнителен план с 
възрастовите задачи в типичното психическо функциониране. Следва да бъдат 
взети предвид както симптомите на нарушениятa, така и съхранените страни на 
детската личността, важни за прогнозата и терапевтичния процес. Нов момент 
към поставянето на диагнозата е изискването за емпирична аргументация на 
детското дезадаптивно поведение. Това предполага продължителни наблюдения 
над детето в различни социални среди и ситуации, както и предварителна 
психодиагностика в извънклинична ситуация (училищно консултиране). 
DSM-V насочва към нуждата от нов тип психодиагностичен инструментариум, 
който да оценява детското поведение в различни ситуации, сфери на общуване 
и социални среди. Този инструментариум следва да е приложим за скрининг 
изследвания на социо-емоционалното развитие, насочени към ранно откриване, 
превенция и ефективност на терапевтичните дейности. 

По-важните промени, свързани с емоционалните и поведенческите 
разстройства, са следните:

1) Главата за тревожно разстройство на DSM-V изключва обсесивно-ком-
пулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство и 
остро стресово разстройство и ги премества към свързани с травма 
и стресор разстройства. Направени са множество промени в типовете 
тревожни разстройства. 

2) Тревожност от раздяла, Селективен мутизъм се поставя в глава Тре-
вожни разстройства

3) DSM-V критериите за посттравматично стресово разстройство се 
различават значително от тези в DSM-IV. Докато в DSM-IV има три 
основни клъстъра на симптоми – повторение на преживяното, избяг-
ване и възбуда, то в DSM-V са въведени четири клъстера от симптоми. 
Избягване – клъстерът е разделен на два самостоятелни: избягване и 
постоянни отрицателни промени в знанията и настроението. Послед-
ната категория включва нови симптоми, като постоянни отрицател-
ни емоционални състояния. Също така включва раздразнително или 
агресивно поведение и безразсъдно или саморазрушително поведе-
ние. Посттравматичното стресово разстройство сега е чувствително 
към развитието, тъй като диагностичните прагове са намалени за деца 
и юноши. Освен това са добавени отделни критерии за деца на възраст 
6 години или по-малки с това заболяване.

4) В DSM-IV диагнозата реактивното разстройство на привързаност-
та има две разновидности в детска възраст: емоционално оттегляне 
(инхибиран тип) и социална неангажираност (дезинхибиран тип). 
В DSM-V тези подтипове се определят като различни разстройства: 
реактивно разстройство на привързаността и потисната социал-
на ангажираност. И двете разстройства са резултат от социално пре-
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небрегване или други ситуации, които ограничават възможността на 
малкото дете да формира селективни привързаности. Въпреки че етио-
логията е идентична, двете заболявания се различават съществено. Ре-
активното разстройство на привързаността прилича повече на интер-
нализиращ тип разстройство и по същество е еквивалентно на липса 
или непълното формиране на селективна привързаност към възраст-
ните, които се грижат за него. Разстройство на социалното ангажиране 
прилича повече на ДВХА и би могло да се появи при деца, които имат 
конкретни привързаности. Двете смущения се различават и по други 
важни моменти, като посока на развитие и реакция на терапевтичните 
мерки. Поради това се считат за отделни нарушения.

5) Главата „Разрушително поведение, нарушения на импулсивния контрол 
и кондуктивно разстройство“ е нова за DSM-V. Тя обединява разстрой-
ства, които в DSM-ІV са включени в главата „Разстройства, обикновено 
диагностицирани в ранна детска възраст, детството или юношество“ и 
в глава „Нарушения на импулсивния контрол, които не са определени 
по друг начин“ (т.е., периодични избухвания, пиромания и клептома-
ния). Тези разстройства се характеризират с проблеми в емоционалния 
и поведенческия самоконтрол. Поради тясната връзка с разстройство 
на поведението и антисоциалното разстройство на личността, те имат 
двойно вписване в тази глава и в главата за нарушения на личността. 
ДВХА разстройство често се комбиниран с разстройствата в тази глава, 
въпреки че е вписано и в главата „Невроразвитийни нарушения“.

6) Направени са четири уточнения в критериите за опозиционно-де-
виантно разстройство. Първо, симптомите сега са групирани в три 
типа: ядосано/ раздразнително настроение, аргументирано/предиз-
викателно поведение и отмъщение. Тази промяна подчертава, че раз-
стройството отразява емоционалната и поведенческата симптоматика. 
На второ място, критерият за изключване на поведенчески (кондук-
тивни) нарушения е премахнат. Трето, като се има предвид, че много 
от поведенията, свързани със симптомите на опозиционно-девиантно-
то поведение, се срещат често в нормално развиващи се деца и юноши, 
към критериите са добавени изисквания за определена честотата на 
проявите. Четвърто, добавени са критерии за тежест на проявленията.

7) Основната промяна в DSM-V за периодичното експлозивно разстрой-
ство е вид агресивни изблици, които трябва да бъдат взети под внима-
ние. При DSM-IV е достатъчно само наличие на физическа агресия, 
докато при DSM-V се взема предвид също и словесната агресия, не-
разрушителната физическа агресия. DSM-V също така предвижда спе-
цифични критерии, определящи честотата на агресивните изблици. 
Уточнява се, че импулсивното и/или гневно поведение трябва да при-
чинява явен стрес, да засяга професионалното или междуличностното 
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функциониране или да има негативни финансови или правни последи-
ци. Освен това, поради недостатъчното изследване на това заболяване 
при малките деца и потенциалната трудност да се разграничат тези 
изблици от нормални гневни прояви при малките деца, сега се изисква 
минимална възраст от 6 години, за да се постави диагнозата. 

От позицията на разбирането на DSM-V за емоционално-поведенческите 
разстройства и изискването за създаване на нов изследователски и диагнос-
тичен инструментариум, който да осигурява аргументирана емпирична база 
за поставяне на диагнозата, може да се мисли, че проблемът за психичното 
здраве в детско-юношеска възраст навлиза в качествено нов етап на решава-
не. Безспорно е, че това дава нови възможности за решаване на въпросите в 
популацията на децата с увреден слух. 

Вродените/рано придобити слухови увреждания често поставят в риск 
пълноценните социални взаимодействия на детето, преди още те да бъдат за-
белязани от родителите или да бъдат установени от специалистите. Проблем-
ното емоционално общуване в семейството изпреварва това на общуването 
с езикови средства и от най-ранна детска възраст се превръща в критичен 
фактор за психическото развитие (Schlesinger and Medow, 2000). Теоретични-
те и емпиричните изследвания (Braden, 1994, Попзлатева, 2010) показват, че 
констелация от специфични за глухотата фактори може да провокира протек-
ционни, но също и неблагоприятни ефекти за психичното здраве. Популация-
та на глухите деца вероятно е по-застрашена от тази на чуващите връстници, 
но тя не е хомогенна по своя състав и сравнителните изследвания се оказват 
недостатъчно информативни за нейните субгрупи и промените в развитието. 
Все още липсва задоволителен отговор на въпроса в кой възрастов момент 
определена констелация от биопсихосоциални фактори е с протекционен или 
с неблагоприятен характер. Организацията на количествен тип проучвания е 
затруднена от относително малобройните и разнородни по състав национални 
общности на глухите/слабочуващи (Г/Сч) деца. От друга страна, вариациите в 
комуникативните компетентности усложняват ситуацията с възникналия про-
блем за избор на семантично достъпен стандартизиран за общата популация 
диагностичен инструментариум. 

Под влияние на напредъка в психологическото познание за взаимо-
действието на социалните и биологичните фактори в развитието, на вътреш-
ните и външните условия, както и утвърждаващите се позиции на био-пси-
хо-социалния подход към психичното здраве, настъпват сериозни промени в 
изследователската методология, прилагана към емоционалните и поведенче-
ските проблеми при увреден слух. Х. Шлезингер и Медоу (2000) за първи път 
поставят въпросът, дали липсата на звукова информация и комуникацията на 
глухите деца и възрастни, опосредствана от език в звуково-артикулационна 
модалност сама по себе си създава предразположение към традиционно по-
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сочваните негативни поведенчески структури или ранната глухота провокира 
особени взаимодействия със социума, които са решаващи за емоционално-по-
веденчески специфики и дефицити. Става все по-ясно, че обяснителният по-
тенциал на биомедицинския модел на психичните разстройства е твърде огра-
ничен, тъй като не отчита ролята на социалните детерминанти – негативни 
социални диспозиции към глухите деца и възрастни, прилаганата в образова-
нието педагогическа философия на устния метод, откъсването от семейството 
и интернатния тип образователна система, наложената забрана да се използва 
жестов език и др. Това води до неефективни стратегии за превенцията, диаг-
ностиката и терапията на психичното здраве.

В началото на ХХІ в. се забелязва подобряване на слуховата функция, го-
ворните способности, концентрацията и устойчивостта на вниманието, езико-
вата компетентност, вербалната интелигентност, емоционалната стабилност и 
социалния статус в популациите на деца и възрастни с увреден слух. Това от-
разява драматичните промени в рехабилитационния и терапевтичен ефект на 
редица социални фактори. Според Попзлатева (2008, 2010) фундаменталните 
постижения и реалностите, които променят перспективите за психосоциална 
интеграция и подобряване на психичното здраве, могат да се представят в 
няколко главни направления:
� Скрининг изследвания на слуха при новородените и програми за ран-

на рехабилитация;
� Медицински и технологични постижения, подобряващи комуникация; 
� Интегриран тип образование; 
� Жестов език и култура на глухите;
Тези промени се вписват в общата конфигурация от специфични за глухо-

тата биологични, психологични и социални защитни/рискови фактори, които 
се очаква да влияят диференцирано върху психосоциалното развитие и пси-
хично здраве. Към тях се отнасят следните категории:

� Етиология, характер и и степен на слу хо во то увреждане;
� Вре ме на въз ни к ва не на глу хо та та;
� Време на диагностициране и начало на рехабилитация; 
� Комуникативни и езикови компетентности;
� Семейна среда;
� Социално-педагогическа среда (връстници и училище, глухите);
� Социо-културна среда и психосоциална идентичност.
Тези специфични за глухотата фактори действат в различна констелация 

помежду си и това е основание популацията на глухите да бъде разпозната 
като хетерогенна. От една страна, този научен факт обяснява неуспехите на 
научните изследвания, които използват стратегията за сравняване на глухи и 
чуващи, а от друга – задава изискване за предлагане на нов експериментален 
дизайн в психологическите изследвания на психичното здраве. Съвременният 
експериментален дизайн разширява спектъра на сравняваните групи. От 
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доминиращите сравнения на глухи и чуващи изследвани лица се преминава 
към сравняване на субгрупи от глухи индивиди и търсене на вътрешно 
групови различия. Специфичните за глухотата вътрешни и външни фактори 
се приемат за независими фактори в изследванията от количествен тип, 
които търсят статистически обосновани изводи за тяхното влияние върху 
емоционалните и поведенческите проблеми в общата популация. Става 
възможно да бъде събиран и анализиран емпиричен материал, който 
аргументира различията в подгрупите на глухата популация и създава 
условия за разработване на диференцирани превантивни и терапевтични 
стратегии към емоционално-поведенческите проблеми. 

Настоящото експериментално проучване прави опит да преодолее тези 
препятствия, което е важно за обосноваване на нуждата от диференци-
ран подход към диагнозата, прогнозата, превенцията и терапевтични дей-
ностипри увреден слух.

Главният изследователски въпрос е, как се променя конфигурацията от 
фактори във вътрешната и външната среда, която стимулира социо-емоцио-
налното развитие на глухите/слабочуващи деца и конфигурацията, която съз-
дава рискови условия за психичното здраве в различни възрастови моменти. 

Проучването е съобразено със следните методологични подходи към пси-
хичното здраве и психичните нарушения:

� Мултифакторен модел на психичното здраве и психичните нарушения;
� Системно-структурен подход към психичното здраве/психичните на-

рушения;
� Възрастов подход (генетичен) към психичното здраве при увреден слух;
� Конструктивистки подход към психичното здраве и емоционално-по-

веденческите проблеми при увреден слух;
� Социален подход към появата и диагностиката на психичните наруше-

ния в детско-юношеска и зряла възраст при увреден слух;
� Комплексен терапевтичен подход.

Целта на проведеното експериментално проучване е да бъде разширено 
познанието за факторите, влияещи върху характера на специалните потребно-
сти, свързани с психичното здраве в развитието на деца с увреден слух. 

Хипотеза №1. Във всеки възрастов период се появява специфичен ком-
плекс от рискови и защитни фактори, който влияе върху социо-емоционалното 
развитие при увреден слух. Възрастовата динамика на рисковете за психични 
нарушения при увреден слух следва закономерности, типични за чуващата 
популация, но във всеки възрастов етап се очакват специфични профили на 
психичното здраве. 

Хипотеза №2. Популацията на хората с увреден слух е хетерогенна по 
отношение на етиология, степен на слухов дефицит, слухов статус на семей-
ството, образователна среда и терапевтични условия, комуникативни компе-
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тентности и условия за овладяване на жестов език. Очаква се специфично 
влияние на тези фактори върху психичното здраве на децата през диференци-
рани микропериоди на развитието. 

Изследователски стратегии
В съответствие с целта и хипотезите са приложени количествени и ка-

чествени изследователски стратегии в събирането на емпирична информация 
за психичното здраве при увреден слух. Емпиричните факти са изведени от 
репрезентативна извадка на деца с увреден слух на възраст от 1 г. и 6 м. до 
20 г., обхванати от съществуващите образователни, медицинско-рехабилита-
ционни и социални структури в България.

Подборът на извадката позволява да се приложи кроссекционална стра-
тегия в изследването на психичното здраве, тъй като в него е заложена идеята 
да бъдат добре представени субгрупи, диференцирани по общи и специфични 
демографски фактори. 

Събрана е емпиричната база данни от 272 индивидуални профила на пси-
хичното здраве при деца и ученици с увреден слух, получени от оценки на 
родители, учители и самооценки. За основен изследователски инструмента-
риум е използвана Батерия на Акенбах за емпирична оценка на поведението 
(ASEBA). ASEBA отразява съвременната тенденция в медицинските класифи-
кации да интегрира възрастов и социален подход към превенцията, диагно-
стиката и терапията на психичните нарушения в детско-юношеска възраст. 
Българската стандартизация е дългогодишен процес, който се провежда под 
ръководството на М. Станкова. Това е нов за българските условия метод за 
оценка, който дава възможност за извеждане на симптоми на емоционални 
и поведенчески проблеми в детско-юношеска възраст, тяхното групиране в 
по-големи единици – Екстрернализирани, Интернализирани и Общи пробле-
ми, а също и в по-висок ранг синдроми на емоционално-поведенчески раз-
стройства, включени в DSM-IV и DSM-V класификацията. 

В настоящото изследване са използвани следните структурирани въ-
просници 

• Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5–5 години (CBCL),  
Achenbach, Rescorla, 2000;

• Въпросник към възпитатели и учители за деца на възраст 1.5–5 годи-
ни, Achenbach, 1997, (TRF); 

• Поведенчески въпросник за ученици на възраст 6–18 години (CBCL),  
Achenbach, Rescorla, 2001;

• Въпросник към възпитатели и учители за ученици на възраст 6–18 го-
дини (TRF), Achenbach, Rescorla, 2001;

• Самооценъчен въпросник към ученици на възраст от 11–18 г. (YRF), 
Achenbach, Rescorla, 2001;
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Въпросниците предлагат 3-степенна скала (0, 1, 2) за количествена оцен-
ка на поведението. Изграждането на индивидуални и групови профили на 
психичното здраве се извършва на базата на критерии, които се отнасят до 
две диференцирани скали – Психологическа синдромна скала и Психопатоло-
гическа синдромна скала. 

Психологическата синдромна скала за доучилищна възраст включва в 
своята структура 7 психологически синдрома, които от своя страна са обоб-
щени в три по-големи категории: Интернализирани проблеми (Емоционална 
реактивност, Тревожност/Депресивност, Оттегленост) и Екстернализирани 
проблеми (Проблеми с вниманието и Агресивно поведение).

Психопатологическата синдромна скала е ориентирана към DSM-IV ме-
дицинската класификация на психичните нарушения и оценките се разпреде-
лят към рискове за 6 клинични разстройства – Афективно, Тревожно, Пер-
вазивно разстройство на развитието, Дефицит на внимание и хиперактив-
ност, Опозиционно-поведенческо разстройство

Психологическата синдромна скала за училищна възраст включва в своя-
та структура 8 психологически синдрома – Тревожно-депресивен, Оттегле-
ност/Депресивност, Соматични оплаквания, Социални проблеми, Проблеми 
с мисленето, Проблеми с вниманието, Нарушаващо правилата поведение, 
Агресивно поведение, които също са разпределени към трите по-големи кате-
гории: Интернализирани, Екстернализирани и Общи проблеми.

Психопатологическата синдромна скала е ориентирана към критериите и 
нозолгичните единици на DSM-V и включва 9 психопатологични синдрома – 
Афективно разстройство, Тревожно разстройство, Психосоматично раз-
стройство, Дефицит на внимание/Хиперактивност (ДВХА), Опозиционно – 
девиантно поведение, Поведенческо (кондуктивно) разстройство, Забавено 
когнитивно темпо, Обсесивно-компулсивно разстройство, Пост-травмати-
чен стрес и Положителни качества. 

В обработката на емпиричните данни и сравняването на профилите са 
използвани методи на дескриптивната статистика и методи на статистиче-
ския извод. 

Анализ и дискусия на резултатите

Анализът е представен в две части. Първата част обсъжда получените 
емпирични факти, които имат отношение към аргументация на първата хипо-
теза за възрастовата динамика на профилите на психичното здраве. Втората 
част е насочена към емпиричните факти, които подкрепят хипотезата за дифе-
ренцираното влияние на специфичните за глухотата фактори върху рисковете 
за емоционални и поведенчески разстройства.
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Възрастова динамика на рисковете 
за психичното здраве при увреден слух

На базата на получената информация от оценките на родители, учители 
и самооценките на учениците са изведени са профили за психичното здраве 
в 6 микропериода на детско-юношеската възраст при увреден слух (от 1 г. 
6 м. до 20 г.), Тези профили се сравняват помежду си, но също и с норма-
тивни данни за чуващи връстници. Анализирани са резултати, обобщени по 
модела на Психопатологичната синдромна скала на ASEBA. Изследването 
установява следното:

1). При най-малките деца с увреден слух на възраст от 1 г. 6 м. до 3 г. про-
филите на родителите и учителите имат една и съща форма, като водещо мяс-
то заемат рисковете за ХАДВ, следвани от тези за Первазивно разстройство. 
Чуващите деца също имат по-очертани рискове за ХАДВ, следвани от тези за 
Тревожност и Первазивно разстройство, но са с по-малка интензивност.

Фиг. 1 Възрастова динамика на психопатологичната симптоматика 
при Г/Сч деца в доучилищното детство

2). В периода от 3 г. до 5 г. профилът на клиничните проблеми при Г/Сч 
деца се променя, като на първи план излизат рисковете за Первазивно раз-
стройство, следвано от тези на ХАДВ с много по-висока степен и честота на 
проявление на симптоматиката, които се допълват от оценките на родителите 
за силно повишен риск и за Тревожно и Афективно разстройство.

Резултатите показват, че психосоциалната ситуация на развитието във въз-
растта 3–5 г. е особено критична за психичното здраве на Г/Сч деца. Открива-
нето на глухотата и диспозициите на родителите, медицинските интервенции, 
промените в биологичните и когнитивни структури, бариерите в свободното 
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междуличностното общуване с чуващи връстници, контактите с непознати спе-
циалисти от различни области вероятно са част от причините за повишена стре-
согенност на вътрешната и външната среда, в която се развиват децата.

3). В началото на училищната възраст (6–7 г.), малките Г/Сч ученици по 
всички психопатологични синдроми имат по-високи показатели от чуващите. 
Родители и учители оценяват най-високо рисковете за ДВХА, Посттравма-
тично разстройство, следвано от Опозиционно, Афективно и Тревожно раз-
стройство. В сравнение с възрастта 3–5 г., рисковете за клинична диагноза 
се увеличават, като се появяват нови – за Посттравматично разстройство, 
Опозиционно и Поведенческо (кондуктивно). 

Фиг. 2 Родителски оценки за симптоматика на психични разстройства
При 6–7 г. Глухи и чуващи ученици

4). При 8–9 г. ученици профилът на психичното здраве не се променя, но 
емоционално-поведенческата симптоматика бележи значителен спад. Вероят-
но по-големите 8–9 г ученици с увреден слух изграждат по-успешно защитни 
умения и стратегии в сравнение с тези на Г/Сч ученици на 6–7 г. Наблюдава се 
тенденцията за укрепване на психичното здраве с възрастта, но относително 
голяма устойчивост и сериозните рискове остават за ДВХА и Посттравма-
тично разстройство. 
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Фиг. 3 Родителски оценки за симптоматика на психиатрични разстройства
при 8–9-годишни глухи и чуващи ученици

5). В средна училищна възраст (10–14 г.) профилите на Г/Сч ученици и 
чуващите им връстници се препокриват, както по форма, така и по степен на 
симптоматиката. Най-силно се проявява рискът за Посттравматично раз-
стройство, като няма разлика в интензитета на симптоматиката. Следват 
проблеми, които се отнасят до симптомите за диагноза ДВХА, които също не 
се различават по интензивност при Г/Сч и чуващите ученици. За Афектив-
ното разстройство обаче се установява по-голяма степен на риск при Г/Сч 
ученици. 

Фиг. 4 Самооценки и оценки на психичното здраве на Г/Сч ученици на възраст 10–14 г.
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Така, в периода 10–14 г. според оценките на родители и педагози, тен-
денцията за укрепване на психичното здраве на Г/Сч ученици продължава, 
но остават сериозните рискове за Посттравматично разстройство и ДВХА, 
които се оказват идентични с тези на чуващите връстници. 

Интерес представлява установения факт, че Самооценките на ученици от 
средна училищна възраст (10–14 г.) се различават твърде много от тези на 
родители и педагози. Глухите ученици посочват по-голям брой психопато-
логични синдроми и с по-висока степен на проявление. Профилите на пси-
хичното здраве по самооценките на глухите и чуващите ученици обаче също 
остават много близки по форма, въпреки че симптоматиката при Г/Сч ученици 
е по-силно изразена. В двете групи на първо място са проблемите, свързани 
с Обсесивно-компулсивно разстройство, следва Кондуктивно/поведенческо 
разстройство и Афективно разстройство. Високи са показателите за ДВХА.

Може да се обобщи, че учениците (нечуващи и чуващи) в пуберитетна 
възраст имат много негативни чувства, а техният вътрешен свят и преживява-
ния остават скрити от погледа на родители и учители. Това заслужава внима-
нието на семейството и специалистите по психично здраве.

Фиг. 5 Самооценки на психичното здраве на Г/Сч и чуващи ученици 
на възраст 10–14 години

6). В горна училищна възраст (15–18 г.) оценки за психичното здраве на 
глухите ученици показват спад в интензитета на симптоматиката, в сравнение 
с този на 10–14 годишните ученици. 
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Фиг. 6. Съпоставка на родителските оценки за психичното здраве на Г/Сч ученици

Изключение прави твърде завишената симптоматика по скалата Поведен-
ческо (кондуктивно) разстройство, със статистическа значимост на различие-
то (р=0.03*<0.05). Това е показателно за поява на нова дезадаптивна форма на 
поведение. Профилите на глухи и чуващи юноши в много голяма степен се 
покриват по форма и интензивност както от оценките на родители и учители, 
така и на самооценките. 

Самооценките, подобно на предишния възрастов период, отново са мно-
го по-критични. Като възрастово специфични при Г/Сч и техните чуващи 
връстници се появяват рисковете за Посттравматичното разстройство, 
следвани от Афективно разстройство, ДВХА, открива се умерен риск за 
Опозиционно и Обсесивно-компулсивно разстройство. 
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Фиг. 7 Самооценки на психичното здраве на Г/Сч и чуващи ученици 
на възраст 15–18 г.

Може да се обобщи, че проучената възрастова динамика на психичното 
здраве в детско-юношеския период при увреден слух следва общите законо-
мерности на промените при чуващите връстници, но се появяват количест-
вени и качествени различия, специфични за възрастовите микропериоди. За 
глухите деца периодът от 3 до 7–годишна възраст е особено критичен за поява 
на психопатологични разстройства. Във възрастов план има тенденция за все 
по-голямо препокриване на профилите на глухи и чуващи ученици и за нама-
ляване интензитета на симптоматиката. В средна и горна училищна възраст 
рисковете към различен тип психопатология се разширяват, което е отразено 
в самооценките както на учениците с увреден слух, така и на чуващите. За 
целият период от 1 г. 6 м до 20 г. глухите/слабочуващите деца имат устойчив 
риск за ДВХА и Посттравматично разстройство. 

Влияние на специфични за глухотата фактори 
върху психичното здраве

Проверката на хипотеза 2 за разнородност на популацията с увреден слух 
установи следните факти в нейна подкрепа:

1). Факторът Степен на слухов дефицит разделя извадката на глухи и 
слабочуващи деца. Проучването показа, че профилите на тези подгрупи в до-
училищна възраст са идентични по форма, но глухите деца имат по-високи 
показатели по всички психопатологични синдроми в сравнение със слабо-
чуващите. В двете групи доминират рискове за Первазивно разстройство и 
Хиперактивност/дефицит на внимание, но статистическата проверка показва 
значимост на различията при Тревожно разстройство * (р=0.05).
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Фиг. 8 Влияние на слуховия дефицит върху психичното здраве в доучилищна възраст

В училищна възраст различията в интензивността на симптоматиката на-
маляват, но рисковете в групата на глухите ученици продължават да са малко 
по-изразени. Изключение прави лек превес на рисковете за Поведенческо/кон-
дуктивно разстройство при слабочуващите.

Фиг. 9 Слухов дефицит и психично здраве в училищна възраст

2) Факторът Етиология разделя общата извадка на подгрупите – деца 
с вродено или много рано придобито слухово увреждане и деца с по-късна 
възраст на оглушаване. 
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Фиг. 10 Влияние на етиологията върху психичното здраве (DSM–ІV)

В доучилищна възраст профилите на двете подгрупи са идентични по 
форма, но рисковете за психично здраве са по-силно изразени в случаите на 
вродена/много рано придобита глухота. Статистически значими различия се 
откриват при Афективно* (р=0.03) и Первазивно* (0.04) разстройство, а при 
Тревожно и Опозиционно разстройство са относително по-ограничени.

Фиг. 11 Етиологията и психичното здраве в училищна възраст
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В училищна възраст между тези подгрупи се установяват различия както 
по-форма на профила, така и по интензивност на симптоматиката. Ситуаци-
ята обаче се променя и по-късно оглушалите ученици по всички 9 синдрома 
на Психопатологичната скала имат са в по-голям риск. Със статистически 
доказана значимост са разликите при риска за Афективно разстройство* 
(р=0.02<0.05 ) и при Кондуктивно* (р=0.04<0.05). В по-малка степен са раз-
личията по риск за Посттравматично и Афективно нарушение.

3). Факторът Слухопротезиране разделя извадката на 3 подгрупи – деца 
със слухов апарат, деца с кохлеарен апарат и деца без апарат.

Фиг.11 Влияние на тип слухопротезиране върху психичното здраве (DSM–ІV)

В доучилищна възраст (1.6 м. до 5 г.) водещите рискове за психичното 
здраве се различават по структура. При деца със СА те се появяват най-силно 
при Первазивно разстройство, ХАДВ и Афективно разстройство. При децата 
с КИ водещ е рискът за ХАДВ, следван от този за Первазивно разстройство 
и за Тревожно. Подгрупата на деца без слухопротизиране е най-уязвима – 
Первазивно разстройство, следвано от ХАДВ и накрая показателите за 
Афективно, Тревожно и Опозиционно разстройство са изравнени.

В училищна възраст (от 6 до 20 г. ) профилите на трите подгрупи се до-
ближават много по форма, но по интензивност на симптоматиката се разли-
чават съществено. Този факт се потвърждава от статистическата проверка на 
различията в дисперсиите (F *), които са значими за много от синдромите в 
скалата. Най-големи рискове за психичното здраве се откриват при учениците 
със СА, следвани от тези с КИ и с най-ограничени рискове са учениците, кои-
то не носят слухов апарат. 
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Фиг. 12 Тип слухопротезиране и психично здраве

Статистически обоснована е достоверността на различията между учени-
ците със СА и учениците, които не носят СА по Афективно разстройство* 
(р=0.02), Кондуктивно разстройство** (р=0.01), Обсесивно-компулсивно** 
(р=0.004) и Посттравматично разстройство** ( р = 0. 01). Тези резултати 
са показателни за съществените промени, които претърпяват в развитието си 
тези подгрупи и специфичния ефект върху психичното здраве на чуването със 
слухов апарат.

4). Факторът Рехабилитационна и образователна среда разделя извадка-
та на 2 групи – деца в масови детски градини/училища и деца от специални 
детски градини/училища.

Фиг. 13 Влияние на рехабилитационната среда върху психичното здраве (DSM–ІV)
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В доучилищна възраст (1 г. 6 м.–5 г.) се децата от специалните детски 
градини имат много по-силно очертани рискове за психичното здраве, в 
сравнения с Г/Сч деца от масовите детски градини. Изследването установи 
статистически значими различия по четири синдрома от скалата за психопа-
тологични разстройства – Афективно разстройство ** (р=0.008), Тревож-
но * (0.017), Первазивно * (р=0.02), и Опозиционно разстройство ( р=0.01). 
Двете групи са в идентична рискува ситуация по отношение на Хиперактив-
ност/дефицит на внимание.

Фиг. 14 Образователна среда и психично здраве

В училищна възраст ситуацията съществено се променя. Профилите 
на Г/Сч ученици от масовото училище и от специалното училище са мно-
го близки по структура и по степен на интензивност на симптоматиката. 
Учениците от масовото училище имат относително по-завишени стойности 
на показателите за Поведенческо/кондуктивно разстройство, в сравнение с 
учениците от специалното училище.

5). Слуховият статус на семейството разделя извадката на 2 подгрупи – 
Г/Сч деца от чуващи семейства и Г/Сч деца от семейства, в които има и други 
глухи роднини.
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Фиг. 15 Влияние на слуховия статус на семейството 
върху психичното здраве (DSM–ІV)

За доучилищния период не се установяват статистически значими разли-
чия в структурата и степента на интензивност на симптоматиката за наруше-
ния на психичното здраве.

Фиг. 16 Слухов статус на семейството и психично здраве

В училищна възраст двата профила на психичното здраве остават също 
идентични по форма и по интензивност на симптоматиката.

6) По фактора Среда, в която се овладява жестовия език извадката е 
разделена на 3 подгрупи. Първата е от деца, които овладяват жестовия език 
предимно в общуване в тясната семейна среда, а втората – деца, които са овла-



59

дели жестовия език в по-широко общуване с други глухи лица и третата – 
деца, които не знаят и не ползват жестов език. 

Фиг. 17 Влияние на средата на овладяване на жестов език 
върху психичното здраве (DSM–ІV)

В доучилищна възраст децата, които овладяват жестов език в комуника-
ция с други глухи деца или възрастни имат по-ограничени рискове за пси-
хичното здраве. Децата, които учат да използват жестове само в къщи имат 
статистически доказан по-голям риск за Афективно** (р= 012), Тревожно*** 
(р=0.001), Первазивно* (р=0.042*), и Опозиционно (р=0.07) разстройство.

Фиг. 18 Социална средата в усвояване на жестовия език 
и психично здраве в училищна възраст
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Посочените аргументи потвърждават първоначално издигнатите науч-
ни хипотези, което разширява познанието за психичното здраве на глухите/
слабочуващи деца и възрастни както по отношение на общите и специфични 
закономерности спрямо чуващите връстници, така и за вътрешногруповите 
различия в тяхната общност. В широк възрастов диапазон се установяват по-
вече рискове за психичното здраве, но те не произтичат пряко от глухотата и 
езиковите проблеми. Действието на специфичните за глухотата фактори по-
ставя въпроса за сериозните вътрешногрупови различия в популацията, които 
изискват диференциран подход в терапевтичните дейности.

Резултатите от дисертационния труд са убедителни в това, че заедно с 
организираната слухово-речева рехабилитация, следва да бъде осигурена ме-
дицинска, психологическа и социална помощ на детето и неговото семейство. 
Това изисква ранна идентификация на проблемите с психичното здраве и 
специалните потребности в тази сфера, както и планиране на терапевтичните 
дейности за тяхното посрещане. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Днес научните изследвания обобщават, че социалното и емоционалното 
развитие в първите три години от живота на децата е критично за тяхното 
психично здраве в следващите етапи от живота. В този период децата с вро-
дена глухота се развиват в ситуация на звукова и гласова изолация. Много 
от тях, преди откриването на глухотата и началото на медицинската и слухо-
во-речевата рехабилитация, попадат в риск за психичното здраве. През след-
ващите възрастови стадии индивидуалните и социалните условия на разви-
тието са усложнени от трудностите в говорно-езиковата комуникацията със 
семейството и връстниците, възможните психотравми на родителите, недос-
татъчната езикова, когнитивна и социо-емоционална готовност за училищно 
обучение и атипичната психосоциална ситуация на развитието.

Съвременният теоретичен модел на психичното здраве/нарушения прие-
ма взаимодействието между биологичните, психологичните и социалните 
фактори като основна причина за тяхната поява. Психичното здраве в дет-
ско-юношеска възраст се характеризира с комплекси от поведенчески и емо-
ционални умения, които подкрепят социалната адаптация в различни аспекти. 
Анализирана спрямо биологичните, психологичните и социалните условия за 
поява, поведенческата симптоматика причислява към критериите за психопа-
тологични синдроми и определена диагноза, съобразена с актуалните меж-
дународни медицински класификации на психичните разстройства (МКБ-10, 
DSM-ІV, DSM-V и др.). 

Проведеното емпирично проучване доказва, че слуховите увреждания 
сами по себе си не предопределят появата на психични нарушения. Влияние-
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то на биологичните фактори се проявява, но заедно с това рисковите фактори, 
които произтичат от неадекватните ранни взаимодействия на детето с близка-
та социална среда са в основата на много емоционални и поведенчески про-
блеми в детско-юношеска възраст. Резултатите проявиха общи и специфични 
закономерности в социоемоционалното развитие при вродени/ранопридоби-
ти увреждания на слуха. Особено ясно се очертаха рисковете за психичното 
здраве в предучилищния период. В училищна възраст профилите на психич-
ното здраве все повече се доближават до тези на чуващите ученици, но средна 
и горна училищна възраст е критична за поява на широк кръг психопатоло-
гична симптоматика както при увреден слух, така и при чуващите ученици.

Изследването аргументира емпирично, че популацията на глухите деца и 
ученици не е еднородна и проблемите с психичното здраве съществено се раз-
личават в подгрупи, които се оформят под влияние на констелация от специ-
фични за глухотата фактори – етиология, степен на слухов дефицит, семейна и 
образователна среда, езикови компетентности. Това налага диференциран под-
ход в диагностиката и терапевтичната работа към всяка една от тези подгрупи.
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Таблица 1. Разпределение на индивидуалните профили на психичното здраве по въз-
раст

Възраст Родителски
оценки

Учителски
Оценки

Самооценки
на ученици

Самооценки 
на възрастни

ОБЩО

Доучилищна
възраст 34 33 0 0 67

Училищна
възраст 72 72 61 0 205

Следучилищна
възраст 0 0 0 212 212

ОБЩО 106 105 61 212 484

Таблица 2. Разпределение на индивидуалните профили на психичното здраве по пол

ПОЛ Родителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Учителски
Оценки

(ПУВ+УВ)

Самооценки
на ученици

Самооценки
на възрастни

ОБЩО

МЪЖЕ 60 61 36 106 263
ЖЕНИ 46 44 25 106 221
Общо 106 105 61 212 484

Таблица 3. Разпределение на индивидуалните профили на психичното здраве според 
време на оглушаване

ЕТИОЛОГИЯ Родителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Учителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Самооценки
на ученици

Самооценки
на възрастни

ОБЩО

Увреждане 
до 2/3 г. възраст 75 76 52 106 309

Увреждане след
3 г. възраст 31 29 9 106 175

Общо 106 105 61 212 484

Таблица 4. Разпределение на индивидуалните профили на психичното здраве по слу-
хов дефицит

ЕТИОЛОГИЯ Родителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Учителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Самооценки
на ученици

Самооценки
на възрастни

ОБЩО

Глухи 90 89 51 144 374
Слабочуващи 16 16 10 68 110
Общо 106 105 61 212 484
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Таблица 5. Разпределение на индивидуалните профили на психичното здраве спо-
ред образователната среда

Образователна
среда

Родителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Учителски
оценки

(ПУВ+УВ)

Самооценки
на ученици

Самооценки
на възрастни

ОБЩО

Масово
училище 23 27 2 46 98

Специално
училище 83 78 59 166 386

Общо 106 105 61 212 484

Таблица 6. Разпределение на индивидуалните профили на психичното здраве по 
слухов статус на семейството

Слухов статус
семейството

Родителски
оценки

Учителски
оценки

Самооценки
на ученици

Самооценки
на възрастни

ОБЩО

Семейства с
увреден слух 43 52 16 98 209

Чуващи
семейства 63 53 45 114 275

Общо 106 105 61 212 484

Таблица 7. Психологически синдромни скали във въпросниците за родители (CBCL) 
и учители (TRF)] на деца от 1.5 до 6 г.

Психологически 
синдромни скали

Разпределение 
на въпросите 

по синдромни скали СBCL

Разпределение 
на въпросите 

по синдромни скали TRF

1. Емоционална реактивност 21, 46, 51 79, 
82, 83, 92, 97, 99 21, 46, 82, 83, 92, 97, 99,.

2. Тревожност/депресивност 10, 33, 37, 43, 47, 68, 87, 90 10, 33, 37, 43, 
47, 68, 87, 90.

3. Соматични оплаквания 1,7, 12, 19, 24, 39, 
45, 52, 78, 86, 93 1, 7, 39, 45, 78, 86, 93.

4. Оттегленост 2, 4, 23, 62, 67, 70, 71, 98 2, 4, 12, 19, 23, 
62, 67, 70, 71, 98.

5. Проблеми със съня 22, 38, 48, 64, 74, 84, 94 -

6. Проблеми с вниманието 5, 6, 56, 59, 95 5, 6, 24, 48, 51, 
56, 59, 64, 95.

7. Агресивно поведение
8, 15, 16, 18, 20, 27, 29, 35, 

40, 42, 44, 53, 58, 66, 69, 81, 
85, 88, 96;

8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
27, 28, 29, 35, 40, 42, 44, 53, 

58, 66, 69.
Интернализирани проблеми 1+2+3+4 1+2+3+4
Екстернализирани проблеми 6+7 6+7
ОБЩИ
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Таблица 8. DSM-IV ориентирани психопатологични синдромни скали във въпросни-
ците за родители (СBCL) и учители (ТRF)] на деца от 1.5 до 6 г.

DSM-IV ориентирани
синдромни скали

Разпределение на въпросите 
по психопатологични 

синдромни скали CBCL

Разпределение на въпросите 
по психопатологични 
синдромни скали TRF

I. Афективно 13, 24, 38, 43, 49, 
50, 71, 74, 89, 90.

12, 13, 43, 49, 
50, 71, 89, 90

II. Тревожно 10, 22, 28, 32, 
37, 47, 48, 51, 87, 99. 10, 32, 37, 47, 49, 87, 99.

ІІІ. Первазивно 3, 4, 7, 21, 23, 25, 63, 67, 70, 
76, 80, 92, 98.

3, 4, 7, 21, 23, 25, 63, 67, 70, 
76, 80, 92, 98.

ІV. ХАДВ 5, 6, 8, 16, 36, 39. 5, 6, 8, 16, 19, 24, 28, 36, 48, 
51, 59, 64, 75.

V. Опозиционно, поведенческо 15, 20, 44, 81, 85, 88. 15, 20, 22, 44, 81, 85, 88.

Таблица 9. Психологически синдромни скали във въпросниците към родители (CBCL) 
и учители (TRF)] за ученици от 6 до 18 г.

Скали 
и домейни

Родители (CBCL) Учители (TRF) Самооценки (YRS)

1. Тревожност / 
депресивност

№№ 14, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 45, 50, 52, 71, 

91, 112

14, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 45, 

50,52,71,81,91,106, 
108,112

14, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 45, 50, 52, 71, 81, 

91, 106, 108, 112

2. Оттегленост / 
депресивност

№№ 5,42, 65, 69, 75, 
102,103,111)

№№ 5,42, 65, 69, 75, 
102, 103, 111

№№ 5,42, 65, 69, 75, 
102, 103, 111.

3. Соматични 
оплаквания

№№ 47, 49, 51, 54, 56 
(АВ…З) №№ 51, 54,56 (АВ…З) №№ 47, 51, 54, 56 

(АВ…З)
4. Социални 
проблеми

№№ 11, 12, 25, 27, 34, 
36 , 38, 48, 62, 64, 79

№№ 11, 12, 25, 27, 34, 
36 , 38, 48, 62, 64, 79

№№ 11, 12, 25, 27, 34, 
36 , 38, 48, 62, 64, 79

5. Проблеми 
с мисленето

№№ 9, 18, 40, 46, 58, 
59, 60, 66, 70,76, 83,

84, 85, 92, 100

№№ 9, 18, 40, 46, 58, 
66, 70, 83, 84, 85)

№№ 9, 18, 40, 46, 58, 
66, 70, 76, 83, 84, 85, 

100

6. Проблеми 
с вниманието

№№ 1, 4, 8, 10, 13, 17, 
41, 61, 78, 80

№№ 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 
15, 17, 22, 24, 41, 49, 

53, 60, 61, 67, 72,73, 74, 
78, 80, 92, 93,100, 109

№№ 1, 4, 8 , 10, 13, 17, 
41, 61, 78

7. Нарушаване 
на правилата

№№ 2, 26, 28, 39, 43, 
63, 67, 72, 73, 81, 82, 

90, 96, 99, 101, 105, 106

№№ 26, 28, 39, 43, 63, 
82, 90, 96, 98, 99, 101, 

105

№№ 2, 26, 28, 39, 43, 
63, 67, 72, 81, 82, 90, 

96, 99, 101, 105

8. Агресия

№№ 3, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 37, 57, 68, 86, 
87, 88, 89, 94, 95, 97, 

104

№№ 3,6,16, 19, 20, 
21, 23, 37, 57, 68, 76, 

77, 86, 87, 88, 89, 
94,95,97,104

№№ 3, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 37, 57, 68, 86, 
87, 89, 94, 95, 97, 104
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Таблица 10. Разпределение на айтемите според DSM-V ориентирани скали (ASEBA)

Психопатологични
синдромни скали

Родители (CBCL) Учители (TRF) Самооценки (YRS)

Афективни
проблеми

5, 14, 18, 24, 35, 
52, 54, 76, 77, 91, 

100,102, 103

5, 14, 18, 35, 52, 54, 
60, 91, 102, 103

5, 14, 18, 24, 35, 
52, 54, 76, 77, 

91, 100,102, 103
Тревожни
проблеми

11, 29, 30, 
45, 50, 112

11, 29, 30, 
45, 50, 112

11, 29, 30, 
45, 50, 112

Психосоматични
проблеми

56а, 56б, 56в, 
56г, 56д, 56е, 56ж

56а, 56б, 56в, 
56г, 56д, 56е, 56ж

56а, 56б, 56в, 56г,
56д, 56е, 56ж

Хиперактивност /
дефицит на внимание

4, 8, 10, 41, 
78, 93,104

4, 8, 10,15, 22, 24, 41, 
53, 67, 78, 93,100, 

104

4, 8, 10, 41, 
78, 93,104

Опозиционно
поведение 3, 22, 23, 86, 95 3, 6, 23, 86, 95 3, 22, 23, 86, 95

Поведенчески
проблеми

15, 16, 21, 26, 28, 37, 
39, 43, 57, 67, 72, 81, 
82, 90, 97, 101, 106

16, 21, 26, 28, 37, 39, 
43, 57, 73, 82, 90, 97, 

101

16, 21, 26, 28,37,39, 
43, 57, 67, 72, 81, 82, 

90, 97,101
Бавен мисловен
процес Sluggish 
cognitive tempo

43, 47, 80, 102 13, 17, 60, 80, 102

Обсесивно-
компулсивни проблеми

9, 31, 32, 52, 66, 84, 
85, 112

9, 31, 32, 52, 
66, 84, 85, 112

Посттравматичен стрес 
проблеми

3, 8, 9, 11, 31, 34, 45, 
47, 50, 52, 69, 87, 

103, 111

3, 8, 9, 11, 31, 34, 45, 
50, 52,69, 87, 103, 

111

Положителни качества
6, 15, 49, 59, 60, 73, 
80, 88, 92, 98, 106, 

107, 108, 109

Таблица 11. Емоционални и поведенчески проблеми на глухи и чуващи деца (1.5–5 г.)

Оценки
Скали ASEBA

Родите-
ли

CBCL
глухи

Родите-
ли

CBCL
глухи

Учите-
ли

TRF
глухи

Учите-
ли

TRF
глухи

Родите-
ли

CBCL
чуващи

Родите-
ли

CBCL
чуващи

Учите-
ли

TRF
чуващи

Учите-
ли

TRF
чуващи

M SD М SD M SD М SD
Емоционална
реактивност 4.20 3.44 1.39 2.06 2.99 2.64 1.90 2.27

Тревожност/
депресивност 5.08 3.42 3.72 3.20 3.58 2.40 3.10 2.75

Соматични
оплаквания 4.08 3.72 1.18 1.53 2.06 2.04 1.04 1.23

Оттегленост 2.73 1.92 3.57 3.71 1.81 1.99 2.83 0.16
Проблеми с
вниманието 3.20 1.70 5.60 3.78 2.78 2.40 4.53 0.19
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Агресивно
поведение 11.05 6.18 5.45 5.26 8.48 1.63 7.31 0.37

Други 
проблеми 12.32 7.04 8.51 5.66 9.13 5.54 7.60 0.31

Проблеми 
със съня 2.67 2.22 Х Х 2.92 5.84 Х Х

Интернализи-
рани
проблеми

18.79 2.22 9.87 8.75 10.44 7.21 8.87 0.38

Екстернализи-
рани
проблеми

15.50 7.75 11.06 8.00 11.23 6.60 11.84 0.51

Общи 
проблеми 45.38 24.76 31.66 5.66 33.74 18.70 28.33 1.05

 
Таблица 12. Рискове за психичното здраве на глухи и чуващи деца във възрастта 

от 1.5 до 5 г (DSM-IV)

DSM-ІV 
скали

Родите-
ли

CBCL
глухи

Родите-
ли

CBCL
глухи

Учите-
ли

TRF
глухи

Учите-
ли

TRF
глухи

Родите-
ли

CBCL
чуващи

Родите-
ли

CBCL
чуващи

Учите-
ли

TRF
чуващи

Учите-
ли

TRF
чуващи

M SD М SD M SD М SD
Афективни
проблеми 3.41 3.21 1.63 2.57 1.98 1.95 1.18 1.90

Тревожни
проблеми 4.82 2.80 1.87 2.34 3.93 2.81 2.19 2.37

Первазивни
проблеми 7.32 4.97 5.54 3.78 3.52 0.15 3.77 3.56

Дефицит 
на внимание 
и ХА

6.35 2.90 7.84 5.62 5.63 2.80 6.88 5.48

Опозиционни
девиантни 3.02 2.49 1.63 1.78 2.12 1.99 1.82 2.33

Таблица 13. Междуполови различия по психологическите скали за емоционални и 
поведенчески проблеми на Г/Сч деца от предчилищна възраст (1.5–5 г.)

Оценки
Скали 

ASEBA

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(М)

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(М)

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(Ж)

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(Ж)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(М)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(М)

Учите-
ли

TRF
глухи
(Ж)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(М)

M SD М SD M SD М SD
Емоционална
реактивност 4,47 3,55 3,94 3,41 1,72 2,5 1,0 1,2

Тревожност/
депресивност 6,11 3,44 4,05 3,17 4,5 3,63 2,8 2,39
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Соматични
оплаквания 3,52 1,77 1,94 1,78 1,05 1,39 1,33 1,71

Оттегленост 4,94 3,73 3,23 3,63 4,5 4,48 2,4 2,09
Проблеми със 
съня 2,76 1,56 2,58 2,78 - - - -

Проблеми с
вниманието 3,35 2,05 3,05 1,29 7,72 3,29 3,06 2,71

Агресивно по-
ведение 12,41 5,83 9,70 6,41 6,27 5,73 4,62

Интернализира-
ни проблеми 21,82 11,18 15,76 12,78 11,83 10,31 7,5 5,92

Екстернализи-
рани проблеми 17,17 3,55 13,82 7,57 14.00 7.85 7.5 6.86

Таблица 14. Междуполови различия при глухи деца в предучилищна възраст по 
психиатричната скала – ДСН-ІV (CBCL)

DSM-ІV 
скали

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(М)

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(М)

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(Ж)

Родите-
ли

CBCL
глухи 
(Ж)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(М)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(М)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(Ж)

Учите-
ли

TRF
глухи 
(М)

M SD М SD M SD М SD
Афективни
проблеми 4,64 3,35 2,17 2,60 2,38 3,12 0,73 1,27

Тревожни
проблеми 5,41 2,62 4,23 2,92 2,66 2,78 0,9 1,16

Первазивни
проблеми 8,76 5,19 5,88 4,44 6,38 4,51 4,5 2,44

Дефицит 
на внимание 
и ХА

6,58 3,00 6,11 2,86 9,88 5,31 5,4 5,13

Опозиционни
девиантни 3,76 2,63 2,29 2,17 1,72 1,93 1,5 1,64

Таблица 15. Психологически профили на емоционалните и поведенческите проблеми 
при ученици с увреден слух

Психологически
скали

CBCL
М

CBCL
SD

TRF
M

TRF
SD

YRF
M

YRF
SD

Тревожност/депресия 3.39 2.92 3.67 3.32 4.67 4.219
Оттегленост/депресия 2.74 2.91 2.29 2.83 4.50 2.964
Соматични проблеми 2.02 2.89 0.65 1.43 2.68 4.358
Социални проблеми 3.95 3.24 3.43 3.13 5.32 3.363
Проблеми с вниманието 4.96 3.95 7.66 7.08 4.91 4.030
Нарушаване на правила 2.68 3.96 1.73 2.34 5.16 4.937
Агресивност 5.25 5.41 3.68 4.97 7.30 6.132
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Таблица 16. Интернализирани и екстернализирани емоционално-поведенчески про-
блеми в извадката на Г/Сч ученици

Психологическа
скала (И-Е)

CBCL
(128)

М

CBC
L
Sd

TRF
(104)

M

TRF
SD

YRF
(76)

YRF
SD

Интернализирани проблеми 8.15 6.99 6.62 6.17 11.86 10.12
Екстернализирани проблеми 7.93 8.49 5.41 6.20 12.46 10.38
Общи проблеми 29.3 16.92 25.6 21.38 3.21 3.54
Други проблеми 2.38 1.97 0.89 1.29 61.99 34.03

Таблица 17. Сравнителен анализ на психично здраве в популацията на глухи и чува-
щи ученици (6–20 г.)

Оценки
скали ASEBA

Роди
тели

CBCL 
(M)

чува-
щи

Роди-
тели

CBCL 
(SD)
чува-
щи

Роди-
тели

CBCL 
(M)

глухи

Роди-
тели

CBCL 
(SD)
глухи

Учите-
ли

TRF 
(M)

чува-
щи

Учите-
ли

TRF 
(SD)
чува-
щи

Учите-
ли

TRF 
(M)

глухи

Учите-
ли

TRF 
(SD)
глухи

M SD M SD M SD M SD
Тревожност/
депресия 2.89 2.8 3.39 2.92 2.57 2.88 3.67 3.32

Оттегленост/
депресия 1.47 1.96 2.74 2.91 1.17 1.95 2.29 2.83

Соматични 
проблеми 1.4 1.99 2.02 2.89 0.30 0.83 0.65 1.43

Социални проблеми 1.76 2.25 3.95 3.24 1.19 2.01 3.43 3.13
Проблеми – мислене 1.57 2.21 1.76 3.0 0.53 1.28 0.59 1.16
Проблеми 
с внимание 3.41 3.35 4.96 3.95 6.13 8.07 7.66 7.08

Нарушаване – 
правила 2.35 3.13 2.68 3.96 1.34 2.29 1.73 2.34

Агресивност 3.85 4.35 5.25 5.41 2.45 4.51 3.68 4.97
Интер-проблеми 5.77 5.73 8.15 6.99 4.05 4.66 6.62 6.17
Екстер- проблеми 6.2 6.95 7.93 8.49 3.79 6.49 5.41 6.2
Общи проблеми 21.38 19.31 29.3 16.92 9.99 12.19 25.65 21.38
Други проблеми 2.49 2.87 2.38 1.97 2.14 3.19 0.89 1.29
Афективно 1.93 2.45 2.32 2.8 0.94 2.45 1.27 1.81
Тревожно 1.44 0.08 2.08 1.88 0.70 1.61 1.57 1.79
Психосоматично 0.81 1.45 1.44 2.15 0.21 1.45 0.52 1.22
ХАДВ 2.79 2.75 3.3 2.88 3.37 2.75 4.37 4.66
Опозиционно 1.83 1.99 2.11 2.14 0.85 1.99 1.16 1.75
Поведенческо 1.85 2.99 2.54 4.36 1.36 2.99 1.34 2.35
Когнитивно темпо 0.63 1.06 0.94 1.27 0.69 0.05 0.69 1.24
Обсесивно-комп 1.65 1.75 1.59 1.87 1.05 1.75 1.12 1.36
Постравматично 3.58 3.28 4.2 3.69 2.22 0.17 2.97 3.25
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Таблица 18. Междуполови различия по психологическите скали за емоционални и 
поведенчески проблеми на Г/Сч ученици (6–20 г.)

Оценки
Скали ASEBA

Родители
CBCL

глухи (мъже)

Родители
CBCL

глухи (мъже)

Родители
CBCL глухи

(жени)

Родители
CBCL

глухи (жени)
M SD М SD

Тревожност/депресия 3.22 2.73 3.59 3.14
Оттегленост/депресия 3.06 2.84 2.37 2.97
Соматични проблеми 2.16 2.68 1.85 3.12
Социални проблеми 4.35 3.28 3.49 3.15
Проблеми – мислене 2.17 3.39 1.27 2.40
Проблеми с внимание 5.81 3.83 3.97 3.89
Нарушаване – 
правила 3.14 4.47 2.14 3.22

Агресивност 6.13 5.77 4.22 4.81
Интернализирани 8.43 6.62 7.81 7.44
Екстернализирани 9.28 9.184 6.36 7.38

Таблица 19. Междуполови различия в патопсихологичната симптоматика при глу-
хи ученици на възраст от 6 до 20 г. (DSM-V)

DSM-V Родители CBCL
глухи (мъже)

Родители CBCL
глухи (мъже)

Родители CBCL
глухи (жени)

Родители
CBCL

глухи (жени)
M SD М SD

Афективно 2.49 2.83 2.12 2.76
Тревожно 2.19 1.88 1.95 1.87
Психосоматично 1.58 2.04 1.27 2.28
ХАДВ 4.04 2.98 2.44 2.51
Опозиционно 2.42 2.22 1.75 1.99
Поведенческо 2.99 4.80 2.02 3.77
Когнитивно темп 1.07 1.22 0.78 1.31
Обсесивно-комп 1.58 1.98 1.61 1.74
Постравматично 4.77 3.62 3.54 3.70

Таблица 20. Емоционален статус на глухи хора в зряла възраст

Скали
емоционалните

проблеми

Ситуативна
тревожност
(Spilberger)

Личностна
тревожност
(Spilberger)

Депресия
(Zung)

Обща
тревожност

(Zung)
Възрастни M 40.64 45.03 40.14 38.90
С увреден
слух
(106 ИЛ)

Sd 8.473 8.214 6.865 7.852
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Таблица 21. Корелационни зависимости между скалите за емоционален статус

Ситуативна
тревожност

Личностна
тревожност

Депресия Обща
тревожност

Ситуативна
тревожност

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

1.000 .676**
.000

.485**
.000

.498**
.000

Личностна
тревожност

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

.676**
.000 1.000 .562**

.000
.543**

.000

Депресия
Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

.485**
.000

.562**
.000 1.000 .456**

.000

Обща тревож-
ност

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

.498**
.000

.543**
.000

.456**
.000 1.000

**. Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed).

Таблица 22. Междуполови различия между емоционалните проблеми на глухи лица 
в зряла възраст

Скали на емоционалните про-
блеми 

Пол ситуативна тревожност 
(spilberger)

Личностна 
тревожност 
(Spilberger)

Депресия 
(Zung)

Обща тре-
вожност 
(Zung)

Мъже
(53 ИЛ)

M 40.92 45.57 40.36 38.68
SD 7.763 8.123 7.586 7.932

Жени
(53 ИЛ)

M 40.36 44.49 39.92 39.11
SD 9.195 8.347 6.126 7.841

Общо
(106 ИЛ)

M 40.64 45.03 40.14 38.90
SD 8.473 8.214 6.865 7.852

Таблица 23. Разпределение на индивидуалните оценъчни профили на Г/Сч ученици

Възрастови подгрупи Родителски
оценки

Учителски
oценки

Само-оценки Общо

0аВГ от 1 г. 6 м до 3 г. 7 27 - 34
0бВГ от 3 г. 1 м до 5 г. 6 27 - 33
І ВГ от 6 до 7 г. 17 11 - 28
ІІ ВГ от 8 до 9 г. 30 18 - 48
ІІІ ВГ от 10 до 14 г. 45 30 23 98
ІV ВГ от 15 до 18/г 36 45 53 134
Общо 141 158 76 375



74

Таблица 24. Промени в психопатологични синдроми при глухи и деца на възраст от 
1 г.6 м. до 3 г.

Клинични синд-
роми (ДСН-V)

CBCL 
глухи 

1;6–3 г. 
М

CBCL 
глухи 

1;6–3 г. 
SD

TRF 
глухи 

1;6–3 г. 
М

TRF 
глухи 

1;6–3 г.
SD

CBCL 
глухи 
3 – 5 г. 

М

CBCL 
глухи 
3–5 г.

SD

TRF 
глухи 
3–5 г.

М

TRF
глухи 
3–5 г.

SD
Афективно 1..28 1.97 1.50 1.76 3.96 3.26 1.66 2.74
Тревожно 2.71 1.70 1.50 1.87 5.37 2.78 1.96 2.45
Первазивно 4.71 3.94 4.66 1.63 8.00 5.05 5.74 4.10
ХАДВ 5.00 3.36 8.16 6.01 6.70 2.72 7.77 5.65
Опозиционно 0.57 0.97 1.50 1.51 3.66 2.36 1.66 1.86

Таблица 25. Промени в психопатологични синдроми при глухи и деца на възраст от 
1 г. 6 м. до 3 г.

Клинични
Синдроми
(ДСН-V)

CBCL норми
1;6–5 г.

М

CBCL норми
1;6–5 г. 

SD

TRF норми
1;6–5 г.

М

TRF норми
1;6–5 г.

SD
Афективно 1.98 1.95 1.18 1.90
Тревожно 3.93 2.81 2.19 2.37
Первазивно 3.52 0.15 3.77 3.56
ХАДВ 5.63 2.80 6.88 5.48
Опозиционно 2.12 1.99 1.82 2.33

Таблица 26. Патопсихологични синдроми на глухи и чуващи ученици на 8–9 г. възраст

Психични
Разстройства 

(ДСН-V)

CBCL
глухи
6/7 г.

М

CBCL
чуващи 

6/7 г.
(мъже)

M

CBCL
чуващи

6/7 г.
(жени)

М

TRF
глухи
6/7 г.

М

TRF
чуващи

6/7 г.
(мъже)

М

TRF
чуващи

7/8 г.
(жени)

М
Афективно 3.00 0.36 0.24 2.27 0.36 0.24
Тревожно 1.94 0.44 0.2 2.91 0.44 0.2
Психосоматично 1.24 0.01 0.05 0.18 0.01 0.05
ХАДВ 4.71 1.71 0.75 7.45 1.71 0.75
Опозиционно 3.12 0.44 0.16 1.91 0.44 0.16
Поведенческо 2.47 0.78 0.1 1.45 0.78 0.1
Когнитивно темпо 0.76 0.32 0.24 1 0.32 0.24
Обсесивно-комп 1.29 0.75 0.53 1.36 0.75 0.53
Постравматично 4.59 1.32 0.75 5.64 1.32 0.75
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Таблица 27. Оценки на родители и учители за симптоми на психично разстройство 
(DSM-V) на 8–9 годишни ученици

Психични 
разстройства

(ДСН-V)

Р
глухи
8/9 г.

М

Р
чуващи

8/9 г. (М)
М

Р
чуващи

8/9 г. (Ж)
М

У
глухи
8/9 г.

М

У
чуващи

8/9 г. (Ж)
М

У
чуващи

8/9 г. (Ж)
М

Афективно 1.83 1.6 0.78 0.89 1.6 0.78
Тревожно 2.43 1.02 0.76 2.22 1.02 0.76
Психосоматично 0.77 0.12 0.54 0.67 0.12 0.54
ХАДВ 3.07 6.07 2.68 5.17 6.07 2.68
Опозиционно 2.13 1.34 0.64 1.72 1.34 0.64
Поведенческо 2.67 2.46 0.6 1.28 2.46 0.6
Когнитивно темпо 0.80 1.31 0.72 0.22 1.31 0.72
Обсесивно-комп 1.50 1.09 1.11 1.61 1.09 1.11
Посттравматично 4.47 3.09 2.07 4 3.09 2.07

Таблица 28. Родителски оценки за психичното здраве на глухи ученици от средна 
училищна възраст по DSM-V критериите

Психични
разстройства 

(ДСН-V)

CBCL
глухи
(М)

CBCL
глухи
(SD)

CBCL 
чуващи

(М)
М

CBCL
чуващи 

(М)
(SD)

CBCL
чуващи 

(Ж)
М

CBCL
чуващи 

(Ж)
(SD)

Афективно 2.61 1.82 1.56 1.67 1.69 2.56
Тревожно 1.98 1.76 1.37 1.44 1.61 1.59
Психосоматично 1.51 1.98 0.67 1.32 1.00 1.77
ХАДВ 3.22 2.91 3.13 3.14 2.46 2.63
Опозиционно 1.69 1.80 2.23 2.04 1.55 1.65
Поведенческо 3–4 1.29 1.96 1.63 2.29 0.63 1.59
Когнитивен темп 0.87 1.25 0.65 1.06 0.44 0.91
Обсесивно-комп 1.44 1.53 1.61 1.73 1.46 1.74
Посттравматично 3.71 3.26 3.49 2.86 3.59 3.46

Таблица 29. Учителски оценки за психичното здраве на глухи ученици от средна 
училищна възраст по DSM-V критериите

Психични
разстройства

(ДСН-V)

TRF
глухи
(М)

TRF
глухи
(SD)

TRF
чуващи
(М) М

TRF
чуващи

(М)
(Sd)

TRF
чуващи 

(Ж)
М

TRF
чуващи

(Ж)
(SD)

Афективно 1.43 1.38 1.54 2.37 0.75 1.57
Тревожно 1.07 1.41 0.96 1.63 0.41 1.13
Психосоматично 0.43 0.77 0.30 0.90 0.12 0.55
ХАДВ 4.67 4.18 5.82 6.48 1.87 3.76
Опозиционно 0.83 1.42 1.16 1.68 0.48 1.64
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Поведенческо 1.20 1.99 2.26 3.51 0.63 2.44
Когнитивен темп 0.73 1.04 1.22 1.83 0.36 0.85
Обсесивно-комп 0.90 1.15 1.54 2.37 0.75 1.57
Посттравматично 2.43 2.34 0.96 1.63 0.41 1.13

Таблица 30. Самооценка на психичното здраве от глухи ученици в средна училищна 
възраст по DSM-V критериите

Психични
разстройства

(ДСН-V)

YRF
глухи
(М)

YRF
глухи
(SD)

YRF
чуващи

(М) 
М

YRF
чуващи

(М)
(SD)

YRF
чуващи 

(Ж)
М

YRF
чуващи

(Ж)
(SD)

Афективно 4.91 5.18 3.09 2.79 2.06 2.42
Тревожно 2.35 2.08 1.97 1.82 2.26 2.03
Психосоматично 2.00 5.65 1.31 1.79 1.15 1.54
ХАДВ 4.74 3.78 3.56 1.74 3.33 3.02
Опозиционно 3.09 2.42 2.40 1.81 2.30 2.08
Поведенческо 5.22 5.92 2.08 2.42 1.28 3.12
Когнитивен темп 3.26 3.46 2.42 2.01 2.47 2.26
Обсесивно-комп 7.26 4.85 6.04 3.75 5.72 4.42

Таблица 31. Родителски оценки за психичното здраве на глухи ученици от горна 
училищна възраст по DSM-V критериите

Психични
разстройства 

(ДСН-V)

CBCL
глухи
(М)

CBCL
глухи
(SD)

CBCL
чуващи 

(М)
М

CBCL
чуващи 

(М)
(SD)

CBCL
чуващи 

(Ж)
М

CBCL
чуващи 

(Ж)
(SD)

Афективно 2.61 3.49 3.10 3.07 2.98 2.94
Тревожно 1.97 1.89 1.78 1.74 1.81 1.51
Психосоматично 2.00 2.76 1.10 1.52 1.74 1.84
ХАДВ 2.94 2.83 3.10 2.20 3.40 2.36
Опозиционно 2.14 2.27 2.36 1.96 2.72 2.11
Поведенческо 3–4 4.03 6.20 2.79 3.60 2.17 2.82
Когнитивно темпо 1.22 1.45 1.02 1.49 1.05 1.28
Обсесивно-комп 2.00 2.54 2.15 1.91 2.31 1.99
Посттравматично 4.42 4.26 5.11 4.06 5.32 3.10
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Таблица 32. Учителски оценки за психичното здраве на глухи ученици горна училищ-
на възраст по DSM-V критериите

Психични
разстройства

(ДСН-V)

TRF
глухи

(М)

TRF
глухи

(SD)

TRF
чуващи

(М) 
М

TRF
чуващи

(М)
(SD)

TRF
чуващи 

(Ж)

М

TRF
чуващи

(Ж)
(SD)

Афективно 1.07 1.92 0.89 1.49 1.33 2.63
Тревожно 1.31 1.73 1.00 1.53 0.79 1.25
Психосоматично 0.60 1.26 0.32 0.94 0.18 0.60
ХАДВ 3.11 4.00 5.00 6.38 3.04 4.57
Опозиционно 0.98 1.57 1.60 2.29 0.95 1.89
Поведенческо 1.42 1.72 2.46 3.63 1.62 2.90
Когнитивен темп 0.78 1.55 0.60 1.37 0.75 1.30
Обсесивно-комп 1.00 1.29 0.78 0.99 1.27 1.71
Посттравматично 2.27 2.75 2.85 3.27 2.35 3.39

Таблица 33. Самооценки за психичното здраве на глухи ученици в горна училищна 
възраст (15–18 г.) по DSM-V критериите

Психични
разстройства

(ДСН-V)

YRF
глухи
(М)

YRF
глухи
(SD)

YRF
чуващи
(М) М

Yrf
чуващи

(М)
(SD)

YRF
чуващи 

(Ж)
М

YRF 
чуващи

(Ж)
(SD)

Афективно 4.28 4.93 3.31 3.20 4.63 3.73
Тревожно 1.98 2.02 2.18 1.95 3.01 2.21
Психосоматично 1.45 2.03 0.91 1.55 2.30 2.36
ХАДВ 3.49 3.30 3.68 2.63 4.74 2.97
Опозиционно 2.60 2.27 2.97 2.24 4.51 2.06
Поведенческо 4.66 5.18 3.31 3.06 3.51 3.88
Когнитивно темпо 3.40 3.48 2.95 2.34 3.85 2.75
Обсесивно-комп. 6.30 4.53 6.01 3.74 8.77 4.17

Таблица 34. Възрастова динамика на емоционалните проблеми при глухи лица в зря-
ла възраст (М; SD)

Скали 
на емоционалните 
проблеми възраст

Ситуативна
тревожност
(Spilberger)

Личностна
тревожност
(Spilberger)

Депресия
(Zung)

Обща
тревожност

(Zung)
VІ ВГ(21–32 г.)
(23 ИЛ)

M 42.65 47.70 41.83 40.09
SD 7.941 6.792 7.139 6.901

VІІ ВГ(33–45 г.)
(28 ИЛ)

M 41.57 43.71 37.25 37.46
SD 8.905 8.046 5.372 6.866

VІІІ ВГ (46–56 г.)
(22 ИЛ)

M 38.27 43.68 39.41 36.82
SD 7.343 8.266 7.992 8.267
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ІХ ВГ (НАД 57 г.)
(33 ИЛ)

M 40.03 45.18 41.91 40.67
SD 9.057 9.074 6.356 8.713

Общо
(106 ИЛ)

M 40.64 45.03 40.14 38.90
SD 8.473 8.214 6.865 7.852

Таблица 35. Психично здраве при глухи и слабочуващи деца от 1 г. 6 м. до 5 г.

Клинични
синдроми
(ДСН-V)

CBCL
глухи

1; 6–5 г.
М

CBCL
глухи

1; 6–5 г.
SD

CBCL
слабочуващи

1; 6–5 г.
М

CBCL
слабочуващи

1; 6–5 г.
SD

Афективно 3.62 3.01 2.20 4.38
Тревожно 5.06 2.31 3.40 4.92
Первазивно 7.68 4.68 5.20 6.64
ХАДВ 6.48 2.72 5.60 4.09
Опозиционно 3.24 2.53 1.80 2.04

Таблица 36. Психопатологични синдроми при рано и късно оглушали деца от 1 г. 6  м. 
до 5 г.

Клинични
синдроми
(DSM-V)

CBCL
рано

оглушали
1;6 – 5 г.

М

CBCL
рано

оглушали
1;6 – 5 г

SD

CBCL
късно

оглушали
1;6 – 5 г.

М

CBCL
късно

оглушали
1;6 – 5 г.

SD
Афективно 5.00 3.86 2.54 2.48
Тревожно 4.41 2.39 3.00 1.87
Первазивно 9.75 6.04 6.22 3.77
ХАДВ 6.66 3.39 6.18 2.66
Опозиционно 4.08 2.87 2.45 2.10

Таблица 37. Психопатологични синдроми при деца на възраст 1 г. 6 м. до 5 г. със 
слухов апарат, с КИ или без апарат от

Клинични
синдроми
(DSM-V)

CBCL
ЛСА

1;6 – 5 г.
М

CBCL
ЛСА

1;6 – 5 г.
SD

CBCL
КИ

1;6 – 5 г.
М

CBCL
КИ

1;6 – 5 г.
SD

CBCL
без

апарат
1;6 – 5 г.

М

CBCL
без

апарат
6 – 5 г.

SD
Афективно 4.28 4.92 2.31 1.91 5.25 3.24
Тревожно 2.85 4.27 3.05 1.94 5.12 2.43
Первазивно 10.14 7.38 5.78 2.98 9.12 5.16
ХАДВ 6.42 4.23 6.10 2.51 6.87 2.74
Опозиционнo 2.57 2.14 2.36 2.19 5.00 2.67
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Таблица 38. Психопатологични синдроми при деца на възраст 1 г. 6 м. до 5 г. в раз-
лична рехабилитационна следа 

Клинични
синдроми
(DSM-V)

CBCL
масова ДГ
1;6 – 5 г.

М

CBCL
масова ДГ
1;6 – 5 г

SD

CBCL
специална ДГ

1;6 – 5 г.
М

CBCL
специална ДГ

1;6 – 5 г.
SD

Афективно 2.15 1.97 5.00 3.79
Тревожно 2.73 1.85 4.46 2.16
Первазивно 5.78 2.83 9.60 6.17
ХАДВ 5.68 2.80 7.20 2.88
Опозиционно 2.10 2.25 4.20 2.33

Таблица 39. Влияние на слуховия статус на семейството от 1 г. 6 м. до 5 г.

Клинични
синдроми
(DSM-V)

CBCL
с други 
глухи

1;6 – 5 г.
М

CBCL
с други 
глухи

1;6 – 5 г.
SD

CBCL
чуващо 

семейство
1;6 – 5 г.

М

CBCL
чуващо 

семейство
1;6 – 5 г.

SD
Афективно 3.05 2.87 3.92 3.77
Тревожно 3.15 1.87 4.07 2.49
Первазивно 7.42 5.25 7.71 4.76
ХАДВ 6.21 2.80 6.71 3.14
Опозиционно 2.57 2.19 3.85 2.71

Таблица 40. Влияние на средата на усвояване на жестовия език върху психичното 
здраве в предучилищна възраст

Клинични
синдроми
(DSM-ІV)

CBCL
ЖЕ вкъщи
1;6 – 5 г.

М

Cbcl
ЖЕ вкъщи
1;6 – 5 г.

SD

CBCL
ЖЕ в среда 

на ГХ
1;6 – 5 г.

М

CBCL
ЖЕ в среда на 

1;6 – 5 г.
SD

Афективно 5.50 3.83 2.54 2.51
Тревожно 5.30 1.70 1.70 1.87
Первазивно 10.10 5.85 6.37 4.12
ХАДВ 6.80 3.64 6.16 2.59
Опозиционно 4.20 3.04 2.54 2.10
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Таблица 41. Влияние на слуховия дефицит върху психичното здраве в училищна въз-
раст

Глухи
(Ил 87)

M

Глухи
SD

Слабочуващи
(Ил 41)

М

Слабочуващи
SD

Афективно 2.45 2.823 2.05 2.765
Тревожно 2.07 1.999 2.10 1.625
Психосоматично 1.51 2.101 1.29 2.294
ДВХА 3.46 2.701 2.98 3.244
Опозиционно 2.18 2.038 1.95 2.366
Кондуктивно 2.36 4.100 2.93 4.921
Когнитивен темп .99 1.307 .83 1.202
Обсесивно-комп. 1.62 1.888 1.54 1.859
Посттравматично 4.39 3.664 3.80 3.783

Таблица 42. Влияние на етиологията върху психичното здраве в училищна възраст

Рано
оглушали (107)

М

Рано
оглушали (21)

SD

Късно
оглушали

М

Късно
оглушали

SD
Афективно 1.95 2.341 4.19 4.045
Тревожно 1.95 1.740 2.71 2.432
Психосоматично 1.24 1.769 2.43 3.429
ДВХА 3.17 2.622 4.00 3.962
Опозиционно 2.08 2.120 2.24 2.300
Кондуктивно 1.93 3.057 5.62 7.730
Когнитивен темп .81 1.109 1.57 1.805
Обсесивно-комп. 1.38 1.484 2.67 3.022
Посттравматично 3.91 3.243 5.71 5.312

Таблица 43. Влияние на тип слухопротезиране върху психичното здраве на ученици 
с увреден слух

ЛCA
(16 Ил)

М

ЛСА
SD

КИ
(29 Ил)

М

КИ
SD

БЕЗ СА
(83 Ил)

М

БЕЗ СА
SD

Афективно 4.06 4.171 2.21 3.052 2.02 2.258
Тревожно 3.19 1.905 2.21 2.320 1.82 1.632
Психосоматично 2.44 3.265 .72 1.486 1.49 2.033
ДВХА 4.06 3.065 4.21 2.624 2.84 2.861
Опозиционно 2.56 2.555 2.86 4.941 1.90 3.051
Кондуктивно 5.25 7.407 2.86 4.941 1.90 3.051
Когнитивен темп 1.50 1.633 .97 1.375 .82 1.139
Обсесивно-комп. 2.56 2.555 2.00 2.360 1.22 1.240
Посттравматично 6.38 4.978 4.76 3.805 3.59 3.208
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Таблица 44. Влияние на образователната среда върху психичното здраве в училищ-
на възраст

Масово
(ИЛ 60) M

Масово
SD

Специално
(ИЛ 68) М

Специално
SD

Афективно 2.50 3.270 2.16 2.322
Тревожно 2.12 2.187 2.04 1.578
Психосоматично 1.13 2.159 1.71 2.138
ДВХА 3.68 3.111 2.97 2.643
Опозиционно 2.08 2.324 2.13 1.984
Кондуктивно 3.15 5.380 2.00 3.172
Когнитивен темп .97 1.449 .91 1.103
Обсесивно-комп. 1.75 2.341 1.46 1.332
Посттравматично 4.47 4.184 3.97 3.223

Таблица 45. Влияние на слуховия статус в семейството върху психичното здраве в 
училищна възраст

С глухота 
в семейството

(20 ИЛ)
М

С глухота 
в семейството

SD

Чуващо
семейство
(108 ИЛ)

М

Чуващо
семейство

SD

Афективно 2.65 2.540 2.26 2.853
Тревожно 2.25 1.682 2.05 1.921
Психосоматично 2.05 2.417 1.32 2.100
ДВХА 3.40 2.854 3.29 2.900
Опозиционно 2.50 1.670 2.04 2.217
Кондуктивно 1.55 1.986 2.72 4.662
Когнитивен темп .95 1.276 .94 1.277
Обсесивно-комп. 1.45 1.638 1.62 1.918
Посттравматично 4.70 3.466 4.11 3.747

Таблица 46. Влияние на средата в усвояване на жестовия език върху психичното 
здраве в училищна възраст

Семейна
среда

(41 ИЛ)
М

Семейна
среда

SD

Среда 
на глухи
(68 ИЛ)

М

Среда 
на глухи

SD

Не
ползва

М

Не
ползва
(19 ИЛ)

SD
Афективно 2.32 2.434 2.26 2.730 2.53 3.791
Тревожно 1.78 1.351 2.29 1.909 1.95 2.635
Психосоматично 1.54 1.872 1.53 2.384 .89 1.883
ДВХА 3.51 2.908 3.13 2.962 3.47 2.632
Опозиционно 2.51 2.237 1.84 2.141 2.21 1.873
Кондуктивно 2.49 3.572 2.50 4.230 2.79 6.294
Когнитивен темп .93 1.104 1.00 1.327 .74 1.447
Обсесивно-комп. 1.34 1.334 1.66 1.929 1.66 1.929
Посттравматично 4.07 3.069 4.25 3.861 4.32 4.473
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Катедра „Специална педагогика и логопедия“

Елена Бояджиева-Делева. ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ НА ВЕРБАЛНАТА КОМУ-
НИКАЦИЯ.

Студията предлага съпоставителен анализ на няколко модела на вербалната ко-
муникация, обясняващи връзките между равнищата на концептуално-лингвистич-
но познание, инструментални процеси на обработка на информацията при говорна 
продукция и говорна перцепция и паметови операции. Някои от теориите служат за 
разработване на неврокомпютри, с чиято помощ се установяват емпирично предпола-
гаеми закономерности в невробиологичната организация на комуникацията.

Elena Boyadzhieva-Deleva. THEORETIC MODELS OF VERBAL COMMUNICA-
TION. 

The study offers a comparative analysis of some of the models of verbal communica-
tion, explaining the relations between the levels of conceptual-linguistic knowledge, op-
erational process of information processing in speech production and speech perception 
and memory operations. Some of the theories are implemented in neurocomputational 
models, helping to empirically fi nd the hypothesized regularities in neurobiological or-
ganization of communication.

Keywords: models, verbal communication, neurocomputational modeling

Вербалната комуникация е уникална човешка способност. За осъщест-
вяването ѝ са необходими много предпоставки, три от които са съществени: 
наличието на езикова система, двигателни способности за реализирането ѝ 
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и подпомагащи свързването им мнестични процеси. Връзката между езика и 
говора, диференцирането им като различни системи и описанието на някои 
общи техни процеси се изясняват в редица теоретични модели.

ЕЗИКОВА СИСТЕМА

Езикът е условна, конвенционална система от знаци и правила за комбини-
рането им, чрез която се обменя информация, изказват се мисли и се изразяват 
чувства. Думата е основната езикова единица, уникална по същността си като 
единство между понятие и обект. Според Беккер и Совак (1981: 11–12) „лого-
педията разглежда езика като отношение между знаците (вербални и невербал-
ни) и тези, които ги произвеждат, възприемат, съхраняват и интерпретират ... 
знакът се разбира като отношение между физическите (материални) знаци и 
изразеното в тях значение (знаково съдържание)“. Американската асоциация 
на логопедите (American Speech-Language-Hearing Association, ASHA) опреде-
ля езика като комплексна и динамична система от конвенционални символи, 
които се употребяват по различни начини за мислене и комуникация. Езикът се 
развива на фона на специфични исторически, социални и културни контексти 
и е поведение, чието научаване и употреба зависят от биологични, когнитивни, 
физиологични и средови фактори (Беккер, Совак, 1981; Кръпова, 2000).

В процеса на езиковото развитие се овладяват почти паралелно двете му 
дименсии – рецептивната, импресивна (възприемане и разбиране) и експре-
сивната (употреба, продуциране), реализирани чрез двете основни дейности – 
кодиране и декодиране.

Моделирането на езиковото овладяване и употреба обобщено може да се 
причисли към схващанията на две противоположни течения: на нативистите 
(формалисти) и на енвиронменталистите (функционалисти). Това противо-
поставяне в литературата е познато като „Натура срещу Култура“ (Nature vs. 
Culture) (Кръпова, 2000; Стоянова, 1992; 2011; Ценова, 2008).

Сред най-изявените и разпознаваеми представители на нативистичните 
теории са Ноам Чомски и Даниел Слобин. Те и последователите им смятат, 
че езиковите способности са вродени, като решаващо значение имат биоло-
гичните фактори. Интересът към довербалния период на езикова онтогенеза е 
слаб, а в центъра на изследователските интереси стои граматическото разви-
тие. Функциите на езика и прагматиката са само един от аспектите на езика. 
Според формалистите вродени са не езиковите знания, а процедурите за ана-
лиз на езикова информация. Ноам Чомски въвежда понятията „езикова спо-
собност, или компетентност“ (language competence) и „езикова реализация“ 
(language performance). Езиковата способност е знанието на езиковите еди-
ници и правилата за тяхното комбиниране, а езиковата реализация е прило-
жението на способността за опериране с езиковите кодове и правила, тоест 
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генериране и разбиране. Доказателства за вродената езикова способност са 
т.нар. универсалии – механизми, действащи еднакво в различна езикова сре-
да. Според тезите на Чомски и генеративната граматика, непрекъснатата про-
дуктивност на естествените езици се дължи на възможността универсалните 
синтактични правила да се повтарят до безкрайност. На базата на изследва-
нията и модела на Чомски, Даниел Слобин издига подобна теза. Според нея 
са налице две основни структури – дълбочнинна (дълбинна) и повърхностна, 
като при вербална комуникация (както устна, така и писмена) се задействат 
т.нар. оперативни принципи за преход от едната в другата. Те не зависят от 
средовия език и са подобни на универсалиите, за които говори Чомски.

Сред изявените представители на функционализма са Елизабет Бейтс, Боб 
Скинър и др. Те смятат, че детското развитие като цяло, и в частност езиковото, 
е процес на научаване. Най-силно значение за развитието имат факторите на 
средата, а предмет на основен изследователските интерес е овладяването на 
прагматиката. Тя се определя като общ аспект, обединяващ всички останали 
езикови компоненти, включително и граматиката. Езиковото и когнитивното 
развитие са взаимосвързани поведения, които се овладяват чрез подражание и 
подкрепление, за това довербалният период има изключително значение. 

В рамките на функционализма се описват различни модели на комуника-
цията. Един от най-значимите психолингвистични и социолингвистични моде-
ли е този на Роман Якобсон. Той определя шест елемента на комуникативния 
акт (Кръпова, 2000: 29): 1) адресат и адресант, постоянно сменящи ролите си; 
2) съобщение; 3) контекст, среда; 4) общ код за участниците в комуникативния 
акт; 5) физически канал, позволяващ осъществяването на контакт; 6) връзка 
между учасниците, позволяваща споделянето на замисъла на съобщението. От 
тези елементи на комуникативния акт се извеждат шест йерархично подредени 
функции на езика, които могат да се изявяват както поотделно, така и заедно:

– емотивна, експресивна – засяга адресанта от гледна точка на изразява-
нето на отношение към това, за което се говори;

– референциална – с оглед на обекта и обозначението. Нарича се още 
дескриптивна, репрезентативна, денотативна;

– поетическа – когато обект на внимание е структурата на самото съоб-
щение;

– фатична – осигурява установяването и запазването на контакт;
– метаезикова – предмет е кодът на съобщението, при описание на езика 

„сам от себе си“;
– конативна – ориентирана към адресата.
Структурната лингвистика моделира езика на субзнаково, знаково и су-

перзнаково равнища (Стамов, 1989; Ценова, 2008). В лингвистичните модели 
езикът се описва като йерархична система с равнищна структура, състояща се 
от фонетика и фонология, морфология, синтаксис, семантика и прагматика.
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Фонологията изследва говорния звук и суперсегментните явления според 
лингвистичната им функция в процеса на устната комуникация и се определя 
и като „граматика на звуковете“ (Бояджиев, Куцаров, Пенчев, 1999; Бояджиев, 
Тилков, 1997; Кръпова, 2000: 95, Ценова, 2009). Тя изучава звуковете от глед-
на точка на техните смислоразличителни функции и свойства и правилата за 
дистрибуция и съчетаемост, според които звуковете в езика влизат в различни 
отношения помежду си с цел да различават формите на думите и съответно – 
смисъла им. Като дял на лингвистиката, фонологията е много близка до фо-
нетиката, изучаваща говорните звукове от гледна точка на техните артикула-
ционни, акустични и перцептивни характеристики. Най-малката единица на 
това езиково равнище е фонемата, представляваща клас от звукове (алофони, 
или позиционни варианти на фонемата), които се смятат за един общ звук. В 
говорния поток фонемата се реализира чрез своите алофони – физически реал-
ните звукове, които са перцептивно различими и наблюдаеми, подлежащи на 
фонетическо описание. Равнището на фонемите е абстрактно, ненаблюдаемо, 
като фонемите са формата на звуковете, съхранена в паметта, а сравненията 
помежду им се осъществяват чрез фонологично описание (Кръпова, 2000). 
Същността на говорния звук като единство между фонологични и фонетични 
признаци и съществуването му на репрезентативно и материално равнище е 
от особено значение за логопедията.

ГОВОРЕН МЕХАНИЗЪМ

Говорът е процес на централно контролирани и координирани помежду 
си двигателни актове на дихателната, фонаторната и артикулаторната муску-
латура. Основна цел на говора е реализацията на устната комуникация. В този 
смисъл говорът се дефинира като изразител на езика в устната реч (Ценова, 
2010). Предмет на ососбено внимание и продължителни дебати в българската 
логопедия е понятието реч. По същество речта обозначава „двупосочни инстру-
ментални процеси на трансформиране“ (Асенова, 2009: 158) от езиково пораж-
дане към говор чрез речев праксис и от възприемане на говор към разбиране 
на езика чрез речев гнозис. Речта е инструменталната реализация на езика (пак 
там, 159).

Говорното развитие е процес на овладяване на необходимите координа-
ции между отделните звена на говорния механизъм и постигане на волеви и 
съзнателен контрол над свойствата им, поотделно и като единен акт. То зависи 
от състоянието и функциите на ларингеалния, фарингеалния и оралния тракт, 
както и от възможността за реализиране на оралната вегетативна моторика 
(ОВМ). Тя се основава на вродени, безусловни хранителни рефлекси – сукане, 
гълтане, координацията помежду им и координацията им с виталното дишане. 
По-късно тя определя уменията за дъвкане и гълтане, за прием на различни по 
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консистенция храни и течности и самостоятелното хранене. Първите звукове, 
които се появяват при гукането, а впоследствие и при лепета, са веларните 
преградни и проходни и билабиалните преградни съгласни, които се осно-
вават на постигнатите вече двигателни механизми при хранене на кърмачето 
(Бояджиева-Делева, 2018; Блажев, Попова, 1995, Ценова, 2009). Развитието 
на говорната перцепция е съществен елемент на говорното развитие.

В кърмаческа и ранна детска възраст говорното развитие протича в тясна 
връзка с езиковото, доколкото първите вокални и сричкови изяви и първи-
те думи на детето са колкото двигателни (говорни), толкова и пре-езикови 
и комуникативни актове (Стоянова, 1992). Наличието на тежки нарушения 
в развитието на говора (както е в случаите на дизартрия или детска говорна 
апраксия) може да даде силно негативно отражение върху езиковото развитие 
и поведение на детето.

От голямо значение при определянето на езиковото и на говорното раз-
витие (както и на езиковите и говорните процеси) е разграничаването на фо-
нологичното от фонетичното равнища. Макар и свързани, фонетичните и фо-
нологичните процеси са различни и осигуряват различни аспекти както при 
кодиране, така и при декодиране на вербална информация. Както беше вече 
споменато, говорният звук съществува на две равнища – репрезентативно, съ-
държащо фонологичните езикови образи и кореспондиращо с правилата на 
фонотактиката и материално, съдържащо фонетичните и физически измери-
ми двигателни и акустични параметри на звука. Тези две равнища са двете 
страни на едно цяло, взаимно се обуславят и оформят заедно същността на 
говорния звук. В близкото минало популярни са два противоположни възгле-
да за водещата роля на едното или на другото равнище на звука, обединени 
под наименованията моторна и сензорна (акустичната) теории за говорното 
развитие (Върбанова, 1999; Ценова, 2008; 2009)

Според привържениците на моторната теоретична група, основно значе-
ние за овладяването на говорния звук имат двигателните образи на фонеми-
те, получени и съхранени в паметта на базата на моторните говорни способ-
ности (в това число и кинестетичните аферентации) и адекватните имитатив-
ни говорни движения на детето още от стадия на лепет. Речта се възприема 
основно не по слухов, а по кинестетичен път, а фонемният гнозис се форми-
ра ръководен от артикулационното развитие (Ценова, 2009). Основната идея 
е, че целта на говорната перцепция е да възстанови моторната поза, която е 
довела до генерирането на възприетото говорно явление, следователно основ-
ната цел на говорната преработка е по природа моторна (Hickok, Houde, Rong,
2011). Според тази гледна точка именно двигателните характеристики водят 
овладяването на фонологичните смислоразличителни фонемни свойства. L. 
Menn (по Георгиева, 2000: 45) твърди, че „активното фонетично научаване е 
основата на развитието на продукцията на фонологичните контрасти. Овла-
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дяването на нов контраст се появява като резултат от реално научаване на 
нов артикулационен ход (движение, поза)“. Опровергана и почти отхвърле-
на до края на миналия век, след откриването на огледалните неврони в пре-
моторната кора и доказването на неврологичните механизми на имитацията 
(Rizzolatti, Arbib, 1998) моторната теория претърпява своеобразен ренесанс. В 
областта на логопедията се реализират изследвания, опитващи да докажат, че 
нарушената моторна функция е причина за слабото овладяване на фонологич-
ните правила. Множество резултати потвърждават хипотезата за значително-
то влияние на моторните системи над езиковите и доминиращото влияние на 
фонетичното над фонологичното равнище на фонемна организация (Grigos, 
Kolenda, 2010; Krishnan, Alcock, Mercure, 2013; Nijland, Maassen, van der 
Meulen, 2003). Сред тях има и такива, разчитащи на показатели от електро-
физиологични изследвания като ЕМА1 (Grigos, Moss, Lu, 2015), BP2 (McArdle, 
Mari, Purley, 2009) и fMRI3 (Papoutsi, de Zwart, Jansma, 2009).

Противоположно е становището на сензорната група теории, според коя-
то процесите на перцептивна говорна преработка (от равнище слухова пер-
цепция и фонемен гнозис, идентификация, дискриминация и диференциация) 
са водещи при овладяването на говорния звук и неговите двигателни аспекти 
(Върбанова 1999; Ценова 2009). Според тази теоретична група, говорната пер-
цепция и акустичните характеристики на фонемите имат решаващо значение 
при оформянето на фонологичните репрезентации. Основната хипотеза е, че 
целта на говорната продукция е да се генерира целеви звук, и следователно 
основните цели на говорната преработка са по същество акустични (Hickok, 
Houde, Rong, 2011). Резултати от различни изследвания доказват, че между на-
рушената артикулация и развитието на фонологичното осъзнаване няма пряка 
връзка (Щерева, 2010), като същевременно се знае, че артикулационната, фоне-
мо-перцептивната и фонологичнатс способности са взаимосвърьани (Ценова, 
2010). При изследвания на деца със значително неразбираем говор автори като 
Froud и Khamis-Dakwar (2012) се опитват да докажат хипотезата за фонологич-
ната свръхспецификация като подлежаща праксисните нарушения и да наложат 
тезата за еднопосочно влияние на фонологичното към програмиращото звено.

На практика, фонетичното и фонологичното развитие се разгръщат па-
ралелно в онтогенезата и взаимно се обуславят. Детето овладява едновре-
менно материалната продукция на звуковете и фонологичните правила за 
разпределение, съчетаемост и промяна на звуковете в различен звуков кон-
текст (Стоянова, 2011). Според А. Георгиева (2000: 31) „гукането е период с 
критична важност за фонологичното развитие, защото позволява на детето да 
си създаде слухово-кинестетични връзки, които да му служат по-късно като 

1 Electromagnetic Midsagittal Articulography; 
2 Bereitschaftspotential
3 functional Magnetic Resonance Interference
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фонетично ръководство за овладяване на език“. Овладяването на фонетичната 
система на родния език се осигурява от съвместното действие на три основни 
групи процеси: 1) перцептивните процеси на идентификация, класификация 
и диференциация на фонемите (фонемен гнозис), на базата на който се раз-
вива фонологичата способност; 2) праксисните и елементарните двигателни 
способности; 3) обемът на краткосрочната вербална памет (Георгиева, 1994).

Изследвания на деца с тежки нарушения на звукопроизношението (Shriberg, 
Lohmeier, Campbell 2009) доказват интеграцията между двете равнища на съ-
ществуване на фонемите и значението ѝ за връзките между говорна продук-
ция и перцепция. В резултатите се посочва, че нарушенията във фонологичната 
работна памет оказват негативно влияние над говорния темп. Редица публи-
кации (Hickok, Poeppel, 2000; 2004; 2007) потвърждават ролята на говорната 
продукция за перцепцията и значението на говорната перцепция за правилната 
продукция.

НЕВРОАНАТОМИЧНО И НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ЕЗИКА И ГОВОРА

За типично протичащото езиково развитие и реализацията на езика чрез 
говор или писане значение имат редица структури на централната и пери-
ферната нервна система, обединени функционално (Асенова, 2009; Мавлов, 
2000; Мавлов, Боянова, 2007; Райчев, Райчев, 2009). Едни от първите опи-
сани в центрове в мозъчната кора със значение за вербалната комуникация 
са 44-о Бродманово поле в премоторната кора, в задните дялове на долната 
челна извивка на лявата хемисфера (центъра на Брока) и 42-о Бродманово 
поле в задната 1/3 на горната слепоочна извивка на лявата хемисфера (цен-
търа на Вернике). Последни проучвания показват наличие на неврофункцио-
нални разлики вътре в самите центрове и доказват, че различни дялове от 
всяко поле осигуряват различен аспект на една и съща функция. За полето 
на Брока става ясно, че то осигурява както фонологичното (езиково), така и 
фонетичното (моторно) кодиране на думата при продукция (съответно, под-
помага фонетичното и фонологичното декодиране от центъра на Вернике при 
прием на вербална информация). Резултати от изследвания с fMRI на Papoutsi 
и de Zwart (2009: 2164) показват следното: зона LIFG, BA44 (зоната на Брока) 
е разделена функционално на две субкатегории в дорзално-вентрално направ-
ление. Дорзалната част е включена в равнището на фонологичното кодиране 
(както се предполага в модела на Indefrey и Levelt, 2000), докато вентралната 
част се включва в равнището на фонетичното кодиране и вероятно в трансла-
цията между фонемни и артикулаторни репрезентации (както е предположено 
в модела на Hickock и Poeppel, 2007).

Мозъчната кора, подпомагана от базалните ганглии, участва с почти 
всички свои дялове при реализирането на различни аспекти от вербалната 



89

комуникация: префронталната кора се ангажира с екзекутивните функции, 
имащи отношение към мотивацията, идеята, замисъла и контрола на поведе-
нието при изказване; премоторната кора отговаря за моторното планиране и 
програмиране на праксисните програми на говора; моторната кора, до голя-
ма степен подпомагана от системата на малкия мозък и екстрапирамидната 
система като цяло задава елементарните параметри на двигателния акт при 
непосредствено подаване на еферентните импулси (кинетичен контрол на 
мускулната сила, тонуса, обхвата, точността, координацията и превключва-
емостта на движенията). Кинетичната фунцкия се подпомага от аферентно 
приемания кинестетичен контрол, осигуряван от соматосензорната кора в 
непосредствена близост до първичната моторна кора.

От гледна точка на неврофизиологията, най-голямо значение за езикова-
та функция и реализирането ѝ има лявата мозъчна хемисфера, отговаряща 
за аналитичната обработка на информацията. Дясната хемисфера обезпечава 
останалите елементи на комуникативния акт – екстралингвистичната комуни-
кация (невербалните и паравербалните комуникативни средства), осъществя-
ва предимно холистична обработка на информацията и отговаря за простран-
ствената ориентация (Асенова, 2009; Мавлов, 2007). В скорошни изследвания 
се търси специфичната роля на дясната хемисфера при говорната перцепция 
и продукция (Tourville, Guenther, 2011).

МОДЕЛИ НА ВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Всички науки, включващи в предметната си област комуникацията или 
определен неин аспект, изграждат теоретични модели за функционирането ѝ. 
Неврокогнитивните, психолингвистичните, невромоторните и развитийните 
модели на вербална комуникация имат значение за обяснение на процесите 
при типично развитие и особена роля за интерпертацията им при патология. 
Редица нарушения намират доказателства за специфичността на симпотма-
тиката и патогенетичните си механизми въз основа на теоретичен модел, до-
казан в серия изследвания. Моделите на речевата функционална система и 
речевата дейност на Анохин, Бернщайн и Лев Виготски дават началото на 
развитието на модерните невронауки. Сред моделите на вербална комуника-
ция с огромно значение за логопедията има този на Лев Виготски, въвеждащ 
понятието вътрешна реч. Вътрешната реч е онова звено, представляващо спе-
цифично интегриране на мислене и език, където протича постоянно кодиране 
и декодиране на мисловни конструкти в езикови единици и обратно (Васи-
лева, 1999). Вътрешната реч опосредства прехода от вътрешния семантичен 
и психологичен план на речта, представен от мотивите и аморфната мисъл, 
към разгърнатото изказване и външната реч. Според Виготски вътрешната реч 
има предикативна функция и е морфологично, лексикално и синтактично не-
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разгърната. Моделът на Анохин (Райчев, Райчев 2009) се развива въз основа 
на вече въведеното понятие за функционална систма. В този модел важен еле-
мент е т.нар. акцептор на действието като елемент от еферентния интеграл, 
позволяващ осъществяването на процесите на антиципция, самоконтрол и 
корекция по време на говор.

Модел на Людмил Мавлов

Това е модел от изключително значение за българската логопедия. Него-
вата обяснителна стойност за патогенетичните механизми на комуникативни-
те нарушения е опорна точка както за теорията, така и за клиничната практи-
ка. Комуникативният акт е представен като функционална система с отделни 
и последователно активиращи се равнища на организация и регулация (РОР-
КА). Моделът на Мавлов (Мавлов, 1997) разглежда експресивния и рецеп-
тивния (импресивен) аспект на комуникацията като преходи в активацията 
от психично (идеационно), през езиково, праксисно/гнозисно и елементарно 
неврологично равнища, съответно в еферентна посока при продукция и афе-
рентна посока при рецепция. Според дефицита в процесите на съответното 
равнище се наблюдават различни форми на езикова, говорна или комбинира-
на патология.

Модел на Levelt

Тук вербалната комуникация се разглежда от психолингвистична перс-
пектива. Създаден през 90-те години на миналия век и претърпял множество 
ревизии, последната му версия е от 2006 г. (Cholin, Levelt, Schiller 2006). През 
2011 г. се публикува обобщен модел на Indefrey & Levelt (Indefrey 2011).

В модела на Levelt е заложено схващането, че в основата на продукция-
та (по същество процес на извличане, основан на достъпа до паметта) стоят 
три основни типа процеси: концептуализация, формулиране и артикулация 
(Levelt, Roelofs, 1999; Roelofs, 1997a: 36). Тъй като акцентът е върху езико-
вата продукция, а не говорния процес, се предпоставят три основни равни-
ща на преработка: на значението, на формата и на артикулацията, като преди 
тях се осъществаява превербална подготовка на концептуалната репрезен-
тация (Indefrey, 2011). Същината на модела е в разработването на визия за 
лексикалния достъп по време на продукция, в която сричката играе основна 
роля при връзката между фонологично и фонетично кодиране. Тази връзка 
се състои в преход от абстрактните фонологични срички към фонетични 
срички, като този процес се осъществява от звено, наречено ментален срич-
ков речник (mental syllabary; Levelt, Wheeldon, 1994). Значението на това 
звено е основно в модела като се предполага, че дори при конструирането 
на моторния план в реално време менталният сричков речник подава пред-
варително подготвени двигателни кодове (жестови модели) на артикулато-
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рите. Хипотезите на изследователите се проверяват със задачи, включващи 
срички с висока и ниска честота на разпространение в езика. Резултатите са 
показателни за ролята на взаимовръзките между фонетични и фонологични 
признаци при кодиране на формата на думата.

Структурата на модела включва шест равнища на организация на про-
цеса на продукция. Първо е нивото на лемата (представляващо по същество 
превербалната концептуална репрезентация на думата), на което от ментал-
ния речник се подбира лексикалната цялост, съответна на ситуацията. След-
ва непосредствена връзка със следващото равнище – на значението, на което 
лексикалната единица се свързва с граматическите си свойства (род, лице, 
число). На следващото ниво (на формата) се оформят звуковите свойства – 
задава се лексикалният фонемен код, поредността на фонемите. Основа за 
фонологичното кодиране е абстрактната фонологична репрезентация на ду-
мата, съдържаща сричките и прозодичната информация. Веднага след това се 
стартира фонетичното кодиране – превод на фонологичната репрезентация в 
абстрактна артикулаторна репрезентация. Тук пътят е различен за познати и 
малко познати срички. За срички с висока честота информацията се извлича 
от менталния сричков речник. Нискочестотните срички получават кодиране 
аналогично на високочестотните срички, като се включва процесът на само-
корекция. На финалните етапи на кодиране, преди прехода от фонетичното 
кодиране в генерирането на артикулаторна репрезентация и активацията на 
говорната мускулатура, фонологичният код на думата се спелува в отделните 
си фонемни сегменти, които незабавно се групират на срички, с което се при-
дава метричната (линейна) структура на изказването (Indefrey, Levelt, 2000). 
Едновременно със създаването си сричките се превръщат в поредици от мо-
торни жестове, наречени с термина жестови модели (scores). Предполага се, 
че артикулаторните модели на високочестотните срички се прекомпилират и 
съхраняват в склада на менталния сричков речник, откъдето се извличат при 
продукция. Обратно, артикулаторните репрезентации на по-рядко срещаните 
срички се компилират на момента (Levelt, Roelofs, 1999). По отношение на 
нервните процеси, участващи в процеса на продукция, авторите изказват ста-
новишето, че зоната на Брока отговаря единствено за фонологичните процеси 
и в частност за силабификацията (Papoutsi, de Zwart, 2009).

Моделът на Levelt е адаптиран и разширен във версия т.нар. „невронни 
компютри“ – изчислителни устройства, проектирани или модифицирани да 
подражават на поведението на неврон или група неврони, като по този на-
чин имат свойството да модулират натоварванията и броя вътрешни връзки 
на различни изчислителни компоненти на базата на предишни данни (eur-lex.
europa.eu/14/4/18). Невроизчислителният (neurocomputational) модел на про-
цесите на говорна продукция и перцепция на база модела на Levelt е разра-
ботен от Roelofs и е наречен WEAVER (Word-form Encoding by Activation and 
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VERifi cation). Невроизчислителните модели на говорна преработка са компю-
търни симулации на продукцията и перцепцията, отнесени към естествените 
невронни процеси на говора така, както се извършват от човешката нервна 
система (Roelofs, 1997b; 2000; Roelofs, Ferreira, 2018). Разработването на та-
кива компютърни схеми, основани на теоретични модели, дава възможност 
да се изследват и регистрират пътищата на вербална комуникация с много 
по-голяма точност и да се генерират огромен брой резултати, включително да 
се посочват пътищата на грешките и самокорекцията. WEAVER и по-късните 
версии WEAVER++ моделират пътя на лексикалния достъп, състоящ се от две 
големи стъпки: извличане на лема и кодиране на формата на думата. 

Модел на Guenther (DIVA модел)

Моделът DIVA (Directions Into Velocities of Articulators; букв. инструкции 
към скоростта на артикулаторите) е разработен на базата на резултати от ши-
рок спектър от експериментални инструментални изследвания на продукци-
ята и перцепцията, от кинематичен анализ на артикулаторните движения до 
функционална образна диагностика на мозъка (Guenther, 1995; 2001). Създа-
ден е през 90-те. от Guenther и сътрудниците му от Бостънския университет 
и е представен с резултати от изследване на кортикалните взаимодействия, 
стоящи в основата на продукцията на срички, регистрирана чрез функциона-
лен ядреномагнитен резонанс (fMRI). Моделът до известна степен се опира на 
концепциите на Indefey & Levelt и се смята за водещ подход при съвременно-
то невроизчислително моделиране на говорния процес в двете му дименсии. 
DIVA включва моделиране на неврални мрежи за процесите на овладяване на 
говорните моторни умения и говорната продукция, като опитва да обясни да-
нните за контекстуалната вариабилност на речта, моторната еквивалентност на 
говорния акт, коартикулацията и ефектите на говорния темп. Моделът включва 
няколко блока: фонемна примка, речева звукова карта (двете си кореспондират 
със система за говорно разпознаване), вектор за планиране на посоката, век-
тор за направляване на артикулаторите, настройка на говорния темп и арти-
кулаторен синтезатор. Отдава се значение на оросензорната и на акустичната 
обратна връзка (Guenther, 2001; Guenther, Hampson, Johnson, 1998). Всеки блок 
от модела съответства на група неврони, които съставят неврална репрезента-
ция. Параметрите на модела, съответни на синаптичните връзки, се настройват 
по време на стадия на лепет, когато произволните движения на артиулаторите 
осигуряват тактилна, проприоцептивна и слухова обратна връзка. Сигналите 
от тях се използват за набавяне на данни в невронните карти на панелите: пла-
ниране на позицията, планиране на посоката и вектор на артикулацията. Тези 
карти се използват на по-късен етап за фонемна продукция.

Тук се въвежда терминът речева звукова карта (speech sound map), който 
представлява еквивалент на менталния сричков речник от модела на Levelt. 
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Зa разлика от менталния сричков речник, в речевата звукова карта се съдър-
жат както прекомпилирните високочестотни сричкови репрезентации от по-
знати срички, думи и фрази, така и техните асоциирани моторни програми 
(Guenther, Ghosh, Tourville, 2006: 2157). Това означава, че в речевата звукова 
карта се съдържат както фонетичните, така и фонологичните образи. Послед-
ната версия на модела от 2011 г. (Tourville, Guenther, 2011) представя ново 
звено – контролна карта на обратната връзка, локализирана във вентралния 
премоторен кортекс на дясната хемисфера. Моделът DIVA е основа за разра-
ботване на компютъризирани модели и симулатори на говорна прецепция и 
говорна продукция, чрез които се изследват микродетайли от процесите на 
коартикулация, саморегулация по време на говор и вариациите на слухова 
обратна връзка по време на слушане на собствена реч и записи.

Модел на Krӧger (ACT модел)

ACT моделът e разрaботен в Университета на Аахен Германия, от Krӧger 
и колектив. Името му е част от „vocal tract ACTions“ (букв. действия, акции 
на вокалния тракт), които се определят от авторите като основни градивни 
единици на моторните планове (Krӧger et al. 2008; 2009; 2011; 2012: 399). 
Той също e подход към невроизчислителните модели на говорна преработка, 
определя се от авторите си като неврофонетичен и в някои отношения е по-
добен на модела DIVA. Различното е, че ACT моделът се фокусира над хра-
нилището на сензомоторните говорни способности, наречено хранилище на 
действието (action repository) – умения, сравними с тези от менталния сричков 
речник на Levelt, които не се разглеждат в детайли при DIVA. Освен това тук 
изключително се акцентира над равнището на моторно планиране и форму-
лирането на говорни моторни цели на корово равнище, както и на самостоя-
телното функциониране на равнището на моторно програмиране. Основна и 
неделима единица за обработка при продукция и перцепция е сричката, а ос-
новните двигателни модели са тези на вокалния тракт4.

Структурата на модела ACT за говорна продукция включва няколко рав-
нища (Krӧger et al., 2008; 2009; 2011; 2012). Процесът започва с активиране 
на фонемните репрезентации (разположени във фонемна/фонологична карта) 
и незабавно сравнение с данните за дистрибуцията и съчетаемостта на коди-
раната сричка. Ако сричката е с висока честота на употреба в езика, заедно 
с активирането на фонемните репрезентации се активира фонетичната кар-
та, което води до последваща активация на долустоящите нива на сензорни 
карти и карта на моторния план. Ако сричката е с ниска честота на употреба 
(рядко срещана), първо се генерира опит от модула на моторно планиране и 
фонетичната карта да се изведе позната сричка. Моторният план за активи-

4 Значението на понятието vocal tract (вокален тракт) на български е разширено, като 
се има предвид пространството от глотиса до билабиалния контакт, бел.авт.
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ране на вокалния тракт включва временно препокриващи се действия, които 
са програмирани и незабавно изпълнени от три модула: на моторно програ-
миране, изпълнение и контролен. Последният получава информация в реал-
но време от соматосензорната обратна връзка, което позволява поправки по 
посока на първоначално конструираният моторен план. Специфичното тук е, 
че се прави яасно разграничение между равнищата на моторно планиране и 
моторно програмиране. Програмирането е онзи процес, при който от плана се 
вземат основните параметри зададени за движението и се превръщат в кон-
кретни команди за невромускулно изпълнение, включващо показатели за мус-
кулен тонус, сила, посока и обхват на движенията на артикулаторите. Заедно 
с мотоневронната активация се задействат артикулаторна (соматосензорна) и 
акустична слухова обратни връзки. Информацията от тях се събира в модула 
за сензорна репреработка и се съхранява за сравнение в краткосрочната памет.

Процесът на говорна перцепция в ACT следва обратния път на обработка, 
като отличителна черта на модела е, че не включва възможност за директно 
активиране на ниво лексема след постъпване на серия срички и оформянето 
им в дума. В този случай активирането на фонемните репрезентации води 
до успоредно активиране на моторните репрезентации, като разпознаването 
преминава през т.нар. хранилище на действието (action repository; подобно на 
менталния речник от другите модели). То се състои няколко карти: фонетич-
ната, на моторния план, на сензорното състояние и фонемната.

Моделът ACT предлага хипотетични локализации в кортекса на всяка една 
от невронните карти на процесите на говорна продукция и перцепция (първич-
ни сензорна и моторна, на моторния план и на сензорното състояние), както и 
хипотетични локализации на огледално разположените им варианти. Както и 
при DIVA, тук също се картографира пътят на грешката във всеки един процес.

Основни критики към сензомоторни модели на говорната преработка като 
DIVA и ACT са насочени към понятието фонетична карта – не се обяснява раз-
витието на този конструкт по време на овладяването на говора. Научните групи, 
разработили моделите, продължават да конструират и провеждат изследвания, 
с които да докажат валидността на твърденията си (Kröger et al., 2011).

Модел на Van der Merwе

Моделът е представен в последния си вид през 2009 г. (Van der Merwе, 
2009). В него говорната преработка се обяснява с четири взаимосвързани 
равнища: символно лингвистично планиране, моторно планиране, моторно 
програмиране и моторно изпълнение. Първото равнище, на символното линг-
вистично планиране, кодира семантичното съдържание и произлизащото от 
него синтактично, морфологично и фонологично планиране на структурата 
и дължината на изказването. След реализацията на тези процеси, на второто 
равнище се задейства моторното планиране на изказването. То се състои във 
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формулиране на моторна стратегия, в която се залагат време-пространстве-
ните цели и се уточняват говорните задачи. Различни контекстуални фактори 
могат да повлияят на процеса на оформяне на моторния план и да доведат 
до неговото съкращаване чрез отпадане на елементи, забавяне на говорния 
темп, изопачаване на продукцията, съкращаване на структурата на думата и 
удвояване на звукове. Последното твърдение е от особено значение при ин-
терпретацията на симптомите на някои нарушения и тенденцията към услож-
няване; разликата между фонологични и фонетични грешки се прави с оглед 
на тяхната устойчивост и кохерентност (Асенова, 2009: 191), като основното 
предположение е, че тенденциите към опростяване са присъщи на звукоп-
роизносителните фонетични нарушения (като специфични артикулационни 
нарушения или симптоми на апраксия в контекста на нефлуентните афазии), 
докато тенденциите на усложняване са характерни за езиковите и по-специал-
но за фонологичните нарушения, включително и в продукцията на пациенти 
с флуентни афазии. От моделът на Van der Merwe обаче следва, че грешките 
по типа на усложняването (като удвояване на звукове) може да се дължат на 
дефицити в моторния план на изказването. Това предположение е особено 
интересно от гледна точка на обясненията за същността на симптоматиката на 
детската говорна апраксия като предимно моторно, праксисно или предимно 
фонологчино нарушение (Shriberg, Strand, Fourakis, 2017).

Модел на Strand

За основа е възприет моделът на Van der Merwe и отчасти моделът на 
Levelt (Strand 1995; 2007). Тук също се разглеждат отделно функциониращи 
равнища на сензомоторно планиране и сензомоторно програмиране. При сен-
зомоторното планиране когнитивните и езикови единици претърпяват транс-
формация в план за генериране на точни фонетични акустични характеристи-
ки чрез постигане на определени моторни цели. Залагат се и време-простран-
ствените параметри на изказването. Нивото на моторно програмиране следва 
това на моторно планиране и се състои в уточняване на специфичните пара-
метри на движенията – сила, посока, времетраене, точност, обхват, плавност 
и превключвамост. Тук се доуточнва времетраенето на изказването и темпа 
на говорене. На последното равнище на сензомоторна реализация моторните 
планове и програми се превръщат в говорни движения. Към това ниво при-
надлежат процесите на обратна връзка и и съответствието с предвидените 
резултати по време на планирането.

Не всичко автори са съгласни с независимото съществуване на нива на 
моторно планиране и програмиране. По същество и двата процеса участват 
в праксисното оформяне на волевите говорни движения и подобно детайлно 
прецизиране и разделяне на план и програма не винаги е съобразно. В опит 
да прекрати дискусиите около този проблем, изследователският екип на 
Shriberg (2007; 2009) обобщаващия за двете равнища термин ниво на транс-
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кодиращи процеси. Те осигуряват превръщането на абстрактните фонемни 
и фонетични репрезентации в двигателни жестове и конфигурират позите, 
предшестващи изказването.

Модел на Hickok & Poeppel

Моделът е описан през 2004 г. като обобщение на идеите на двамата авто-
ри, първият от които съчетава в ранните си работи психолингвистичните въз-
гледи и теориите за моторния контрол на говорната продукция (Hickok, 2012a; 
2012b; Hickok, Poeppel, 2000; 2004; 2007 Papoutsi, de Zwart, 2009). Според 
Hickok (2012a) обичайно се приема, че теориите за моторния контрол се отна-
сят до нискоравнищният артикулаторен контрол, докато психолингвистиката 
разглежда езиковите процеси от по-висш порядък. Моделът на Hickok инте-
грира двата подхода, за да обясни говорната продукция като изключително 
основана на невроанатомично доказаната йерархия на контрола на обратната 
връзка. Иновативното в подобен интегративен подход е свързано с формули-
рането на хипотезата за паралелната активация на фонологичните форми и 
моторната рамка при продукция. В модела се включват единен механизъм на 
симултанен моторен подбор, предвиждане за очакваните резултати, детекция 
на грешка и корекция на грешката. И тук с помощта на невроизобразителни 
техники и неврални компютърни модели се прави опит да се докаже идеята, 
че има съответствие между езиковите понятия (фонеми и срички) и веригите 
за моторен контрол (соматосензорна и слухова системи).

Моделът се опитва да отговори на въпроса какъв е източникът на активното 
предвиждащо кодиране, което се осъществява по време на говорна перцепция 
и езиково рапознаване. Предлага се модел на двата пътя на говорна преарботка 
с два възможни източника за такова предвиждащо кодиране: моторната говорна 
система и лексикално-концептуалната система (Hickock, 2012b).

Друга ценна идея на модела е тази за сензомоторната интеграция при го-
ворната преработка (Hickock, Houde, Rong, 2011). Теориите за сензомоторна-
та интеграция се съставят въз основа на обобщените твърдения на моторната 
и на сензорната теории от 50-те години на миналия век. Две са основните тези 
на сензомоторния интегративен подход: слуховата система е критично вклю-
чена в говорната продукция, а моторната система е с критична важност за 
говорната перцепция. В модела на Hickock се предлага идеята, че сензомотор-
ният контрол първично подкрепя говорната продукция, като ключов елемент 
тук е изпреварващото сензорно предвиждане. Чрез изследвания се доказва 
ограниченото влияние на моториката над перцепцията, като то се окачествява 
по-скоро като модулиращо, отколкото като задължително.

Моделът на Hickok & Poeppel се противопоставя на обобщения модел 
на Indefey & Levelt основно по схващанията за ролята на зоната на Брока – 
според Hickok & Poeppel тя отговаря не за фонологичното, а за фонетичното 
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кодиране и изпълнението на механизма на извличане или генериране на ар-
тикулаторни кодове. По-горе в изложението бяха представени резултати от 
излседване (Papoutsi, de Zwart, 2009), с което се потвърждава верността и на 
двете твърдения.

Модел на Stackhouse & Wells

Развитийният модел на говорна преработка на Stackhouse and Wells от 
1997 г. (Stackhouse, Wells 1997; Vance, Stackhouse, Wells 2005) показва пътища-
та на преработка на вербална информация при назоваване, повторение на пъл-
нозначни думи и повторение на не-думи (псевдодуми). Моделът онагледява 
значението на фонологичните репрезентации и фонетичното дискриминиране 
при перцепцията на думи и не-думи за активирането на равнищата на мотор-
но програмиране, планиране и изпълнение. Той принадлежи към когнитив-
ните модели, при които грешките при продукцията на псевдодуми на всички 
нива (четене, писане и повтаряне) показват засягане на фонологичния буфер 
(Асенова, 2009; Coady, Evans, 2008; Stackhouse, Wells, 1997). Пътят на назо-
ваването включва пет равнища на последователна преработка. Той започва от 
семантичните репрезентации на думите в паметта, преминава през отделните 
равнища на моторно програмиране и моторно планиране, достига до ефек-
торите (артикулаторите) на равнището на моторно изпълнение и завършва с 
акустичните явления на изговарнето. При повторение на думи равнищата на 
преработка са дванадесет, като първото е перцептивното равнище на възприе-
мане на акустичните явления, следвано от периферната слухова перцепция, 
дискриминацията реч – не-реч, фонологичното разпознаване и фонологичните 
репрезентации. Останалите пет равнища повтарят пътя на назоваването, като 
започват от моторно програмиране веднага след извличане на фонологичните 
репрезентации. Основната теза на авторите е, че точността на повторението 
(сравнена с тази при назоваване) зависи както от лексикални, така и от сублек-
сикални свойства. Въз основа на този модел се съставя популярната задача за 
повторение на псевдодуми (не-думи), с която се проверяват и оценяват харак-
теристиките на менталния лексикон както при типично развитие, така и при 
фонологични дефицити. Трудностите при изпълнение на задачи за повторение 
на псевдодуми показват дефицити във фонологичните репрезентации, фоноло-
гичния буфер и/или фонологичната обработка (Coady, Evans, 2008).

ОБОБЩЕНИЕ

Повечето модели на вербална комуникация включват четири фундамен-
тални звена със собствен анатомичен субстрат, намиращи се във функцио-
нална връзка и непрекъснато взаимодействие помежду си: 1) слухо-перцеп-
тивни кодиращи процеси, трансформиращи акустичните данни във фонемни, 
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сублескикални и лексикални репрезентации; 2) паметови процеси, осигуря-
ващи съхранение и извличане на репрезентациите; 3) процеси на моторно 
планиране и програмиране (или транскодиращи процеси по дефиницията на 
Shriberg et al. 2017), осигуряващи превръщането на репрезентациите в двига-
телни жестове за вербална или други форми на комуникация; 4) невромускул-
ни изпълнителни системи. Фонологичните стадии на обработка, включващи 
селектиране, извличане, подреждане на фонологичната рамка и уточняване на 
лексикалното ударение, предшестват фонетичните, в които се кодират дължи-
ната, сложността и прозодиката на изказването (Preston, Molfese, Gumkowski, 
2014). Фонетичните процеси обуславят планирането и програмирането на об-
щите време-пространствени параметри на артикулаторните движения, като 
същевременно са отговорни и за част от сензомоторната обратна връзка по 
контрола на изпълнението на плана.

За логопедията като наука и клинична практика моделирането на вербал-
ната комуникация е от особено значение. Създаването и емпиричната провер-
ка на хипотези за взаимодействието между равнищата на организация на про-
дукцията и перцепцията и процесите, обуславящи езика и говора позволява да 
се очертаят синдромологичните рамки на комуникативните нарушения. Сред 
тях има такива (като детската говорна апраксия, фонологичните нарушения, 
заекването) за които определянето на равнището на слабо функциониране и 
преимуществено засегнати процеси в рамките на теоретичен модел и доказа-
телствата за валидността му ще доведе до създаване на по-прецизни диагнос-
тични процедури и по-ефективна логопедична терапия.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА ПЪРВИ КЛАС

ГАБРИЕЛА КИРОВА

Катедра „Начална училищна педагогика“

Габриела Кирова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА ПЪРВИ КЛАС

Математическите знания на учениите в началните класове са базисни и от 
огромно значение за по-нататъшното успешно обучение по математика в следващите 
класове. Тези знания и умения определят ключова компетентност, необходима в жи-
вота на всеки човек. Ето защо е важно да се измерват резултатите от обучението по 
математика в края на всеки клас. Изследването, което представям тук, е проведено 
през месец май 2017 година и обхваща 406 ученици от 5 училища от София. Разра-
ботен е инструментариум и показатели за проверка на знанията и уменията по мате-
матика в края на първи клас. Направен е подробен анализ на резултатите по всяка от 
тестовите задачи. Формулирани са изводи и препоръки. 

Gabriela Kirova. SURVEY OF RESULTS OF MАTHEMATICS EDUCATION AT 
THE END OF THE FIRST CLASS

The mathematical knowledge of primary school students is fundamental and of great 
importance for further successful math education in the next classes. These knowledge and 
skills determine the key competencies needed in every person's life. Therefore, it is impor-
tant to measure the learning outcomes of mathematics at the end of each class. The research 
I present here was conducted in May 2017 and covered 406 students from 5 schools in 
Sofi a. Toolkits and indicators for verifying the knowledge and skills in mathematics at the 
end of the fi rst grade were developed. A detailed analysis of the results for each of the test 
tasks is done. Conclusions and recommendations were formulated.

Keywords: primary school, mathematics, tasks, diffi culties
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УВОД

През учебната 2016/2017 година в България се реализира обучение по 
математика в първи клас по новата учебна програма, утвърдена със заповед 
№ РД09-1857 от 17.12.2015 г. и с новите учебни комплекти [1]. Съществената 
разлика с предходната учебна програма се изразява в ориентирането на цели-
те към компетентностния подход и включването за изучаване в съдържанието 
по математика на числата 30, 40,...100 и действията събиране и изваждане с 
тях. Представлява интерес степента на овладяване на базисните математиче-
ски знания и свързаните с тях умения от учениците през първата година на 
обучение по новата документация. Изследването е проведено в рамките на 
проект „Изследване на резултатите от обучението по математика и природ-
ни науки в I–IV клас“ на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент 
Охридски“, дог. № 80-10-194/2017 г. с ръководител доц. д-р Габриела Кирова.

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Цел, задачи, етапи, обект, предмет и методи на изследването

Цел на настоящото изследване е: Да се изследват резултатите от обуче-
нието по математика в края на първи клас, като се разработи инструментариум 
за измерване на математическите постижения в края на първи клас, който да 
се апробира с ученици.

Задачи на изследването са: 
1. Създаване на инструментариум за измерване на резултатите по матема-

тика в края на първи клас (изходно ниво);
2. Апробиране на инструментариума в реален учебен процес;
3. Обработка на резултатите с математико-статистически методи;
4. Анализ на получените количествени резултати и обобщаване на изводи 

за реалната практика.
Етапите на изследването са два: 1. Изработване на инструментариум с 

показатели за проверка и оценка на знанията и уменията по математика в края 
на първи клас (април–май 2017); 2. Провеждане на тестовото изследване с 
ученици от гр. София (май 2017); 3. Обработка и анализ на резултатите от 
изследването (септември – октомври 2017).

Обхват на изследването: В изследването са включени общо 406 ученици 
(226 момчета и 180 момичета) от първи клас в следните пет столични училища: 
45 ученици от 135 СУ „Ян Амос Коменски“, 82 ученици от 35 СУ „Добри Вой-
ников“, 93 ученици от 41 ОУ „Свети Патриарх Евтимий“, 98 ученици от 109 ОУ 
„Христо Смирненски“ и 88 ученици от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“.
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Обект на изследването са 406 ученици от първи клас (226 момчета и 180 
момичета). Предмет на изследването са знанията и уменията по математика в 
края на първи клас.

Методи на изследването са: тестово изследване и математико-статисти-
чески методи за обработка на емпирични резултати – изчисляване на относи-
телни стойности.

Инструментариум за измерване на резултатите по математика в 
края на първи клас

За провеждане на изследването са приети следните показатели:
1. Умее да чете числата до 20 и 30, 40... до 100 (зад. 1)
2. Умее да пише числата до 20 и 30, 40...до 100 (зад. 2)
3. Може да сравнява числата, вкл. именуваните (зад. 3)
4. Разбира принципа на построяване редицата на естествените числа 

(зад. 4) 
5. Логическа задача (редица числа) (зад. 13)
6. Познава едноцифрени и двуцифрени числа (зад. 5)
7. Събира числата до 10 (зад. 6 а)
8. Изважда числата до 10 (зад. 6 е) 
9. Събира без преминаване до 20 (зад. 6 б) 
10. Изважда без заемане до 20 (зад. 6 ж)
11. Събира с преминаване до 20 (зад. 6 в)
12. Изважда със заемане до 20 (зад. 6 з)
13. Събира числата 30, 40...до 100 (зад. 6 г)
14. Изважда числата 30, 40...до 100 (зад. 6 и)
15. Може да събира 3 числа (зад. 6 д)
16. Умее да прави проверка на изваждането със събиране (зад. 6 й)
17. Може да измерва с чертожна линия дължини и да записва резултата 

от измерването (зад. 7)
18. Може да чертае отсечка по дадена дължина (зад. 8)
19. Различава по форма геометричните фигури: кръг, триъгълник, пра-

воъгълник (зад. 9)
20. Може да определя (моделира) времето по часовник в случаите на 

„кръгъл“ час (зад. 10)
21. Решава текстова задача от изваждане – сравняване по разлики (зад. 11)
22. Решава проста текстова задача, съдържаща отношението „ с....

по-малко“ (зад. 12)
23. Знае имената на компонентите и резултатите при действия събиране 

и изваждане (зад. 14)
На базата на така подбраните показатели за проверка и оценка на зна-

нията, уменията и компетентностите по математика в края на първи клас бе 
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разработен авторски инструментариум – тест. Той включва 14 задачи. (Виж 
сн. 1, сн. 2 и сн. 3)

Снимка 1. Тест по математика за първи клас – първа част

Снимка 2. Тест по математика за първи клас – втора част
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Снимка 3. Тест по математика за първи клас – трета част

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

По първия показател „Умее да чете числата до 20 и 30, 40... до 100“ (за-
дача 1) се получиха следните резултати: вярно са отговорили 336 ученици 
(82,8%), грешно са отговорили 70 ученици (17,2%). Правописните грешки при 
изписване наименованията на числата не са смятани като грешни отговори. 
Важно е да се отбележи, че при 90% от вярно отговорилите първокласници 
има допуснати правописни грешки. Най-често наименованията на числата се 
изписват като „дванайсе“, „дваесе“ или „деведесе“. При грешно отговорилите 
липсва отговор на задача 1 или числото 90 е именувано като „деветнадесет“ 
(Виж диаграма 1). Изводът, който може да се направи от получените резулта-
ти по първия показател е, че е необходимо да се правят повече упражнения, 
свързани с четенето на числата (устна номерация), както и да се пишат те, за 
да се подобрят уменията на първокласниците да изписват правилно и без гра-
матически грешки наименованията на изучаваните числа.
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Диаграма 1. Резултати при задача 1.

По втория показател „Умее да пише числата до 20 и 30, 40..., 100“ (задача 2) 
се установиха следните резултати: вярно отговорилите са 343 ученици (83,3%), 
а грешно отговорилите ученици са 68 (16,7%). От грешните отговори, освен не-
отговорили ученици се срещат такива, които числото „осемдесет“ са записали 
като 18, 88, 81, 70. Числото „осемнадесет“ е записано най-често като 80. Уче-
ниците в края на първи клас проявяват склонност да не четат думите до края и 
оттам се появяват грешките при записването на числата с цифри.

Диаграма 2. Резултати при задача 2.

По третия показател „Може да сравнява числата, включително именувани-
те“ (задача 3) бяха получени следните резултати: вярно отговорилите ученици 
са 387 (95,3%), а допусналите грешки ученици са 19 (4,7%). От допусналите 
грешки 10 ученици (2,5%) грешат при сравняване на именувани числа. Изводът, 
който се налага във връзка с този показател е, че учениите в края на първи клас 
могат успешно да сравняват числа, в т.ч. именуваните числа (Виж диаграма 3).
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Диаграма 3. Резултати при задача 3.

По четвъртия показател „Разбира принципа на построяване редицата на 
естествените числа“ (задача 4) верните отговори на изследваните ученици са 
395 (97,3%), а грешки са допуснали 11 ученици (2,7%). Може да се направи 
категоричен извод, че в края на първи клас учениците познават начина на по-
строяване на редицата на естествените числа и могат да откриват мястото на 
число в тази редица (Виж диаграма 4).

Диаграма 4. Резултати при задача 4.

По петия показател „Логическа задача – логическа редица числа“ (зада-
ча 13) бяха получени следните резултати: верни отговори дават 354 ученици 
(87,2%), а грешки са допуснали 52 ученици (12,8%). Доколкото избраната ло-
гическа редица числа е с много явна закономерност – изучените числа от 100 
до 10 в обратен ред, броят на грешно решилите задача 13 ученици е притес-
нителен (Виж диаграма 5).
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Диаграма 5. Резултати при задача 13.

  

По шестия показател „Познава едноцифрени и двуцифрени числа“ (за-
дача 5) се получиха следните резултати: вярно отговорилите ученици са 384 
(94,6%), докато грешки са допуснали 22 ученици (5,4%). Трябва да се отбе-
лежи, че почти всички сгрешили са класифицирали правилно едноцифрени 
и двуцифрени числа, но са записали съставени от самите тях числа, а не са 
използвали посочените в задачата числа (Виж диаграма 6). Може да се направи 
извод, че като цяло резултатите, получени при тази тестова задача са отлични.

Диаграма 6. Резултати при задача 5.

По седмия показател „Събира числата до 10“ (задача 6а) се получиха 
следните резултати: вярно решили задачата – 388 ученици (95,6%), докато 
грешки са допуснали едва 18 ученици (4,4%). Този резултат показва отлично 
владеене на събирането с числата до 10 от учениците, завършващи първи клас 
(Виж диаграма 7.1).
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Диаграма 7.1. Резултати при задача 6.а

По осмия показател „Изважда числата до 10“ (задача 6е) бяха получени 
следните резултати: 380 ученици (93,6%) вярно са решили задачата, докато 
26 ученици (6,4%) са допуснали грешки. Потвърждава се фактът, че действие 
изваждане затруднява повече учениците от първи клас. Трябва да се отбеле-
жи, че в голям процент от случаите на допуснати грешки учениците са съби-
рали числата, вместо да ги изваждат (Виж диаграма 7.2).

Диаграма 7.2. Резултати при задача 6.е

По деветия показател „Събира без преминаване до 20“ (задача 6б) резулта-
тите са следните: верни отговори дават 380 ученици (91,6%), докато 34 ученици 
(8,4%) са сгрешили. Явно е, че събирането до 20 е затруднило в по-голяма сте-
пен учениците, отколкото събирането с числата до 10 (Виж диаграма 7.3).
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Диаграма 7.3. Резултати при задача 6.б

По десетия показател „Изважда без заемане до 20“ (задача 6 ж) се получи-
ха следните отговори: вярно са решили задачите 313 ученици (77,1%), докато 
грешки са допуснали 93 ученици (22,9%). Най-често допусканите грешки са 
от вида 17 – 4 = 3 или 20 – 14 = 16. Тревожен е фактът на значително нарасна-
лия брой допуснати грешки в сравнение с предходните видове задачи. Изваж-
дането без преминаване до 20 не би следвало да представлява толкова голяма 
трудност в края на първи клас (Виж диаграма 7.4).

Диаграма 7.4. Резултати при задача 6.ж

По единадесетия показател „Събира с преминаване до 20“ (задача 6 в) се 
получиха следните резултати: 363 ученици са решили вярно задачите (89,4%), 
а 43 ученици (10,6%) са допуснали грешки. Събирането с преминаване до 
20 е един от много важните елементи от учебното съдържание. Показаните 
резултати са много добри, но не удовлетворяват. Важна задача на обучението 
по математика в първи клас е овладяване на събирането с преминаване на 
десетицата. Без да владее тези случаи (така нареченото таблично събиране и 
изваждане), нито един ученик не може успешно да продължи обучението си, 
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тъй като събирането и изваждането до 20 с преминаване е в основата на всич-
ки случаи на събиране и изваждане с преминаване на двуцифрените числа 
(втори клас), на трицифрените числа (трети клас) и на многоцифрените числа 
(четвърти клас) (Виж диаграма 7.5).

Диаграма 7.5. Резултати при задача 6.в

По дванадесетия показател „Изважда със заемане до 20“ (задача 6 з) се 
получиха следните резултати: верни отговори дават 330 ученици (81,3). Греш-
ки при изваждането със заемане до 20 допускат 76 ученици (18,7%). Тези ре-
зултати са тревожни, доколкото изваждането със заемане до 20 е в основата 
на всички пресмятания със заемане, които предстои да изучават учениците в 
следващите класове на началния етап (Виж диаграма 7.6).

Диаграма 7.6. Резултати при задача 6.з

 

По тринадесетия показател „Събира числата 30, 40...до 100 (задача 6 
г) резултатите са отлични. Вярно са решили задачата 388 ученици (95,6%). 
Само 18 ученици (4,4%) са допуснали грешка при задачата от събиране 50 + 
50 = ... Посочените грешни резултати от учениците са числата 20, 10 или 90. 



113

За нас представляваше специален интерес овладяването на този елемент от 
учебната програма, доколкото той е нов. От резултатите от теста се вижда 
ясно, че аритметичните действия с двуцифрени числа, които в реда на еди-
ниците имат нула са овладени от значителен брой ученици в края на първи 
клас (Виж диаграма 7.7).

Диаграма 7.7. Резултати при задача 6.г 

По четиринадесетия показател „Изважда числата 30, 40...до 100“ (задача 
6 и) резултатите са следните: вярно са решили задачата 357 ученици (87,9%), 
а грешка са допуснали 49 ученици (12,1%). Това е елемент от новото учеб-
но съдържание, въведено с реформата от 2015 година. Изваждането на т.нар. 
кръгли десетици не би трябвало да представлява затруднение за учениците в 
края на първи клас. Често срещана грешка е, че учениците, вместо да изваж-
дат числата, ги събират. Това е много характерно за ученици в начална учи-
лищна възраст и особено за тези от първи клас (Виж диаграма 7.8).

Диаграма 7.8. Резултати при задача 6.и
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По петнадесетия показател „Може да събира 3 числа“ (задача 6 д) резул-
татите са много добри. Верни отговори са дали 384 ученици (94,6%), докато 
грешка са допуснали 22 ученици (5,4%). Най-често учениците посочват отго-
вор 12, вместо правилния отговор 11 (Виж диаграма 7.9).

Диаграма 7.9. Резултати при задача 6.д

По шестнадесетия показател „Умее да прави проверка на изваждането 
със събиране (задача 6 й) се получиха следните резултати: вярно решили за-
дачата 162 ученици (39,9%). Не умеят да правят проверка на действие изваж-
дане 244 ученици (60,1%). Този резултат е изключително тревожен. Умението 
да се прави проверка при действие изваждане е в основата на изграждане на 
способност за самоконтрол и самопроверка у малките ученици. Впечатление-
то от провеждането на теста е, че учениите не са разбрали изискването на 
задачата (Виж диаграма 7.10).

Диаграма 7.10. Резултати при задача 6.й
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По седемнадесетия показател „Може да измерва с чертожна линия дъл-
жини и да записва резултата от измерването“ (задача 7) резултатите са след-
ните: вярно измерват и записват резултата от измерването в сантиметри 373 
ученици (91,9%). Грешка допускат 33 ученици (8,1%). Част от учениците не са 
изпълнили задачата, а останалите са посочили дължина 11 см, вместо 10 см, 
което означава, че не измерват от нулевото деление, а от делението 1 см. Това 
е типична грешка при измерване с чертожна линия от учениците от първи 
клас (Виж диаграма 8.).

Диаграма 8. Резултати при задача 7.

По осемнадесетия показател „Може да чертае отсечка по дадена дължи-
на“ (задача 8) резултатите са следните: умеят да чертаят отсечка по дадена 
мярка 298 ученици (73,4%). Грешно са начертали отсечката 108 ученици 
(26,6%). Част от грешките се дължат на неразбиране текста на условието на 
задачата, в която се изисква да се начертае отсечка, която е с 3 см по-къса от 
отсечката в задача 7. Учениците са начертали отсечка, дълга 3 см. Като цяло 
се налага изводът, че учениците в първи клас се нуждаят от повече практи-
чески упражнения за чертане (Виж диаграма 9.).
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Диаграма 9. Резултати при задача 8.

По деветнадесетия показател „Различава по форма геометричните фигу-
ри: кръг, триъгълник, правоъгълник“ (задача 9) се получиха следните резулта-
ти: вярно различават и отброяват фигурите от различните видове 202 ученици 
(49,8%), докато грешка допускат 204 ученици (50,2%). Най-често срещаната 
грешка при задача 9 е, че учениците погрешно преброяват неправилен чети-
риъгълник като правоъгълник и вместо 4 записват, че правоъгълниците са 5. 
Това показва, че повече от половината изследвани ученици нямат точна пред-
става за правоъгълник. Резултатите говорят за недостатъчно затвърждаване 
на общите представи за правоъгълник и за неспособност за анализ на показа-
ните на чертежа фигури (Виж диаграма 10.).

Диаграма 10. Резултати при задача 9.
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По двадесетия показател „Може да определя (моделира) времето по ча-
совник в случаите на „кръгъл“ час“ (задача 10) се получиха следните резулта-
ти: верни отговори дават 326 ученици (80,3%), а грешно са изпълнили задача-
та 80 ученици (19,7%). Някои ученици не изобразяват стрелката, отмерваща 
минутите като по-дълга, но това не е отчитано като грешка. Най-често пър-
вокласниците изобразяват само една от двете стрелки – само сочещата 8 или 
само сочещата 12. Може да се заключи, че в първи клас са необходими повече 
практически упражнения с картонен модел на часовник и с възможност за 
моделиране на кръгъл час (Виж диаграма 11.).

Диаграма 11. Резултати при задача 10.

По двадесет и първия показател „Решава текстова задача от изваждане – 
сравняване по разлики“ (задача 11) резултатите на теста са следните: вярно 
са решили задачата 278 ученици (68,5%). Съществени грешки са допуснали 
128 ученици (31,5%). Като съществени грешки са отчитани: липса на ре-
шение на задачата; грешен избор на аритметично действие за решаване на 
задачата, както и изчислителна грешка при решаване на задачата. Пропус-
кане на именуването не е отчитано като грешка при обработка на тестовете. 
Невъзможността на учениците в края на първи клас да решат успешно тек-
стова задача от сравняване по разлики, при това с числата до 10, е тревожен 
факт. Грешно са решили задачата една трета от изследваните ученици от гр. 
София. Вместо с изваждане, те решават задачата с действие събиране, без 
да осъзнават, че така се отговаря на въпроса колко колички общо имат двете 
момчета (Виж диаграма 12.).
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Диаграма 12. Резултати при задача 11.

По двадесет и втория показател „Решава проста текстова задача, съдържа-
ща отношението „ с....по-малко“ (задача 12) бяха получени следните резулта-
ти: вярно са решили задачата 348 ученици (85,7%), а грешки са допуснали 58 
ученици (14,3%). Отчитани са само съществените грешки: липса на решение 
на задачата, грешно подбрана аритметична операция при решаване на задача-
та, изчислителна грешка. Пропуснато именуване на отговора на задачата прие-
маме за несъществена грешка и не се отчита при обработка на резултатите от 
тази тестова задача. Резултатите от задача 12 са по-добри от резултатите при 
задача 11. Това показва, че учениците се справят по-добре с текстови задачи, 
съдържащи отношението „с...по-малко“. Почти всички допуснати грешки при 
тази задача са изчислителни (Виж диаграма 13.).

Диаграма 13. Резултати при задача 12.
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По двадесет и третия показател „Знае имената на компонентите и резул-
татите при действия събиране и изваждане“ (задача 14) резултатите са след-
ните: верни отговори дават 211 ученици (52%), докато грешат наименовани-
ята на компонентите и резултатите 195 ученици (48%). В много от случаите 
учениците не са разбрали какво трябва да запишат в полетата и вписват наи-
менованията на числата. Много ученици допускат сериозни грешки при пра-
вописа на наименованията на компонентите и резултатите при аритметичните 
действия събиране и изваждане – „збор“, „омаляемо“, „събираему“. Много 
ученици разменят наименованията на умаляемото и умалителя. Резултатите, 
получени от обследваните ученици при тази задача, показват, че е необходимо 
да се работи по-целенасочено към овладяване наименованията на компонен-
тите при аритметичните операции събиране и изваждане и тези наименова-
ния да се пишат (Виж диаграма 14.).

Диаграма 14. Резултати при задача 14.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направеното тестово обследване на 406 ученици от 5 столични училища 
при завършването на първи клас показва като цяло добри резултати. За съ-
жаление, те потвърждават тенденцията учениците да се справят сравнително 
добре с по-лекото учебно съдържание по математика и да се затрудняват при 
задачи, изискващи по-развито мислене. Това показва, че не се постигат целите 
на обучението по математика в първи клас – наред с овладяване на базисните 
знания да се развива мисленето на учениците и умението им да прилагат на-
ученото за решаване на практически задачи (текстовите задачи). Най-добри 
резултати изследваните ученици от гр. София показват при усвояване реда на 
естествените числа и мястото на всяко число в този ред. Отлично е усвоено 
събирането до 10, както и събирането на кръглите десетици до 100. Учени-
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ците умеят да сравняват числа, в това число и именувани числа. Изследвани-
те първокласници разпознават и класифицират едноцифрени и двуцифрени 
числа. Те умеят да пресмятат сбор на три събираеми и също така владеят в 
значителна степен изваждането в кръга на числата до 10. Най-слаби резултати 
при теста са тези за извършване на проверка на изваждането със събиране. 
Следват резултатите от разпознаване и преброяване на геометрични фигури. 
Слабите резултати, свързани с геометричното учебно съдържание, са много 
тревожен факт. Освен неумението да се разпознае правоъгълник, учениците 
показват и много слаб резултат при задачата за чертане на отсечка по даде-
на дължина. В края на първи клас учениците, включени в изследването, не 
познават наименованията на компонентите и резултатите при аритметичните 
действия и най-вече при действие изваждане. Те не умеят и да ги записват 
коректно (Виж диаграма 15.). 

Диаграма 15. Резултати от теста
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Наред с неуспехите при геометричните задачи, много тревожни са резул-
татите при текстовата задача от сравняване по разлики (задача 11). Може да 
се предположи, че не е работено достатъчно или броят на този вид задачи не е 
достатъчен в учебните комплекти, по които се обучават тези ученици. Други 
незадоволителни резултати са получените при изваждането с преминаване до 
20 – базисно умение, без което е невъзможно успешното обучение по мате-
матика в следващите класове. Учениците нямат приложни умения за работа 
с модел на часовник, и не умеят да моделират точен час на циферблат. Необ-
ходимо е да се използват картонените приложения към учебниците за първи 
клас – модели на часовник и да се правят повече практически упражнения.

Създаденият инструментариум дава възможност да се изследват и диагнос-
тицират резултатите от обучението по математика в края на първи клас. Прове-
деният тест за изходно ниво – първи клас, с времетраене 35 минути, отговаря 
на възможностите на учениците и отразява техните постижения и пропуски. 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА ТРЕТИ КЛАС

ГЕРГАНА ХРИСТОВА

Катедра „Начална училищна педагогика“

За правилното формиране и развитие на математическите знания, умения и навици 
у децата в начална училищна възраст е необходимо регулярно да се проучва нивото 
на овладяване на учебното съдържание. В края на учебната 2016/2017 г. бе проведено 
проучване. Неговата цел бе да се установят проблемните моменти, които учениците 
от трети клас срещат при усвояване на учебното съдържание по математика. Тестът 
за определяне на овладяните знания от трети клас включва задачи, които са градирани 
по трудност и съобразени с възрастовите особености на учениците, както и с учебния 
материал. Изследвани са 415 ученици в края на трети клас от пет училища в гр. София.

ANALYSIS OF THE LEARNING OUTCOMES 
IN MATHEMATICS AT THE END OF THIRD GRADE

GERGANA HRISTOVA, ASSISTANT

Department of Primary School Education

In order to properly instil and develop mathematical knowledge, skills and habits in 
children of primary school age, it is necessary to test, determine and know what they have 
learned. A study was conducted at the end of the school year of 2016/2017. Its aim was to 
determine the problems that third-grade students encounter in learning mathematics. Тhe 
test includes problems that are graded by diffi culty, appropriate for the pupils’ age and con-
sistent with the curriculum. In the study, 415 pupils from fi ve schools in Sofi a were tested 
at the end of third grade.

Keywords: primary school; third grade; mathematics; outcomes



123

Изследването е проведено в рамките на проект „Изследване на резултати-
те от обучението по математика и природни науки в I-IV клас“ на Фонд „На-
учни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“, дог. № 80-10-194/2017 г. 
с ръководител доц. д-р Габриела Кирова.

Началните учители се нуждаят от информация за затрудненията, които 
срещат учениците при усвояване на математическите знания и умения, за да 
могат да подобрят своята работа и да преодолеят този проблем. 

В края на май 2017 г. бе проведено изследване за установяване на знани-
ята и уменията на учениците от трети клас при усвояване на учебното съдър-
жание по математика. Изследвани са знанията по матемaтика на 415 ученици 
в края на трети клас от следните пет училища в гр. София:

Таблица 1. Брой изследвани ученици по училища

Училище Брой ученици
35 СУ „Добри Войников“ 73
41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ 98
109 ОУ „Христо Смирненски“ 102
120 ОУ „Георги Сава Раковски“ 89
135 СУ „Ян Амос Коменски“ 53
Общо: 415

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В настоящото изследване се търси отговор на въпроса „Каква е степента 
на успеваемост по математика на учениците в края на трети клас?“. 

Целта на изследването е да се установи равнището на знанията и умения-
та на учениците и да се коментират допусканите грешки. 

Обект на изследването са учениците от трети клас от пет столични учи-
лища. 

Задачите на изследването са:
– да се съставят показатели за отчитане на резултатите от проверка на 

знанията и уменията на учениците от трети клас (изходно ниво); 
– да се разработи тест със задачи за установяване на знания и умения на 

изследваните третокласници;
– да се апробира теста с ученици от трети клас;
– да се анализират и обобщят резултатите от проведения тест.

На базата на заложеното в учебната програма по математика за III клас и 
формулираните в нея стандарти за очакваните резултати на знанията и умения
та на учениците по отделните образователни ядра са разработени следните 
показатели за установяване на изходното ниво:

1. Умее да пише числата до 1000 (зад. 1 б);
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2. Умее да чете числата до 1000 (зад. 1 а);
3. Може да сравнява числата, в това число и именувани числа (зад. 1 в);
4. Разбира принципа на построяване редицата на естествените числа (зад. 

1 д);
5. Може да представя числата като сбор от редни единици (зад. 1 г);
6. Събира без преминаване до 1000 (зад. 2 а);
7. Изваждане без заемане до 1000 (зад. 2 б);
8. Събира с преминаване до 1000 (зад. 2 в);
9. Изважда със заемане до 1000 (зад. 2 г);
10. Умее да прави проверка на изваждането със събиране (зад. 2 г про-

верка);
11. Умее да намира неизвестно умаляемо (зад. 5 а);
12. Умее да намира неизвестно делимо (зад. 5 б);
13. Умножава числата до 1000 с едноцифрено число без преминаване 

(зад. 6 а);
14. Умножава с преминаване (зад. 6 в);
15. Дели числата до 1000 с едноцифрено число без преминаване (зад. 6 б);
16. Дели със заемане (зад. 6 г);
17. Умее да намира третинка от число; четвъртинка от число (зад. 7 а, б);
18. Умее да прави проверка на делението с умножение (зад. 6 г проверка);
19. Спазва ред на действията в числени изрази със скоби (зад. 4 а);
20. Спазва ред на действията в числени изрази без скоби (зад. 4 б);
21. Прилага свойствата на събирането за рационално смятане (зад. 3);
22. Познава и прилага свойството умножение на сбор с число (зад. 8 а);
23. Познава и прилага свойството деление на сбор с число (зад. 8 б);
24. Разпознава видовете триъгълници, според ъглите (зад. 10);
25. Познава геометричната фигура права линия, лъч и ъгъл (зад. 11);
26. Определя видовете ъгли (зад. 9);
27. Намира обиколка на правоъгълник (зад. 12);
28. Решава съставни текстови задачи, съдържащи отношението „с...по-мал-

ко“ и “...пъти по-малко“ (зад. 13);
29. Решава текстова задача, съдържаща отношения в косвена форма (зад. 

12); 
30. Съставя и решава съставна текстова задача по даден числов израз (зад. 

14 а, б).

Въз основа на посочените показатели за проверка и оценка на знания-
та и уменията по математика в края на трети клас бе разработен тест, който 
включва 14 задачи. Тестът за определяне на овладените знания от трети клас 
включва задачи, които са градирани по трудност и съобразени с възрастовите 
особености на учениците, както и с учебния материал. Времето за решаване 
на задачите от теста под формата на изходно ниво е един учебен час. От зада-
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чите, включени в теста, четири проверяват знанията и уменията на ученици-
те, свързани с геометричното учебно съдържание. Една от текстовите задачи 
изисква от учениците сами да формулират числов израз. Последната задача е 
творческа, като третокласниците е необходимо да съставят и решат съставна 
текстова задача по даден числов израз.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

След решаването на задачите от теста е направен анализ на нивото на 
усвоения учебен материал по математика от учениците в края на ІІІ клас. По-
лучените данни са поместени в диаграмите по-долу, в които е посочен от-
носителният дял на вярно и грешно решените задачи от третокласниците. 
Изведени са типичните грешки, които учениците допускат при решаване на 
поставените задачи. 

Задача 1: б) Запиши с цифри числата:
осемстотин: _____
двеста и две: _____

Съгласно първия показател „Умее да пише числата до 1000 (зад. 1 б)“ ре-
зултатите са: верен отговор са дали 380 ученици (92%), грешно са отговорили 
35 ученици (8%). Най-често грешките са: вместо 800 учениците записват 80, 
а за 202 записват 220. Полученият висок процент на успеваемост показва, че 
този учебен материал е овладян от учениците. (виж диаграма 1). 

Диаграма 1. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 1б „Умее да пише числата до 1000“
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Задача 1: а) Запиши с думи числата:
605 – ____________________________
923 – ____________________________

Съгласно втория показател „Умее да чете числата до 1000 (зад. 1 а)“ се 
установи следнoтo: вeрни отговори – 362 ученици (87%) и грешни отговори – 
53 (13%). При изписване наименованията на числата не са отчетени като не-
правилно решена задача правописните грешки. Голям процент (над 90%) от 
третокласниците допускат правописни грешки. Най-често наименованията на 
посочените числа се изписват като „шестотин и пет“, „шест стотин и пет“, 
„сестотин и пет“ или „деветстотин и двайсет и три“ и „девет стотин двайсет 
и три“. Посочените данни са обезпокоителни, тъй като изследваните ученици 
завършват трети клас.

Видна е необходимостта от повече упражнения, свързани с четенето и пи-
сането на числата, за да се подобрят уменията на третокласниците да изписват 
правилно и без граматически грешки наименованията на изучаваните числа.

Диаграма 2. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 1а „Умее да чете числата до 1000“

Задача1:в) Постави знак >, < или =

 

Съгласно третия показател „Може да сравнява числата, в това число и 
именувани числа (зад. 1 в)“, се получиха следните резултати: верен отговор са 
дали 343 ученици (83%), а допусналите грешки ученици са 72 (17%). Голяма 
част от учениците, посочили грешен отговор, са се подвели при сравняване на 
именуваните числа – не обръщат внимание на това, че 243 м е по-малко от 1 
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км, т.е. сравняват числата, а не мерните единици. Във връзка с този показател 
е видно, че учениците в края на трети клас могат да сравняват числа, в т.ч. и 
именуваните числа (виж диаграма 3).

Диаграма 3. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 1в „Може да сравнява числата, в това число и именувани числа“

Задача 1: д) Попълни пропуснатите числа:
___, 899, ___, ___, ___, 903, ___

По четвъртия показател „Разбира принципа на построяване редицата на 
естествените числа (зад. 1 д)“ верните отговори на изследваните ученици 
са 388 (93%), а грешки са допуснали 27 ученици (7%). Изводът е, че тре-
токласниците в края на учебната година познават начина на построяване 
на редицата на естествените числа и могат да откриват мястото на дадено 
число в нея (виж диаграма 4).

Диаграма 4. Относителен дял на верните и грешните отговори 
на задача 1д „Разбира принципа на построяване редицата на естествените числа“
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Задача 1: г) Попълни:
6 стот. + 2 дес. + 0 ед. = _____
2 стот. + 34 ед. = _____
702 = ___ стот. + ___ дес. + ___ ед.

По петия показател „Може да представя числата като сбор от редни еди-
ници (зад. 1 г)“ се получиха следните резултати: верните отговори са дадени 
от 376 ученици (91%), а грешки са допуснали 39 ученици (9%). Видно от 
постигнатите резултати третокласниците се справят успешно с представянето 
на числата като сбор от редни единици. Грешките са свързани с втория при-
мер, който затруднява част от учениците поради необходимостта да се съо-
брази, че 34 ед. са равни на 3 дес. и 4 ед. (виж диаграма 5).

Диаграма 5. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 1г „Може да представя числата 
като сбор от редни единици“

Задача 2: Пресметни:

По шестия показател „Събира без преминаване до 1000 (зад. 2 а)“ се по-
лучиха следните резултати: вярно отговорилите ученици са 376 (91%), докато 
грешки са допуснали 39 ученици (9%). Трябва да се отбележи, че учениците 
са усвоили действие събиране до 1000 без преминаване, тъй като резултатите 
им са отлични (виж диаграма 6).
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Диаграма 6. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 2а „Събира без преминаване до 1000“

Задача 2: Пресметни:

По седмия показател „Изваждане без заемане до 1000 (зад. 2 б)“ се по-
лучиха следните резултати: вярно решили задачата – 367 ученици (88%), а 
грешки са допуснали едва 48 ученици (12%). Най-често допусканите грешки 
са от вида 470 – 400 = 400 или 836 – 36 = 830. Изваждането без заемане до 
1000 не би трябвало да затруднява 12% от учениците в края на трети клас, но 
показаните резултати сочат, че тези знания се оказват недостатъчно развити 
(виж диаграма 7).



130

Диаграма 7. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 2б „Изваждане без заемане до 1000“

Задача 2: Пресметни:

По осмия показател „Събира с преминаване до 1000 (зад. 2 в)“ бяха полу-
чени следните резултати: вярно са решили задачата 342 ученици (82%), а 73 
ученици (18%) са допуснали грешки. Видно е, че събирането с преминаване 
до 1000 е затруднило по-голяма част от учениците, отколкото събирането до 
1000 без преминаване. Допуснатите грешки са свързани със забравяне число-
то „наум“ (виж диаграма 8).

Диаграма 8. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 2в „Събира с преминаване до 1000“
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Задача 2: Пресметни:

По деветия показател „Изважда със заемане до 1000 (зад. 2 г)“ резултати-
те са следните: верни отговори дават 297 ученици (72%), докато 118 ученици 
(28%) са сгрешили. Видно от резултатите е, че действие изваждане затруднява 
част от учениците (виж диаграма 9).

Диаграма 9. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 2г „Изважда със заемане до 1000“

Задача 2: г) Проверка
По десетия показател „Умее да прави проверка на изваждането със съ-

биране (зад. 2 г Проверка)“ се получиха следните отговори: вярно са решили 
задачите 262 ученици (63%), докато грешки са допуснали 153 ученици (37%). 
Голяма част от третокласниците не са извършили проверка на действие 
изваждане с действие събиране, откъдето идва и високият процент на греш-
ните отговори (виж Диаграма 10).
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Диаграма 10. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 2г „Умее да прави проверка 
на изваждането със събиране“

Задача 5: Намери неизвестните числа:

По единадесетия показател „Умее да намира неизвестно умаляемо (зад. 
5 а)“ се получиха следните резултати: 346 ученици са решили вярно задачата 
(83%), а 69 ученици (17%) са допуснали грешки. Третокласниците се справят 
с намирането на неизвестно умаляемо, което показва, че те са овладели пра-
вилото за намиране на неизвестно число (виж диаграма 11).
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Диаграма 11. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 5а „Умее да намира неизвестно умаляемо“

Задача 5: Намери неизвестните числа:

По дванадесетия показател „Умее да намира неизвестно делимо (зад. 5 
б)“ се получиха следните резултати: верни отговори дават 321 ученици (77%), 
а грешки допускат 94 ученици (23%). Показаните резултати от третоклас-
ниците свидетелстват за затрудненията им при решаване на този тип задачи 
(виж диаграма 12).

Диаграма 12. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 5б „Умее да намира неизвестно делимо“
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Задача 6: Пресметни:

По тринадесетия показател „Умножава числата до 1000 с едноцифрено 
число без преминаване (зад. 6 а)“ резултатите са: вярно са решили задачата 
325 ученици (78%), а 90 ученици (22%) не са успели да намерят произведе-
нието на числата. Видно е, че третокласниците се затрудняват, което е при-
теснително, тъй като умножението е без преминаване. Необходимо е да се 
решават повече задачи, за да се избегнат бъдещи грешки (виж диаграма 13).

Диаграма 13. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 6а „Умножава числата до 1000 
с едноцифрено число без преминаване“

Задача 6: Пресметни:

По четиринадесетия показател „Умножава с преминаване (зад. 6 в)“ ре-
зултатите са следните: вярно са решили задачата 298 ученици (72%), а греш-
ки са допуснали 117 ученици (28%). Изследваните ученици показват сходни 
резултати при умножението с преминаване и умножението без преминаване. 
Някои от третоклсаниците грешат при умножението на трицифрено число с 
едноцифрено, което говори за неусвоен алгоритъм. Това ще представлява про-
блем в IV клас, където изчисленията се усложняват (виж диаграма 14).
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Диаграма 14. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 6в „Умножава с преминаване“

Задача 6: Пресметни:

По петнадесетия показател „Дели числата до 1000 с едноцифрено число 
без преминаване (зад. 6 б)“ резултатите не са добри. Верни отговори са дали 
323 ученици (78%), докато грешка са допуснали 92 ученици (22%). Примери-
те в задачата се свеждат до таблично деление и не би следвало да затрудня-
ват учениците в края на трети клас. Често срещани грешки са, че учениците 
забравят да препишат „0“ в частното, след като извършат действие деление 
(600:2 = 30) или добавят „0“ в частното (320:8 = 400) (виж диаграма 15).

Диаграма 15. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 6б „Дели числата до 1000
с едноцифрено число без преминаване“
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Задача 6: Пресметни:

По шестнадесетия показател „Дели със заемане (зад. 6 г)“ се получиха 
следните резултати: вярно решили задачата са 260 ученици (63%), а остана-
лите 155 ученици (37%) се затрудняват при извършване на действие деление. 
Масово учениците грешат при намиране на частното на втория пример, тъй 
като е необходимо да запишат „0“ в реда на десетиците. Те пропускат това и 
записват като отговор 18, а не 108 (виж диаграма 16).

Диаграма 16. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 6г „Дели със заемане“

Задача 7: а) Намери третинката на 900.
Решение: _______________

б) Намери четвъртинката на 480.
Решение: _______________

По седемнадесетия показател „Умее да намира третинка от число; чет-
въртинка от число (зад. 7 а, б)“ резултатите са следните: вярно решение са 
дали 305 ученици (73%). Грешка допускат 110 ученици (27%). Тук грешките 
са по-скоро от невнимание и са изчислителни, т.е. учениците не преписват 
„0“ след извършване на действие деление или записват само отговора на за-
дачата, без да представят решението (900:30 = 300 и 480:4 = 120). Като цяло 
третокласниците умеят да намират третинка или четвъртинка от число (виж 
Диаграма 17).
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Диаграма 17. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 7а, б „Умее да намира 
третинка от число; четвъртинка от число“

Задача 6: г) Проверка:

По осемнадесетия показател „Умее да прави проверка на делението с 
умножение (зад. 6 г Проверка)“ резултатите са следните: умеят да правят про-
верка на делението с умножение 250 от изследваните ученици (60%), а оста-
налите 165 ученици (40%) са пропуснали да извършат проверка или просто са 
преписали полученото число от частното, без да направят наистина проверка 
(18.7 = 756). Показаните резултати са тревожни, т.е. голяма част от трето-
класниците не умеят да правят проверка на действие деление. Извършването 
на проверка с използване на действие умножение цели да насочи учениците 
към самоконтрол и поправяне на допуснати грешки. Добре е да се вземе под 
внимание и фактът, че учениците може и да не са разбрали изискването на 
задачата (виж диаграма 18).
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Диаграма 18. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 6г „Умее да прави проверка
на делението с умножение“

Задача 4: Извърши действията:

По деветнадесетия показател „Спазва ред на действията в числени изрази 
със скоби (зад. 4 а)“ се получиха следните резултати: вярно са решили задачата 
363 ученици (87%), а 52 ученици (13%) допускат грешки. Най-често срещаните 
грешки са изчислителни, но като цяло резултатите са добри (виж диаграма 19).

Диаграма 19. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 4а „Спазва ред на действията
в числени изрази със скоби“
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Задача 4: Извърши действията:

По двадесетия показател „Спазва ред на действията в числени изрази без 
скоби (зад. 4 б)“ се получиха следните резултати: верни отговори дават 371 уче-
ници (89%), а грешно са изпълнили задачата 44 ученици (11%). Отчетено като 
грешен отговор е записването направо на отговора на задачата, без да е показа-
но как се стига до него. Висок е процентът на правилните отговори, което сочи, 
че третокласниците се справят с този вид задачи (виж диаграма 20).

Диаграма 20. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 4б „Спазва ред на действията
в числени изрази без скоби“

Задача 3: Пресметни по най-лесния начин:

По двадесет и първия показател „Прилага свойствата на събирането за 
рационално смятане (зад. 3)“ резултатите са следните: вярно са решили зада-
чата 286 ученици (69%), а грешки са допуснали 129 ученици (31%). Голяма 
част от изследваните ученици не прилагат свойствата на събирането. Срещат 
се и грешки, свързани с пропускане да се прибави 160, след като са събрани 



140

520 и 80. Тези резултати са обезпокоителни, тъй като използването на раз-
местителното и съдружителното свойства са важна част от знанията, които 
учениците е необходимо да усвоят в началните  класове (виж диаграма 21).

Диаграма 21. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 3 показател „Прилага свойствата на 
събирането за рационално смятане“

Задача 8: Пресметни като използваш:
а) умножение на сбор с число

По двадесет и втория показател „Познава и прилага свойството умноже-
ние на сбор с число (зад. 8 а)“ бяха получени следните резултати: вярно са ре-
шили задачата 97 ученици (23%), а грешки са допуснали 318 ученици (77%). 
Резултатите свидетелстват за неумение на третокласниците да използват това 
свойство. Изучаването му е важен етап в обучението по математика в трети 
клас, тъй като формира умения за рационално смятане (виж диаграма 22).
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Диаграма 22. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 8а „Познава и прилага 
свойството умножение на сбор с число”

Задача 8: Пресметни като използваш:
б) деление на сбор с число

По двадесет и третия показател „Познава и прилага свойството деление 
на сбор с число (зад. 8 б)“ резултатите са следните: верни отговори дават 
100 ученици (24%), докато грешните са от 315 ученици (76%). Резултатите, 
получени от третокласници при тази задача, показват, че е необходимо да 
се работи по-целенасочено за овладяване на свойството деление на сбор с 
число (виж диаграма 23).
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Диаграма 23. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 8б „Познава и прилага 
свойството деление на сбор с число“

Видно от решенията на задача 8 (а и б) третокласниците не прилагат свойст-
вото умножение/деление на сбор с число, тъй като се подвеждат и решават 
задачата, използвайки ред на действия. Отново прави впечатление фактът, че 
учениците не четат условието на задачата.

Задача 10: Определи вида на всеки от триъгълниците според ъглите.

а) Триъгълник ABC е ________________.
б) Триъгълник ABD е ________________.
в) Триъгълник ABE е ________________.

По двадесет и четвъртия показател „Разпознава видовете триъгълници, 
според ъглите (зад. 10)“ резултатите са следните: верни отговори дават 195 
ученици (47%), а грешки се допускат от 220 ученици (53%). Учениците от-
белязват грешно вида на посочените триъгълници, тъй като не са прочели и 
осмислили добре условието на задачата. Част от допусналите грешка трето-
класниците са записали видове триъгълници според страните, което е видно 
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от техните отговори – равностранен и разностранен. Останалите са посочили 
като отговор видовете ъгли – прав, остър и тъп, което не се изисква според 
условието на задачата (виж диаграма 24).

Диаграма 24. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 10 „Разпознава 
видовете триъгълници, според ъглите“

Задача 11: Запиши вида на всяка от фигурите:

По двадесет и петия показател „Познава геометричната фигура права 
линия, лъч и ъгъл (зад. 11)“ резултатите са следните: верни отговори дават 
177 ученици (43%), докато 238 ученици (57%) са посочили грешен отговор. 
В края на трети клас по-голяма част от изследваните ученици разпознават 
лъча и правата линия. Някои от тях определят правата линия като отсечка 
или права отсечка, а други като права черта. За други ученици лъчът е отсеч-
ка или стрелка. Много малка част от третокласниците са написали правилно 
наименованията и на трите геометрични фигури. Като цяло успеваемостта на 
учениците е тревожна, тъй като този геометричен материал е изучаван през 
текущата учебна година и би следвало да е усвоен. Този резултат говори за 
нужда от системни упражнения по геометрия за елиминиране на пропуските, 
натрупани до момента (виж диаграма 25).
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Диаграма 25. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 11 „Познава геометричната фигура
права линия, лъч и ъгъл“

Задача 9: Определи вида на всеки от ъглите:

По двадесет и шестия показател „Определя видовете ъгли (зад. 9)“ ре-
зултатите са следните: верни отговори дават 228 ученици (55%), докато 
грешни отговори посочват 187 от учениците (45%). В тази задача учениците 
трябва да посочат какви са по вид начертаните ъгли. Отново третокласници-
те са объркали понятията, както в задача 10, като тук посочват видове три-
ъгълници според вида на ъглите – тъпоъгълен, остроъгълен и тъпоъгълен. 
Вероятно учениците са се разсеяли и не са прочели внимателно условието 
на задачата. Половината от третоклацниците не са овладели учебния мате-
риал, свързан с видовете ъгли. Няколко от изследваните ученици не са дали 
отговор на задачата (виж диаграма 26). 
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Диаграма 26. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 9 „Определя видовете ъгли“

Задача 12: Правоъгълник има дължина 45 см. Тя е 9 пъти по-голяма от ши-
рочината му. На колко милиметра е равна обиколката на този правоъгълник?

Решение: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

По двадесет и седмия показател „Намира обиколка на правоъгълник (зад. 
12)“ резултатите са следните: верни отговори дават 182 ученици (44%), до-
като грешните са дадени от 233 ученици (56%). При проверката и анализа 
на решението на тази задача проличават затрудненията, които масово срещат 
учениците при намиране обиколка на правоъгълник по дадена страна. Често 
грешките са от объркване на учениците или технически грешки – не са пре-
сметнали правилно или са преписали грешно дадена стойност от задачата. 
По-голямата част от третокласниците, които са посочили верен отговор, ре-
шават задачата с използване на действие умножение, което в края на трети 
клас е положително. Прави впечатление, че третокласниците не именуват от-
говора на задачата. Те също не спазват изискването в условието да намерят 
обиколката на правоъгълника в милиметри (виж диаграма 27).
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Диаграма 27. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 12 „Намира обиколка на правоъгълник“

Задача 13: На театрално представление присъстват 143 момичета и с 
16 по-малко от тях момчета. С тях има родители и учители, които са 9 пъти 
по-малко от учениците. Колко родители и учители има на представлението?

Решение: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

По двадесет и осмия показател „Решава съставни текстови задачи, съдър-
жащи отношението „с...по-малко“ и “...пъти по-малко“ (зад. 13)“, резултатите 
са следните: верни отговори дават 229 ученици (55%), а грешни отговори са 
получени от 186 ученици (45%). Голяма част от третокласниците са намерили 
само броя на учениците, без да продължат и решат задачата до край, т.е. са 
решили задачата наполовина. Петима от учениците намират колко общо са 
учениците и възрастните – 270 + 30 = 300 (общо), което не се търси в задача-
та. Допускат се и много изчислителни грешки при действие деление (270:9 = 
300), както и при действие изваждане със заемане до 1000. Третокласници-
те не именуват отговорите на текстовата задача, което е съществена грешка 
при решаването на текстови задачи. Резултатите са обезпокоителни, тъй като 
не малък процент от изследваните ученици се затрудняват при решението на 
тази текстова задача (виж диаграма 28).
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Диаграма 28. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 13 „Решава съставни текстови задачи, 
съдържащи отношението „с...по-малко“ и “...пъти по-малко“

Задача 12: Правоъгълник има дължина 45 см. Тя е 9 пъти по-голяма от ши-
рочината му. На колко милиметра е равна обиколката на този правоъгълник?

Решение: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

По двадесет и деветия показател „Решава текстова задача, съдържаща от-
ношения в косвена форма (зад. 12)“ резултатите са следните: верни отговори 
дават 182 ученици (44%), а 233 ученици (56%) не са стигнали до правилния 
отговор. В задачата е необходимо третокласниците да съобразят, че трябва 
да използват действие деление, за да намерят широчината на правоъгълника. 
Текстовата задача затруднява учениците (виж диаграма 29).
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Диаграма 29. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 12 „Решава текстова задача, 
съдържаща отношения в косвена форма“

Задача 14: 
а) Състави текстова задача, която се решава така:
1000 лв. – (350 лв. + 240 лв.) =
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

б) Реши задачата. 
Решение: _____________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________

По тридесетия показател „Съставя и решава съставна текстова задача по 
даден числов израз (зад. 14 а, б)“ резултатите са следните: 203 ученици (49%) 
съставят и решават текстова задача по дадения числов израз, а неумение да 
съставят текстова задача показват 212 ученици (51%). Това е творческа за-
дача, която изисква от учениците умения за представяне на житейска ситуа-
ция, свързана с натрупания им опит. Няколко от третокласниците не съставят 
текстова задача, а представят съкратен запис вместо условие. Срещат се и 
изчислителни грешки при решаване на задачата. Невъзможността на учени-
ците в края на трети клас да съставят и решават успешно текстова задача е 
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тревожен факт – половината от изследваните ученици от гр. София не са се 
справили с решението на задачата (виж диаграма 30).

Диаграма 30. Относителен дял на верните и грешните 
отговори на задача 14а, б „Съставя и решава съставна 
текстова задача по даден числов израз“

В настоящата студия е представен анализ на получените резултати, като 
се открояват аспекти от учебното съдържание, които са качествено и пра-
вилно овладени и учениците демонстрират умения за прилагането им при 
решаване на задачи. 

Откроени са пунктове от учебното съдържание, които не са оптимално 
овладени от учениците в края на трети клас. 

Направеното изследване дава подробна информация за допусканите 
грешки от третокласниците. Понякога нерешаването на дадена задача не 
означава липса на знание, но се отчита като грешка. Друг чест случай, който 
прави впечатление, е когато ученик пропуска да реши няколко числени изра-
за, а останалите е решил правилно. 

В таблица 2 е представен относителният дял на верните и грешните отго-
вори на задачите от теста по показателите за отчитане на резултатите от про-
верката на математическите знания и умения на учениците в края на III клас.
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Таблица 2. Относителен дял на верните и грешните отговори на задачите 
от теста по показатели за отчитане на резултатите от проверката 
на математическите знания и умения на учениците в края на III клас 

№ Показатели

Относите-
лен дял 

на верните 
отговори 

/%/

Относите-
лен дял на 
грешните 
отговори

/%/ 
1. Умее да пише числата до 1000 (зад. 1 б) 92 18
2. Умее да чете числата до 1000 (зад. 1 а) 87 13

3. Може да сравнява числата, в това число и именувани 
числа (зад. 1 в) 83 17

4. Разбира принципа на построяване редицата на 
естествените числа (зад. 1 д) 93 7

5. Може да представя числата като сбор от редни 
единици (зад. 1 г) 91 9

6. Събира без преминаване до 1000 (зад. 2 а) 91 9
7. Изваждане без заемане до 1000 (зад. 2 б) 88 12
8. Събира с преминаване до 1000 (зад. 2 в) 82 18
9. Изважда със заемане до 1000 (зад. 2 г) 72 28

10. Умее да прави проверка на изваждането със събиране 
(зад. 2 г Проверка) 63 37

11. Умее да намира неизвестно умаляемо (зад. 5 а) 83 17
12. Умее да намира неизвестно делимо (зад. 5 б) 77 23

13. Умножава числата до 1000 с едноцифрено число без 
преминаване (зад. 6 а) 78 22

14. Умножава с преминаване (зад. 6 в) 72 28

15. Дели числата до 1000 с едноцифрено число без 
преминаване (зад. 6 б) 78 22

16. Дели със заемане (зад. 6 г) 63 37

17. Умее да намира третинка от число; четвъртинка от 
число (зад. 7 а, б) 73 27

18. Умее да прави проверка на делението с умножение 
(зад. 6 г Проверка) 60 40

19. Спазва ред на действията в числени изрази със скоби 
(зад. 4 а) 87 13

20. Спазва ред на действията в числени изрази без скоби 
(зад. 4 б) 89 11

21. Прилага свойствата на събирането за рационално 
смятане (зад. 3) 69 31

22. Познава и прилага свойството умножение на сбор с 
число (зад. 8 а) 23 77

23. Познава и прилага свойството деление на сбор с 
число (зад. 8 б) 24 76
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24. Разпознава видовете триъгълници, според ъглите 
(зад. 10) 47 53

25. Познава геометричната фигура права линия, лъч и 
ъгъл (зад. 11) 43 57

26. Определя видовете ъгли (зад. 9) 55 45
27. Намира обиколка на правоъгълник (зад. 12) 44 56

28.
Решава съставни текстови задачи, съдържащи 
отношението „с...по-малко“ и “...пъти по-малко“ 
(зад. 13)

55 45

29. Решава текстова задача, съдържаща отношения в 
косвена форма (зад. 12) 44 46

30. Съставя и решава съставна текстова задача по даден 
числов израз (зад. 14 а, б) 49 51

Общо: 68,5 31,5

Видно от таблица 2 е, че успеваемостта на учениците в края на трети 
клас е 68,5 %. Отлични резултати (70–90%) изследваните ученици имат по 
следните показатели:

Умее да пише числата до 1000 (зад. 1 б);
Умее да чете числата до 1000 (зад. 1 а);
Може да сравнява числата, в това число и именувани числа (зад. 1 в); 
Разбира принципа на построяване редицата на естествените числа (зад. 

1 д);
Може да представя числата като сбор от редни единици (зад. 1 г);
Събира без преминаване до 1000 (зад. 2 а);
Изваждане без заемане до 1000 (зад. 2 б);
Събира с преминаване до 1000 (зад. 2 в);
Изважда със заемане до 1000 (зад. 2 г);
Умее да намира неизвестно умаляемо (зад. 5 а);
Умее да намира неизвестно делимо (зад. 5 б);
Умножава числата до 1000 с едноцифрено число без преминаване (зад. 6 а);
Умножава с преминаване (зад. 6 в);
Дели числата до 1000 с едноцифрено число без преминаване (зад. 6 б);
Умее да намира третинка от число; четвъртинка от число (зад. 7 а, б);
Спазва ред на действията в числени изрази със скоби (зад. 4 а);
Спазва ред на действията в числени изрази без скоби (зад. 4 б).

По останалите показатели третокласниците срещат затруднения. Полу-
чените резултати при геометричните и текстовите задачи са много слаби (под 
или близо до 50%). Резултатите още показват, че учениците не са овладели 
добре и свойствата на аритметичните действия за рационално решаване на 
задачи (23–24%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на показаните резултати от учениците може да се заключи, 
че изследваните 415 третокласници от пет столични училища се справят с 
поставените задачи и имат нужните знания и умения по математика в края 
на трети клас. От резултатите е видно, че те решават без да срещат трудност 
по-лесните задачи в началото на теста. С нарастване на сложността и особено 
при геометричните и текстовите задачи проличават пропуските на третоклас-
ниците. Задачите с геометрично съдържание за определяне на видове ъгли и 
видове триъгълници според ъглите, както и задачата за намиране обиколка на 
правоъгълник, са абстрактни за учениците от началното училище и е добре 
да се решават по-често подобни задачи. Текстовите задачи също са трудни за 
малките ученици, особено когато е необходимо те да съставят и решат задача 
по даден числов израз. Най-много грешки и неумение за решаване показват 
третокласниците при задача 8, свързана с използването на свойствата умно-
жение и деление на сбор с число. Учениците показват най-високи резултати 
при действие събиране и действие умножение. Затрудняват се при решаване 
на задачи от изваждане със заемане и действие деление. Изследваните трето-
класници имат пропуски в знанията и уменията си, но те могат да се компен-
сират чрез по-задълбочена работа и включване на допълнителни упражнения 
във всеки урок. Като цяло може да се направи извода, че третокласниците се 
справят с основните аритметични операции, прилагат алгоритмите за писме-
но събиране, изваждане, умножение и деление. 
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Предмет на анализ в статията е влиянието на средата върху мотивацията и перс-
пективата за значимост на ученето за учениците в четвърти и пети клас, живеещи в 
специфичен социален контекст. Изследвано е влиянието на средата върху мотивацията 
на учениците за учене и постижения. Проследени са перспективите на семейството, 
общността и учителската позиция като значими фактори, корелиращи с позицията за 
ползата от училище в професионалната реализация. Изведени са конкретни примери 
за отпадане от образователната система. Предложени са конкретни препоръки на база 
на получените резултати с цел подкрепа на детското учене.1

Prof. Iliana Mirtscewa, PhD, Assoc.  Snezhana Radeva, Deyan Velkovski, Prof. Ele-
na Dzhambazova, PhD. INFLUENCE ON THE OUTLOOK FOR EDUCATIONAL 
ACHIEVEMENTS OF STUDENTS FROM THE FOURTH AND FIFTH CLASS

The subject of analysis of this article is the infl uence of environment on the motiva-

1 Изследването е финансирано от Фонд научни изследвания на Софийски универ-
ситет „Св. Кл. Охридски“ по проект „Фактори, които влияят на детското учене“ с номер 
80-10-24/19.04.2017 г.
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tion and the perspective of learning signifi cance with fourth and fi fth grade students living 
in a specifi c social context. It traces the infl uence of environment on students’ motivation 
for studying and achieving results as well as family, community and teachers’ position as 
important factors correlating with the benefi ts from school in one’s professional realization. 
Specifi c examples for early school leaving are included. Concrete suggestions on the basis 
of the results achieved are made aiming to offer children support in their studies.[1] 

Keywords: students, education, achivment, motivation, perspectives, persumptions

ВЪВЕДЕНИЕ

Осигуряването на качествено училищно образование е динамична промен-
лива в  актуалната ситуация. Редица предизвикателства определят един сложен 
ракурс на мерките за подкрепа на личностното развитие на учениците. От една 
страна върху образователните политики влияят глобални предизвикателства, 
все повече технологичните достижения поставят въпроса, с каква професио-
нална компетентност следва да са необходимите бъдещи личности (UNESCO, 
2015: 2528–2529); ( European commission, 2012: 8). От друга страна, все още съ-
ществуват редица бариери за осигуряване на правото на образование на всяко 
дете (UNESCO, 2006: 11–12); (European Convention on Human Rights, 3–5). Дру-
ги налични предизвикателства в българския образователен контекст са:

– За училищата в малките населени места, наличието на много засилен 
процес на урбанизация и емиграция е предизвикателство, което ре-
флектира върху качеството на образованието, тъй като финансирането 
за тези училища често е недостатъчно, вследствие от финансовия ме-
ханизъм за разпределяне на средства.

– Като проблем се очертава липсата на нови попълнения от педагогиче-
ски специалисти в България. Според данни на Националния статисти-
чески институт (НСИ, 2017) процентът на преподавателския персонал 
в общообразователните училища над 50 годишна възраст е 50%. 

– Според официалната статистика, профилът на децата включва част 
от семейства, които често се местят, част от етнически малцинствени 
групи, част от семейства с нисък социо-икономически статус, деца не 
живеещи с родителите си, или деца на разведени родители са с висок 
риск от отпадане от образователната система (УНИЦЕФ България, 
2013: 26).

– Национално представително изследване, инициирано от УНИЦЕФ 
България (Оценка на състоянието и анализ на профила на подраства-
щите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават) по-
сочва, че много висок процент от младите хора (16–25 години) нито 
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работят, нито се обучават.
– Всяка година, според данни на Националния статистически институт, 

3% от децата отпадат от училище, или това са около 40000 деца. В ня-
кои райони, като Сливен например, този процент е значително по-ви-
сок – 3.46% са децата, които отпадат след 4 клас от училищната систе-
ма. Според изследване, осъществено по поръчка на Министерство на 
образованието и УНИЦЕФ, най-уязвими са децата от ромски произход 
(Министерство на обр…2006: 3). Друг рисков фактор според данните 
в същото изследване е образованието на родителите. 

– Фактор, който оказва допълнителна тежест, са някои нагласи на част от 
обществото (особено не приемането на една етническа група от друга).

В образователните политики на страната следват редица изменения, свър-
зани с въвеждането на Закон за предучилищното и училищното образование 
от 1 август 2016 г. Той опитва да отговори на съвременните европейски стан-
дарти, прилагащи холистични подходи. Един от новите за България стандарти 
е този за приобщаващо образование, който въвежда нова философия на пе-
дагогическо взаимодействие, следваща европейските образователни практи-
ки, гарантиращи достъпа до образование на всяко дете. Специално внимание 
се отделя на внедряването на ефективна система за ранно сигнализиране на 
риск от отпадане от училище. Тези мерки към момента се базират на брой 
отсъствия и стартират, за да повлияят на последствията. За да са максимално 
ефективни в бъдеще, мерките следва да се адресират към превенция на риска 
от възможно негативно влияние на фактори от средата, които да доведат по-
добни негативни последици.

ОБОСНОВКА

Перспективата на учениците, техните семейства и учители, при налични-
те предизвикателства е интересна изследователска тема. Проследяването на 
желанието на учениците за обучение дава насоки за структуриране на учеб-
ното съдържание. В това число важно е да се отрази и мнението на деца, от-
паднали от образователната система.

Мнението на родителите е от критично значение за успеха на децата в 
училище (Henderson & Mapp, 2002: 21). Важно е да се провери какви са връз-
ките между образователните постижения на отделните генерации. Групира-
нето на нагласите на родителите към образованието на децата им в категории 
и сравнението с нивото на участие на детето в клас позволява въвеждането на 
мерки за интервенция. Чрез предварително регулярно проучване на родител-
ските позиции би могло да се извлече информация за въвеждане на необходи-
мо допълнително ниво на подкрепа за реализиране на учебните постижения 
на детето.
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Учителските нагласи са в силна взаимовръзка с представянето на учени-
ците в клас (Elliott, 2008: 54); (Pianta Р., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., 
Clifford, R., Early, D., & Barbarin, 2010: 147). 

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Целта на изследването е да се проследят ключови фактори, които влияят 
върху значимостта на ученето на ученици в края на начален етап и началото 
на прогимназиален етап. От изключително значение е да се проследят въз-
можни различни за отделните деца мотивиращи фактори, които повлияват 
значението на образованието. 

При отчитането на тези специфики, изследването е проведено в област 
Сливен. Това е един от регионите в България, в който са силно изразени всич-
ки гореспоменати рискови фактори (фиг. 1) – училища с малък брой ученици, 
с много висок процент на ранно отпадане на ученици от училищната система, 
с висок процент семейства с нисък социо-икономически статус, както и с мно-
го висок процент ромско компактно население. 

На територията на град Сливен живее много голяма група компактно ром-
ско население. Част от майките в изследването споделят, че вкъщи говорят на 
ромски език – 26 майки (10 майки без образование, 9 с начално образование 
и 7 с основно образование). Учителите, обхванати в проучването, преподават 
на участвалите в изследването ученици. Всички те са с над 20 годишен про-
фесионален опит. 

Подборът на участниците е извършен чрез предварителен избор, според 
който участниците са разпределени в 5 групи, съобразно нивото на образова-
ние на майката. 

Фиг. 1. Регион Сливен
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В изследването вземат участие 50 семейства (50 ученика и техните май-
ки) и 15 учители. 

Схема 1. Групи респонденти

Учениците са от четвърти или пети клас, като са балансирани по пол. От 
голямо значение е да бъдат подбрани ученици, част от които са завършили 
четвърти клас и други, които са завършили пети клас, тъй като това е най-рис-
ковият период за отпадане от училище (По данни на НСИ, за 2015).

Използвано е интервюто като метод на изследване. Проучването се реали-
зира с помощта на трима интервюиращи, които са обучени да следват една и 
съща процедура – посещение на място в дома, провеждане на индивидуално 
интервю с майката, след което провеждане на индивидуално интервю с уче-
ника. Индивидуално са интервюирани и учителите.

Майките, учениците и учителите се интервюират чрез анкетни карти с 
отворени въпроси, като въпросниците са свързани помежду си, за да се от-
крие връзката между различните фактори на влияние върху детското учене.

Поставени са следните изследователски въпроси:
• Налице ли е мотивация за учене у изследваната група ученици?
• Кои са факторите, които въздействат върху мотивацията за учене?
• До каква степен родителите оказват влияние върху мечтите за бъдеще-

то на учениците?
• Какви са причините за отпадането на учениците от училище? 
• Кое би направило ученето значимо за учениците?
• Кое би направило ученето по-интересно за обучаваните?
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Анализът започна с проверка на изведената в литературата значима 
връзка между нивото на образователна степен на родителите и децата. За 
тази цел групите участници се обособиха според нивото на образование 
на майката. За да проследим предисторията на респондентите в анкетата с 
майките, задаваме въпроса за степента на образование на техните майките. 
Резултатите са обобщени във фигура 2.

Фиг. 2. Зависимост между нивото на образование на две поколения.

По-тъмната, равномерно покачваща се крива представя разпределение-
то на предходното поколение – майките на участвалите в изследването май-
ки-респонденти. По-светлата линия представя степента на образование на 
майките-респонденти. От графиката е видимо, че има силна положителна 
значима корелация между степента на образование на майката и образова-
телните постижения на следващото поколение. Констатира се, че по-скоро 
са редки изключения случаите, в които образованието на майката и дете-
то се различават значимо, което извежда необходимостта от въвеждане на 
ефективни превантивни мерки за подкрепа на учениците, чиито майки имат 
ниска степен на образование. 

Друг получен резултат, свързан със значимостта на ученето, е наличието 
на зависимост между образованието и професионалната реализация.
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Фиг. 3. Зависимост на постиженията на учениците от предходното поколение

Според анализа на резултатите, професионалната заетост на родителите 
е в силна отрицателна корелация спрямо завършената степен на образова-
ние (фиг. 3).

Всички 10 майки без образование не работят, за разлика от всички майки 
с висше образование, които работят. 

Това показва липсата на възможности за реализация при липса на обра-
зование в българския контекст и посочва значимостта на образованието за 
социалната реализация на младите хора.

За да бъдат проследени нагласите и мотивацията на учителите, е използ-
ван въпросът „Образованието значимо ли е за Вашите ученици?“ Изненадва 
фактът, че 53% от анкетираните споделят, че според тях децата не виждат 
образованието като важно, което се различава от твърденията на учениците. 
Само 20% са на противоположното мнение, като споделят, че според тях де-
цата намират образованието за значимо (фиг. 4). 27% от учителите споделят, 
че не може да се даде точен отговор на въпроса, като споделят, че има мно-
жество фактори, които влияят на преценката им. Интересно би било да се 
проследи проявата на ефекта „сбъдващото се пророчество“ като следствие от 
изведената тенденция, според която половината от учителите са предубедени 
в отношението си към децата, на които преподават, като смятат, че за тях об-
разованието не е от значение. 

Фиг. 4. Въпрос към учителя: Важно ли е образованието за Вашите ученици?
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Представените от учителя впечатления са сравнени с отговорите на уче-
ниците, свързани с фактора мотивация. Мотивацията на ученика не зависи 
само от подкрепата, която родителите му предоставят, но и на други фактори, 
свързани с училището, като оценки, похвали и специфични интереси, взаимо-
отношения с връстници, взаимоотношения с учители и други. 

На въпроса „Защо ученето е важно?“, дадените от учениците отговори 
биха могли да се разделят на основни групи: външни фактори и вътрешни 
фактори за мотивация. От общо 50 респондентa, 45 от тях са споделили своя-
та мотивация, която е обобщена във фигури 4 и 5 и условно е разделена на 
вътрешни и външни фактори. 

Фиг. 5. Вътрешни фактори, свързани с мотивацията

Мотивацията на 60% от учениците (30) попада в категорията „вътрешна 
мотивация“, като тя е разделена на 5 части (фиг. 4). От тях 27% споделят, че 
ученето е това, което ги мотивира. 17% посочват, че учат, за да са по-умни, 
17% – за да не изостават от другите. 17% от учениците посочват, че ученето е 
важно, за да са грамотни и 23% учат, защото обичат ученето. 

Резултатите показват, че интервюираните ученици демонстрират налич-
на мотивация, макар тя да не е доловена от техните учители. Това ни връща 
към идеята за влиянието на негативните нагласи на учителите върху учебните 
постижения. От друга страна, мотивацията за участие е определяща за само-
оценката на ученика и свързана с презентирането на собствените способности 
пред другите, което посочва стремеж към повишаване на личния авторитет 
пред останалите участници в учебния процес („за да не изостават от другите“, 
„за да са по-умни“, „за да са грамотни“). Това насочва вниманието на изследо-
вателя към влиянието на социалния фактор и особено на социалния контрол 
на връстниците (около 51%). 
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Фиг. 6. Външни фактори свързани, с мотивацията

Останалата част от участниците в интервюто посочват, че са мотивирани 
да учат, без да определят конкретна причина за това, т.е. не могат да посочат 
конкретни аргументи. Би било интересно да се проследи наличието на връзка 
между липсата на конкретен мотивиращ фактор и спецификата на възрасто-
вия етап в сравнително изследване с вариация на възрастта.

Общо 32% от учениците попадат в категорията „външна мотивация“, 
като 31% от тях учат, за да си намерят работа в бъдеще, 25% за да получат 
шофьорска книжка, 19% защото техните родители ги карат и 25% заради 
дипломата (фиг. 6). 

Резултатите демонстрират прякото влияние на семейната среда върху мо-
тивацията за учене. Учениците са мотивирани заради желанието на родители-
те или поради причини, изтъкнати от възрастните.

Това показва, че предимство като фактор на влияние може да получи мне-
нието на партньорите в учебния процес – ученици и учители, макар че не бива 
да се пренебрегва влиянието на семейната среда.

Интересни са данните за мечтаната професия. Един от въпросите, зада-
ван на всички респонденти е „Какъв искахте да станете?“. 

Множеството учители са успели са се реализират в желаното направле-
ние. Общо 73% от учителите споделят, че детската им мечта съответства с на-
стоящата им работа, 20% от тях не си спомнят, а 7% са искали да се развиват в 
медицината, което показва, че голяма част от тях са достигнали до мечтаната 
позиция от детството (фиг. 7).



162

Фиг. 7. Въпрос към учителя: Какъв мечтаеше да станеш, като дете?

Това, което категорично проличава от анализа на данните е, че двете ге-
нерации, мечтаят да се реализират в много сходни професии. Дори процент-
ното съотношение за желана от двете поколения професия в по-голямата си 
част съвпада.

За да се установи влиянието на родителите върху мечтите на учениците за 
бъдещето, са сравнени отговорите на майките и на техните деца (фиг. 8 и 9). 
От фигури 7 и 8 личи, че предпочитанията на учениците-респонденти са 
близки до тези на техните родители, особено що се отнася до най-предпочи-
таните професии. Това отново подчертава значимостта на фактора семейство 
за оформянето на детските предпочитания и представи за бъдещето.

Фиг. 8. Мечтани от родителите професии
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Фиг. 9. Мечтани за учениците професии

Потърсени са и причините за отпадането на учениците от училище. В 
изследването е установено, че четири от 50-те изследвани деца, вече не посеща-
ват училище. Те са момичета и са напуснали поради следните причини:  едно от 
тях е започнало съжителство на семейни начала, едно от тях е спряно от роди-
телите си от училище. За съжаление едно от тях е на мнение, че посещаването 
на училище  е „загуба на време“, което посочва липсата на мотивация за учене. 

При поставянето на същия въпрос на майките на учениците установява-
ме, че от 30-те майки, които са прекъснали средното си образование, 9 от тях 
са били принудени от своите родители, а други 13 са започнали съжител-
ство на семейни начала. От резултатите по този въпрос ясно се виждат две 
основни причини за отпадане от училище: съжителство на семейни начала 
и натиск от родителите. Това неминуемо отваря въпроса за наличието на 
фактор, свързан със семейните традиции. Макар и да има известна промяна 
по отношение на ранните бракове, все още в компактните изолирани групи 
подобни практики не са изключения.

Допълнителни личностни психологически аспекти, които оказват влия-
ние върху мотивацията на учене и участие на учениците, са нивото на тре-
вожност и депресия. За проследяване на нивото на тези характеристики из-
ползвахме Многомерна скала за тревожност в юношеска възраст, разработе-
на от Пламен Калчев, отразяваща измерените психологически конструкти в 
български контекст. В рамките на изследването е регистриран висок процент 
социално-желателни отговори на учениците.

При количествения анализ на резултатите на учениците установихме, че 
от изследваните групи спрямо образователната степен на майката (фиг. 10):

Има значителна зависимост между образованието на майката и нивото на 
изпитна тревожност и депресия, измерени със Многомерна скала за тревож-
ност в юношеска възраст (Калчев, 2012: 144–172). Най-високи нива на изпит-
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на тревожност показват учениците, чиито майки са със средно образование 
(2.01), следвани от тези с основно и висше, при минимум 1 и максимум 3.

Най-често социално желателни отговори дават децата, чийто майки са 
с начално или без образование (при тези резултати няма обаче налична ста-
тистическа разлика).

Фиг. 10. Допълнителни фактори, оказващи влияние

Изведени са категории относно въпроса „Кое би направило ученето зна-
чимо за теб (за децата) или за децата (за възрастните респонденти)?

Голяма част от отговорите попадат в едни и същи категории за децата и 
родителите. Анализът на мненията на родителите, учителите и децата първо-
начално е проведен отделно, а след това е направена съпоставка. Получените 
категории между родителите и децата са изведени във фигура 11.

Фиг. 11. Мнение на децата и родителите
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1 Нови знания 5 Реализирането 
в желана професия 9 Повече време 

с приятели
2 Получаване на диплома 6 Не знам 10 Да учат повече

3
Повече подготовка 
за живота 
(практически знания)

7 Нищо 11 Ред и дисциплина

4 По-добри учители 8 По-лек учебен 
материал 12 Забавно и с игри

И децата, и родителите смятат, че получаването на нови знания ще напра-
ви ученето по-значимо. Получаването на диплома и придобиването на прак-
тически знания и реализирането в желана професия са други водещи споде-
лени мотиви, свързани със значимостта на ученето. Тези резултати отново 
подчертават влиянието на семейството върху мотивацията за учене.

Интересни са и заключенията на респондентите относно учебния процес. 
Както родителите, така и децата смятат, че учителите трябва да бъдат „по-до-
бри“. Децата искат да учат „по-малко“ и учебният материал да е „по-лек“. 
Мненията на родителите са противоречиви. Част от тях смятат, че учебни-
ят материал е твърде труден и следва да се опрости, а друга част, смятат че 
децата им трябва да учат повече неща и да се изисква повече от учениците. 
Това показва, че съществуват различни критерии, въз основа на които се оце-
няват учебните изисквания и учебния процес. И това е закономерно, тъй като 
отделните ученици имат различни способности и образователни потребно-
сти, срещат различни трудности.

От друга страна тези отговори насочват вниманието към все по-нараства-
щата необходимост за постигането на диференциация в обучението (Мирчева, 
2013) и адаптирането му към учебните биографии и потребности на отделните 
ученици. Това е в пълен синхрон и с международната тенденция, а и с нацио-
налния стандарт за утвърждаване на идеите на приобщаващото образование. 
Необходимо е адаптиране на наличните ресурси в полза на конкретното дете 
и набавянето на външни ресурси с цел ефективното инвестиране в личностно-
то развитие на учениците, създаващо възможности за разгръщане на пълния 
потенциал в условията на общество, отчитащо ценностите на разнообразието.

На въпроса, „Кое би направило ученето по-интересно?“ мненията на ро-
дителите и учениците са изведени и попадат в различни категории, отразени 
във фигури 12 и 13.
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Фиг. 12. Мнение на децата за интересното обучение

Според децата по-интересно ще е, ако материалът е „по-лесен“, ако учи-
телят води обучението „по-интересно“. Същото мнение споделят и родители-
те. Отношението на учителя спрямо децата също е изведено и в двете групи 
като значим фактор за интереса на децата. Децата искат повече часове с ком-
пютри, повече екскурзии и родителите ги подкрепят в тези желания. 

Фиг. 13. Мнение на родителите за интересното обучение

Резултатите показват, че респондентите имат своите очаквания към учи-
лището, т.е. то не е маловажно за тях.

Това се потвърждава и от интересния факт, че част от децата споделят, 
че искат да станат учители, като едно от децата заявява, че ще стане учител, 
за да се различава от своите учители и да преподава различно и привлека-
телно за децата. Това показва желанието на учениците да учат, но и стре-
межът им за промяна в преподаването и за обвързването на обучението с 
детския жизнен свят и интереси.
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ИЗВОДИ:

Резултатите от изследването показват следното:
• Образованието е ценност, независимо от културните специфики. Зна-

чимостта на образованието за респондентите (ученици и родители) би 
се повишила чрез оптимизиране на образователния процес.

• Силен фактор на влияние на значимостта на ученето за учениците в чет-
върти и пети клас е социалният контрол на връстниците и на учителя.

• Прякото влияние на семейната среда върху мотивацията за учене и 
за оформянето на детските предпочитания и нагласи за бъдещето, 
означава, че мерките за подкрепа на учениците следва да придобият 
по-комплексен характер, осигуряващ участието на родителите в 
образователния процес.

• Семейните традиции оказват сериозно влияние върху процеса на 
отпадане на учениците и особено на момичетата от училище, което е 
предпоставка за оформяне на програми за превенция на отпадането от 
училище за момичета от малцинствени етнически групи.

• Недостатъчната комуникация и разбиране между трите групи изслед-
вани лица – ученици, учители и родители.

ПРЕПОРЪКИ:

• Въвеждане на ефективни мерки за подкрепа на учениците, чиито май-
ки имат ниска степен на образование.

• Регулярно проучване на позицията на родителите с цел идентифици-
ране на рискови фактори, повлияващи участието и учебните постиже-
ния на учениците.

• Включване на родителите в образователния процес за подпомагане 
преодоляването на наследствената предопределеност на участието 
на учениците в учебния процес и на традициите, свързани с ранното 
отпадане от училище.

• Въвеждане на политики и услуги за регулиране на социалните факто-
ри, влияещи върху образователните постижения на децата.

• Предвиждане на мерки за фасилитиране на процеса на комуникация 
между учители и родители.

• Въвеждане на удачни форми за преодоляване на учителските негатив-
ни нагласи.



168

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пилотното изследване извежда основни социални рискови фактори, 
влияещи върху значимостта на ученето. 

Последващото задълбочено проучване следва да се концентрира по-де-
тайлно върху образователните процеси и образователните решения, както 
и върху образователните постижения на децата, които рефлектират върху 
значимостта на ученето.

За задълбочен анализ на част от информацията се изисква лонгитюдинал-
но проследяване на групата на учениците.
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ПОСЛАНИЯТА НА ДЕЦАТА 
И РЕАКТИВНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ 

РАДОСЛАВ ПЕНЕВ, ЛЮБОСЛАВА ПЕНЕВА, СНЕЖАНА РАДЕВА

Катедра „Предучилищна и медийна педагогика“

Радослав Пенев, Любослава Пенева, Снежана Радева. ПОСЛАНИЯТА НА ДЕ-
ЦАТА И РЕАКТИВНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ 

Цел на студията е проучване и анализ на типични послания на децата в преду-
чилищна възраст и реактивността на техните родители. В този план, тя дефинира 
нагласи и реални практики на родителите като реактивност при непослушание, кон-
фликтност и агресивност на децата.  

Radoslav Penev, Luboslava Peneva, Snezhana Radeva. MESSAGE OF CHILDREN 
AND REACTIVITY OF PARENTS

The aim of the study is to study and analyze typical messages of pre-school children 
and the reactivity of their parents. In this plan, it defi nes attitudes and real practices of par-
ents as reactivity in children's disobedience, confl ict and aggression.    

Keywords: children's messages; patterns of parental behavior

УВОД

Взаимоотношенията на родителите с децата играят определяща роля в 
процеса на тяхното развитие и социализация в план на усвояване на първичен 
жизнен опит, познания за обкръжаващата среда, умения и навици за общува-
не и комуникация с другите. Те са в основата на взаимодействието на детето 
с широката социална среда като овладени и усвоявани начини за изследване 
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и опознаване на света, социално адекватно или проблемно поведение, лич-
ностно и психическо развитие като способност за преодоляване на тревож-
ност и стресови ситуации.

В ежедневния живот с децата родителите се сблъскват с много парадокси, 
породени от избора на технология за адекватно възпитателно влияние, както 
и от невидимите психологически проблеми във взаимоотношенията, плод на 
техните и детските съзнателни и подсъзнателни очаквания, намерения, пози-
ции, решения и действия.

Възпитателната функция на семейството се опосредства от фамилните 
отношения, които се отличават с висока емоционална наситеност и интензив-
ност. Първообразът на позитивни и негативни еталони на общуване е фамил-
ната среда, защото именно в нея децата „получават“ своите първи житейски 
„уроци“ по вербална и невербална комуникация, които се транслират в от-
ношенията с връстниците и възрастните. Качеството на общуването между 
референтния възрастен и детето изгражда типа (равнището) на привързаност 
между тях. Надеждната, амбивалентна или избягващата привързаност става 
характеристика не само в отношенията между родителите и децата, но впо-
следствие се транслира в по-широкия кръг отношения, и като проекция – във 
взаимоотношенията с бъдещите деца.  

Разглеждайки родителите като партньори, европейската образователна 
стратегия издига тезата за преход от социална обвързаност към приоритетно 
участие на семейството във възпитателния процес. Съдържанието на пози-
тивното възпитание на децата се определя от техните права, но и от правата 
на родителите, както и от правото на семейството да получава подкрепа от 
държавата при изпълнението на своите задължения. Възпитанието на деца-
та е свързано с понятията „сътрудничество“ и „взаимодействие между де-
тето и родителите“, както и с това, доколко и как родителите възприемат са-
моценността на детството, осигуряват среда за развитие на способностите, 
грижа и емоционална топлота, и поставят рамки, в които децата се чувстват 
сигурни и се развиват по най-добрия начин.

Резултатите и аналитичните характеристики в студията са част от експери-
ментално изследване, реализирано в рамките на проект „Посланията на децата и 
реактивността на родителите“, договор за научни изследвания № 011/04.04.2012, 
в рамките на Фонд научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски“.

Авторите на студията, спазвайки коректно клаузите на договора по про-
екта, изказват благодарност на ръководствата на ФНИ, СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и ФНПП за оценката на значимостта на проекта, неговото одобрение 
и финансирането на реализацията му. 
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Цел на студията е проучване и анализ на типични послания на децата 
в предучилищна възраст и модели на родителско поведение като актуална 
реактивност.

Основни задачи

1. Анализ на родителски ориентации към погрешни цели, мотивиращи 
непослушанието на детето.

2. Извеждане на представите за причините (собствен  модел на родител-
ско поведение, възрастови особености и поведение на детето), провокиращи 
детето към конфликтност и агресивност. 

ТЕРМИНОЛОГИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

Класификациите, представящи спецификата на фамилните интеракции 
акцентират върху два основни компонента, характеризиращи моделите на 
родителско поведение. От една страна, като централна характеристика се 
представя емоционалната подкрепа, която се свързва с любовта и доверието 
към детето, радостта и удоволствието от общуването с него, поддържане на 
безусловното приемане и признаването на правото на собствена индивиду-
алност и неповторимост. От друга, реализацията на родителската функция 
предполага наличието на изисквания и контрол върху поведението на детето – 
равнище на родителска власт. 

Например, според Л. Шнейдер (2000), общуването „родители-деца“ може 
да се рамкира в следните пет хипотетични модели на родителско поведение: 
власт на възнаграждението – детето се награждава и съответно, наказва за оп-
ределено поведение; власт на принудата – жесток контрол върху поведението 
на детето; власт на експерта – основана на високата компетентност на роди-
теля, в сравнение с детето; власт на авторитета – уважение към родителя, об-
разец на поведение; власт на закона – единствената форма на извънличностна 
власт, свързана с родителя, носител на просоциално поведение.

Еманация на приложната реализация на посочените характеристики 
е технологията за общуване с детето. Поощряването на „сърегулирането“ 
(развитие на чувството за разделена отговорност между родителите и де-
цата) е удачна форма за сътрудничество, обсъждане на лични и семейни 
проблеми и решаването им, и в крайна сметка, на развитие на отговорност и 
саморегулируемото поведение.

Общуването от „позицията на силата“ затруднява интернализацията на 
социалните норми и механизмите за самоконтрол. В резултат, могат да въз-
никнат различни типове проблемно поведение на детето, които са индирект-
ни модели на родителско поведение: потребност от внимание, в резултат на 
липсата на емоционално благополучие и отхвърленост от живота на семей-
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ството; потребност от прекомерно внимание – детето иска да е „център“ на 
Вселената; стремеж към налагане – изпитва потребност от значимост; борба 
за надмощие, резултат от прекомерна родителска власт и грижа; стремеж към 
отмъстителност, породен от развод, ревност между сиблингите, конфликти 
между родителите, ... ; симулирана неспособност, загуба на вяра в собствени-
те сили, породена от неуспехи и неадекватно отношение на родителя към тях 
(Добсън 1996; Гинът 1988; Нелсън 2001; Гипенрейтер 2014).

Това означава, че моделите на родителско поведение (възпитателните 
стилове) оказват съществено влияние в процеса на формиране личността на 
детето, защото изразяват закономерностите на възпитателния процес в семей-
ството, свързани с реализацията на възпитателните ориентации на родители-
те в практиката на семейното възпитание.  

В дефинитивен план, характеризираме понятието „Модел на родителско 
поведение“ като хипотетичен конгломерат, съдържащ и представящ ориентаци-
ите и нагласите на родителите, и спецификата на общуването с децата от гледна 
точка на технологията на възпитателното влияние (позитивни и негативни ха-
рактеристики, проблеми, алтернативи, възможности за оптимизация).

В конкретика, позитивният (адекватният) модел на родителско поведение 
включва следните критерии:

→ Перцептивни критерии: Възпитателни ориентации и възприемане на 
детето.

– Детето е активен субект във фамилния и обществен просперитет.
– Усет към детството: всяко дете е неповторимо и уникално; възприема-

не на нестандартността на детето като норма.
– Детето възприема и оценява света по различен от възрастния начин.
– Отговорност в отглеждането и развитието.
– Приемане реалността на собствените негативни чувства към детето.
– Познания за детското развитие и скритите взаимоотношения в общу-

ването.
– Баланс между любов и дисциплина.
– Готовност за взаимен компромис, тушираща огорченията в децата и 

родителите.

→ Технологични критерии: Актуалност (действеност) на възпитателно-
то влияние.

– Спазване на смисъла и правилата в изкуството за общуване.
– Диференциран подход към конкретната възпитателна ситуация.
– Търпимост и демократични ограничения в рамките на които детето 

изпитва свобода.
– Отказ от войнстваща морализация, контрол без натякване.
– Съобразяване с потребностите и интересите на детето, съчувствие и 

разбиране.
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– Логично мислене и хумор във възпитанието.
– Самоконтрол в подаването на информацията и управление на отно-

шенията.
– Организация на дейностите в семейството като игра.
– Демонстрация на позитивни личностни образци за подражание и 

идентификация.

ОРГАНИЗАЦИИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ОБОСНОВКА 
НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

Количествени параметри на изследването: 

– Анкетното проучване се реализираха с 9146 родители на деца от пре-
дучилищна възраст.

– В изследването като анкетьори взеха участие 426 детски учители.
Методическа обосновка на изследването: „Представи за посланията 

на детското поведение при непослушание, конфликтност и агресивност, и 
собствената реактивност като модел на родителско поведение“.

1. Погрешни цели, мотивиращи непослушанието на детето и агресив-
ните прояви.

Процедура: Респондентите избират една от предложените сентенции 
(послания), характеризиращи евентуалното поведение на децата им.

Показатели за интерпретация на резултатите: Погрешни цели 
(послания), мотивиращи детското непослушание.

1. Прекомерно внимание – „Трябва да се занимаваш само с мен!“ 
Мотивация на детето – Варианти: Потребност от принадлежност към жи-

вота на семейството; Потребност от обич и значимост; Глезене, капризи; Рев-
ност от вниманието към другите деца. 

2. Стремеж към налагане – „Аз съм шефът!”
Мотивация на детето – Варианти: Любознателност и желание за помощ; 

Отправяне на предизвикателства, провокиране на конфликти; Борба за надмо-
щие, стремеж към победа; Потребност от себедоказване; Стремеж за отхвър-
ляне контрола на родителя.

3. Отмъстителност – „Ти ме обиди и аз ще ти отмъстя!“
Мотивация на детето – Варианти: Нежелание за съобразяване със семей-

ните правила; Борба за надмощие и стремеж към победа; Демонстрация на 
предпочитание към другия родител; Потиснатост, чувство за уязвимост, нара-
неност, излъганост и изоставеност; Омраза, гняв, желание за реванш.

4. Симулирана неспособност – „Остави ме на мира!”
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Мотивация на детето – Варианти; стремеж към убеждаване в собствената 
неадекватност, некадърност и зависимост; срамежливост, затвореност, необ-
щителност; желание за незабележимост, потиснатост; нежелание за преодо-
ляване на трудности; страх от новости, предизвикателства, грешки. 

2. Представа за причините (собствен модел на родителско поведение, 
възрастови особености и поведение на детето) провокиращи детето към кон-
фликтност и агресивност.

Процедура: Респондентите избират до три от предложените твърдения, 
характеризиращи различни модели на родителско поведение и характеристи-
ки в развитието на децата. 

Класификация: Твърденията се класират съобразно техните индивидуал-
ни стойности.

Показатели за интерпретация на отговорите на респондентите.

1. „Може би това, че му предоставям  повече свобода  и  му позволявам 
много неща“ – Либерализъм.    

2. „Може би  това, че се опитвам да го държа изкъсо“ – Авторитаризъм.    
3. „Може би това, че съм  много зает/а и нямам време да му обръщам  

повече внимание“ – Прекалена професионална ангажираност.   
4. „Може би това, че изпълнявам почти винаги желанията и задоволявам 

капризите му“ – Жертвоготовност.   
5. „Може би това, че отношенията между нас са равностойни“ – Су-

бект-субектни отношения.    
6. „Може би това, че обръщам повече внимание на другото ми дете“ – 

По-голяма ангажираност с другото дете.         
7. „Може би това, че иска да се изявява и доказва, а не знае точно как“ – 

Стремеж на детето към изява и неумение за адекватната ѝ реализация.    
8. „Може би това, че е във възраст, в която е нормално да се противо-

поставя на родителите си“ – Стремеж на детето към противопоставя-
не и противоборство.

9. „Може би това, че се опитва да подражава на връстници или по-големи 
деца“ – Стремеж към подражание на други деца.  

10. „Може би това, че се опитва да подражава на съпруга/та/ ми“ – Стре-
меж към подражание на другия родител.   

11. „Може би това, че се опитва да подражава на брат/сестра си“ – Стре-
меж към подражание на брата/сестрата.   

12. „Може би това, че се опитва да подражава  на герой от телевизията, 
компютърните игри“ – Стремеж към подражание на реални и виртуал-
ни персонажи.   

13. „Може би това, че е прекалено чувствително“ – Прекалена чувстви-
телност на детето.  
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14. „Може би това, че се караме със съпруга/та ми“ – Конфликти между 
съпрузите.

15. „Може би това, че със съпруга/та ми имаме различни изисквания към 
детето си“ – Разминаване на възпитателните ориентации и действия на 
родителите към детето. 

16. „Детето ми винаги ме слуша“ – Липса на конфликтни отношения и 
агресивни прояви.

3. Методи на възпитание при конфликтност и агресивност на детето.
Процедура: Респондентите избират до три от предложените твърдения, 

характеризиращи различни методи на възпитателно влияние. 
Класификация: Методите на възпитание се класират съобразно техните 

индивидуални стойности, но могат и да се групират като видове наказания и 
специфики на индуктивната техника.

Методи на възпитателно влияние: 
Показатели за интерпретация на отговорите на респондентите.

1. Казвам  му, че ще го накажа – Предупреждение.   
2. Казвам  му, че е добро дете и трябва да престане – Похвала.  
3. Казвам  му, че ще получи подарък – Подкуп. 
4. Обещавам, че ако престане, ще му купя играчка, ще играя с него, ще го 

изведа на разходка, ще .................................... – Обещание.  
5. Подигравам  му се – Сарказъм.  
6. Критикувам поведението му – Критика.  
7. Наплясквам го – Наказание.  
8. Давам вид, че не обръщам внимание, за да прекратя тези прояви – 

Привидна незаинтересуваност.  
9. Подобни прояви са нормални за тази възраст – Индиферентност. 
10. Старая се да вникна в причините и мотивите за поведението му – 

Вникване в поведението, индуктивна техника.  
11. Обяснявам  му последиците от неговото поведение – Вникване в пове-

дението, индуктивна техника. 
12. Наказвам го да не гледа телевизия – Наказание.
13. Казвам  му, че няма да играя с него – Наказание.  
14. Лишавам го от храна – Наказание.  
15. Казвам му, че за това ще научи баща (майка) му – Прехвърляне на от-

говорността. 
16. Изгонвам го от стаята – Наказание.  
17. Наказвам го (друг начин): ........................................ – Наказание
18. Детето ми винаги ме слуша – Пълна липса на конфликтни отношения 

и агресивни прояви.
Модели на родителско поведение: Групиране на методите (показателите). 
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– Предупреждение – №1; Похвала – №2; Подкуп – №3; Обещание – №4; 
Сарказъм – №5; Критика – №6; Наказание – №№ 7, 12, 13, 14, 16, 17; При-
видна незаинтересуваност – №8; Индиферентност – №9; Вникване в пове-
дението, индуктивна техника – №№ 10, 11; Прехвърляне на отговорността – 
№15; Пълна липса на конфликтни отношения и агресивни прояви – №18.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Социологически профил на респондентите – 
характеристики и специфики

Сумарната информация за пола, възрастта и етническия произход на ро-
дителите, структурата на семействата, раждаемостта, възрастта на децата, 
посещаващи детска градина, образованието и професионалната ангажира-
ност на респондентите и спецификата на населеното място е представена в 
Таблица №1.

Таблица 1. Социологически профил на респондентите        

Показатели Резултати – %
1 2 3 4 5 6

Пол 
1. Мъже;      2. Жени. 42,5 57,5

Възраст
1. До 25 г;  2. 25–30 г.; 3. 30–35 г.; 
4. 35–40 г.; 5. 40–45 г.;  6. + 45 г.

4,7 47,8 35,1 8,2 3,0 0,3

Семеен статус
1. Женен/омъжена;  2. Съвместно 

съжителство без брак;  3. Разведен/а;  4. 
Неженен/неомъжена; 5. Вдовец/вдовица. 

72,4 21,4 4,0 1,9 0,333  

Брой на децата – всички деца 
на респондентите

1. 1 дете; 2. 2 деца; 3. 3 деца; 4. повече от 3 
деца. 5. средна раждаемост – 1,65.            

54,4 30,5 9,6 5,5   

Образование
1. Основно; 2. Средно; 3. Полувисше/
колеж; 4. Висше;. 5. Без образование.                        

16,9 50,0 5,7 25,4  2,0

Професионална ангажираност
1. Държавен сектор; 2. Частен сектор; 

3. Безработни.
27,7 54,8 17,3   

Етнически произход
1. Български;  2. Турски;  3. Ромски. 76,5 12,0 11,3 0,2  
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Населено място
1. Столица; 

2. Голям град/над 100 000 души; 
3. Средно голям град/20 000 – 100 000 

души;  4. Малък град. 5. Село.                                  

37,4 20,6 17,2 11,0 13,8

Възраст на децата, 
посещаващи детска градина

1. 2 години; 2. 3 години; 3. 4 години; 
4. 5 години; 5. 6 години; 6. 7-8 години;                     

1,9 12,5 16,8 21,2 19,3 18,3

→ Обект на изследване са житейско-възпитателните ориентации на мла-
дото нуклеарно семейство с нормални възрастови различия между мъжете и 
жените

→ Преобладаващата част от анкетираните родители са на възраст от 25 
до 35 години (общо 82,9%), предимно със средно (50,0%) и висше образова-
ние (25,4%) и с професионални ангажименти в частния (54,8%) и държавния 
(27,7%) сектори. Прави впечатление високият процент на безработица сред 
родителите – 17,3%, приоритет на живеещите в по-малките населени места.

→ Жените (57,5%) са повече от мъжете (42,5%), но относително малката 
разлика в процентно отношение дава възможност за профилна диференциа-
ция на маскулинност и феминност като сравнителен анализ на резултатите, 
още повече, че в практиките от анкетните проучвания на семействата почти 
винаги участват майките и в значително по-малка степен – бащите.

→ В сравнителен план, жените са по-млади от мъжете, като тази констата-
ция важи особено за възрастта от 25 до 30 години (53,7% срещу 40%), докато 
във възрастта от 30 до 35 години е налице изравняване на процентното съотно-
шение на респондентите (37,4% от всички анкетирани са мъже и 33,5% – жени). 

→ Дамите са и с по-висока степен на образование и са повече ангажира-
ни в държавния сектор, но същевременно процентът на безработица при тях 
е по-висок. Съответно, около половината от респондентите от мъжки пол 
имат средно образование и са професионално ангажирани повече в частния 
сектор, отколкото жените.

→ Разпределението на респондентите като процентни етноспецифики се 
доближава до официалните данни на Националния статистически институт за 
етническия произход на населението на България: българи – 76,5%; турци – 
12,0%; роми – 11,3%; други – 0,2%.

→ Структурните характеристики на фамилната констелация като брой на 
децата показват преобладаването на семействата с едно дете (54,4%) и две 
деца (30,5%). 

→ Сравнително високият коефициент на репродуктивност на семейства-
та е свързан с броя на децата при ромите.



179

→ В контекста на населеното място малко повече от половината респон-
денти живеят в столицата и големите градове на Република България (58,0%), 
а останалите – в по-малки населени места – 17,2% в средно големи градове, 
11,0% – в малки градове, 13,8% – в села.

→ Преобладаващата част от анкетираните живеят на семейни начала, 
като формите на връзката включват брака (72,4%) и съвместното съжителство 
без брак (21,4%), характерно повече са представителите на ромския етнос. 
Много малка част от тях са неженени/неомъжени (4,0%) и разведени (1,9%).

→ Семейният статус на родителите в двете основни форми на съжител-
ство (с брак и без брак) не оказва съществено влияние върху наличието или 
липсата на конфликти в семейството и агресивни прояви на децата, което 
означава, че спецификата на семейството като фактор за провокиране или 
превенция на евентуално агресивно поведение трябва да се търси във взаимо-
отношенията между родителите и децата.  

Погрешни цели, мотивиращи непослушанието 
и агресивните прояви на детето

→ Ориентациите на родителите към мотивите на децата за непослуша-
нието, конфликтността и агресивността са свързани със следните послания 
на детското поведение:  

– Прекомерно внимание – „Трябва да се занимаваш само с мен! – 55,6%. 
– Стремеж към налагане – „Аз съм шефът!“ – 24,3%. 
– Отмъстителност – „Ти ме обиди и аз ще ти отмъстя!“ – 0,6%.
– Симулирана неспособност – „Остави ме на мира!“ – 19,5%.
→ Половата диференциация на изборите определя като водещи послания 

за жените – „Трябва да се занимаваш само с мен!“ (60,9% срещу 50,4% при 
мъжете) и „Аз съм шефът!“ (29,6,0% срещу 24,3%).

→ Ориентациите на мъжете, освен към желанието на децата за прекомер-
ното внимание, са по-високи при посланието – „Остави ме на мира!“ (30,0% 
срещу 9,0%).

Представа за причините (модел на родителско поведение, 
възрастови особености и поведение на детето), 
провокиращи детето към конфликтност и агресивност

Изборите на родителите относно причините за непослушанието на деца-
та са отразени в Таблица №2. 
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Таблица 2. Причини, провокиращи детето към непослушание, 
конфликтност и агресивност

Причини
(модели на родителско поведение; специфика 

на възрастта и поведението на детето; причини извън 
семейната констелация)

Ориентации на 
респондентите/ 

Избори – %
Всички Мъже Жени

Либерализъм на родителя.  36,1  43,0  29,2 
Авторитаризъм на родителя. 25,3  29,6  21,5 
Прекалена професионална ангажираност на родителя. 46,0 61,1 30,6 
Прекалена жертвоготовност на родителя.  33,3 33,3 33,3 
Разностойни взаимоотношения с детето. 6,5 5,6 7,5 
По-голяма ангажираност с другото дете.  2,1 2,8 1,4 
Стремеж на детето към изява и неумение за 
реализацията ѝ. 35,9 32,4 39,5 

Стремеж на детето към противопоставяне 
и противоборство.  27,2 23,1 31,3 

Стремеж на детето към подражание на други деца.  8,5 8,3 8,8 
Стремеж на детето към подражание на другия родител.  0,3 0 0,7 
Стремеж на детето към подражание на брата/сестрата/.  5,9 8,3 3,5 
Стремеж към подражание на реални и виртуални герои.  7,4 7,4 7,5 
Прекалена чувствителност на детето.   29,7 24,0 35,4 
Конфликти между родителите.   0,8 0,9 0,7 
Разминаване във възпитателните ориентации 
и действия на родителите. 3,5 3,6 3,5 

 Забележка: Анкетираните избират до три отговора от предложените твърдения. 

→ Респондентите посочват следните причини за непослушанието, кон-
фликтността и агресивността на детето във взаимоотношенията им: либе-
рализъм – 36,1%; жертвоготовност – 33,3%; авторитаризъм – 25,3%; стре-
меж към изява и неумение за адекватната ѝ реализация – 35,9%; прекалена 
чувствителност – 29,7%; стремеж към противопоставяне и противоборство – 
27,2%; прекалена ангажираност на родителите – 46%.

→ Мъжете изтъкват в значително по-висока степен ангажираността като 
причина за непослушание, конфликтност и агресивност на децата (61,1% сре-
щу 30,6% при жените), както и либерализма (43,0% срещу 29,2% при жените), 
докато за жените такива са стремежът на детето за изява и неумение за адек-
ватната ѝ реализация (39,5% срещу 32,4% при мъжете), прекалената чувстви-
телност на детето (35,4% срещу 24,0% при мъжете) и стремежът на детето за 
противопоставяне и противоборство (31,3% срещу 23,1% при мъжете).

→ Като причини, които не провокират конфликтност и агресивност у 
децата родителите посочват такива, свързани със структурата на семейство-
то (ангажираност с другото дете, подражание на брата или сестрата) и вза-
имоотношенията между родителите (равностойни взаимоотношения или 
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конфликти, включително и като разминаване на възпитателните ориентации 
спрямо детето, подражание от детето на конфликтното поведение на единия 
или двамата родители). 

Методи на възпитание при конфликтност и агресивност на детето
Ориентациите на респондентите относно начините за реактивност към 

непослушанието и агресията на децата (методи на възпитание) са представе-
ни в Таблица №3.

Таблица 3. Реактивност /методи на възпитание/ 
към проявите на непослушание, конфликтност и агресивност 

Методи на възпитание

Ориентации 
на респондентите/ 

Избори – %
Всички Мъже Жени

Казвам му, че ще го накажа: Предупреждение.  43,0   45,3   40,8  
Казвам му, че е добро дете и трябва да престане: 
Похвала. 52,0 53,7   50,3  

Казвам му, че ще получи подарък: Подкуп. 3,8  5,6  2,0  
Обещавам, че ако престане, ще му купя играчка, ще 
играя с него, ще го изведа на разходка, ще ………: 
Обещание.    

4,2  5,6  2,7  

Подигравам му се: Сарказъм.  0,3  0  0,7  
Критикувам поведението му: Критика.   48,7  51,9  45,6  
Наплясквам го: Наказание. 2,5  2,3  2,7  
Давам вид, че не обръщам внимание: Привидна 
незаинтересуваност.      36,7  33,3  40,1  

Подобни прояви са нормални за тази възраст: 
Индиферентност.    7,0  6,5  7,5  

Детето ми винаги ме слуша и изпълнява изискванията 
ми: Индиферентност.      1,5  2,3 0,7  

Старая се да вникна в причините и мотивите за 
поведението му: Индуктивна техника.   54,5 54,6  54,4  

Обяснявам му последиците от неговото поведение: 
Индуктивна техника.      60,3  60,2  60,5  

Наказвам го да не гледа телевизия: Наказание. 7,8  7,4  8,2  
Казвам му, че няма да играя с него: Наказание.   6,7  6,5  6,8  
Лишавам го от храна: Наказание.   0,3  0  0,7  
Казвам му, че за това ще научи баща/майка/ му: 
Прехвърляне на отговорността.   3,2  1,8  4,8  

Изгонвам го от стаята: Наказание.          5,4  7,4  3,4  
Наказвам го/друг начин/: ………………………... 2,6  1,8  2,0  

Забележка: Анкетираните избират до три отговора от предложените твърдения.    
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→ Според родителите, най-ефективните начини за реактивност и методи 
на възпитание при непослушание и агресия на децата са: индуктивна техника 
(вникване в мотивите на детското поведение  – 54,5%; обяснения – 59,0%); 
похвала – 52,0%; критика – 48,7%; предупреждение за наказание – 43,0%; 
привидна незаинтересуваност от детето с цел прекратяване на конфликтното 
и агресивно поведение – 36,7%.

→ Изборите на мъжете са свързани повече с методите „предупреждение“, 
„критика“ и „похвала“, тези на жените – с привидната незаинтересуваност 
от негативното поведение на детето, а компонентът с еднакви маскулинни и 
феминни стойности е групата от методи „индуктивна техника“ – стремеж към 
вникване в поведението, изслушване, разбиране и съпреживяване. 

ИЗВОДИ

→ Налице е следната градация  в посланията на детското непослуша-
ние към родителите: Изискване на внимание (потребност от обич, значимост, 
принадлежност към живота на семейството, глезене и капризи) → Стремеж 
към налагане (любознателност и желание за помощ, отправяне на предизви-
кателства, борба за надмощие, потребност от себедоказване, стремеж за от-
хвърляне контрола на родителя) → Отмъстителност (нежелание за съобра-
зяване със семейните правила, стремеж към победа, потиснатост, чувство за 
уязвимост, нараненост, излъганост и изоставеност, омраза, гняв, желание за 
реванш) → Симулирана неспособност (стремеж към убеждаване в собствена-
та некадърност, срамежливост, затвореност, необщителност, желание за неза-
бележимост, потиснатост, нежелание за преодоляване на трудности, страх от 
новости, предизвикателства, грешки).

– Посланията на детското поведение „потребност от внимание“ и „стре-
меж към налагане“ са особено характерни избори за жените и те ги свързват с 
проявите на оплаквания и капризи, както и с хвърлянето на предмети и храна, 
което означава че майките са ангажирани с децата, стремят се да контролират 
поведението им и имат по-ясна представа от бащите за потребността им от 
пълноценно общуване, както и за характеристиките в модела на родителско 
поведение, туширащи конфликтността и агресията (това се потвърждава и от 
резултатите, свързани със самооценката на възпитателния стил и проектите за 
социалното поведение на детето).

– Мъжете показват по-високи предпочитания към посланието „симулира-
на неспособност“ и го свързват с безпричинното повишаване на тон от деца-
та, което означава, че тази проява на пряка вербална агресия е насочена към 
тях, защото са по-неангажирани, по-либерални, по-малко заинтересувани и 
подценяващи смисъла на тази крайна форма на потребността от внимание. 
Желанието на децата да ги оставят на мира е (под)съзнателно споделен мотив 
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от техните бащи, но това всъщност е началото на пътя на конфронтацията, 
конфликтността и грубите наказателни мерки, които ще провокират същата 
ответна агресивност.

→ Полово-ролевата диференциация относно причините за конфликтност 
и агресивност на децата определя насочеността на маскулинните избори към 
прекалената професионална ангажираност и негативните модели на родител-
ско поведение, докато феминните ориентации акцентират върху особеностите 
на развитието в предучилищна възраст. 

→ Според респондентите, структурата на семейството и взаимоотноше-
нията между родителите са маловажни основания за провокиране на непослу-
шание, конфликтност и агресивност. 

→ Родителите свързват реактивността и превенцията на конфликтното и 
агресивно поведение на децата със следните методи за възпитателно влияние: 
вникване в поведението на детето, изслушване, емпатия, обяснения, похвала, 
критика, предупреждение за наказание, привидна незаинтересуваност от де-
тето с цел прекратяване на конфликтното и агресивно поведение. 

– Неприемливи за тях са наказанията от всякакъв вид: сарказмът, подку-
пите и обещанията, прехвърлянето на отговорността върху другия родител, 
незаинтересуваността от детето и индиферентността към децата. 

– Няма съществени различия в ориентациите на мъжете и жените относ-
но ефективността в приложението на индуктивната техника и похвалата. Те 
са по посока склонността на бащите да критикуват повече детето и да го пре-
дупреждават за евентуални наказания, и по-високата ориентация на майките 
към привидната незаинтересуваност като метод за туширане и прекратяване 
на непослушанието и агресивните прояви.

→ Причините, които родителите посочват за конфликтността във взаимо-
отношенията с децата, могат да се систематизират в три основни групи: 

– Модели на родителско поведение – либерализъм, жертвоготовност, ав-
торитаризъм; 

– Специфика на възрастта и поведението на детето – стремеж към изява 
и неумение за адекватната ѝ реализация, прекалена чувствителност, стремеж 
към противопоставяне и противоборство; 

– Причини извън семейната констелация – прекалена ангажираност на 
родителите. 

→ Системата от начини за реактивност, превенция и туширане на кон-
фликтното и агресивното поведение на децата включва разнообразни и до 
известна степен, полюсни методи за възпитателно влияние – индуктивна тех-
ника (вникване в поведението на детето, изслушване, емпатия, обяснения), 
похвала, критика, предупреждение за наказание, привидна незаинтересува-
ност от детето с цел прекратяване на конфликтното и агресивно поведение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визията на съвременните родители за посланията на детското поведение 
при непослушание, конфликтност и агресивност, и собствената реактивност 
към тях, създава реални предпоставки за оптимизация на взаимодействието 
„образователни институции – семейство“ чрез реализацията на процеса „пе-
дагогическо образование на родителите“ в България.

→ Диагностиката на житейско-възпитателните ориентации на съвремен-
ното българско семейство е предпоставка за оптимизация на процеса на се-
мейно възпитание  и образователно-възпитателния процес чрез разработване 
и апробация на материали за деца, родители и педагогически специалисти.

→ В контекста на възпитателния процес в двата основни фактора от со-
циално-педагогическата система е налице необходимост от „проиграване“  на 
позитивно-реактивни модели на поведение, определящи като приоритети по-
зитивното социално-личностно развитие на децата с доминанти алтруизъм, 
емпатия, коопериране, сътрудничество и взаимопомощ.
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Катедра: „Социална педагогика и социално дело“

Александър Ранев. ВЪЗПИТАТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ  В СО-
ЦИАЛНА УСЛУГА „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“

Социалната услуга „наблюдавано жилище“ е насочена към пълнолетни младежи,
напуснали институциите за деца, лишени от родителски грижи, както и пълнолетни 
младежи в риск. Липсата на ресурси за справяне с предизвикателствата на самостоя-
телния живот води до рискове свързани със социалното включване и себереализацията 
на тези млади хора. Поради това и социално-педагогическата, образователната и пси-
хологическа подкрепа в преходния период между напускането на институционалната 
грижа и самостоятелния живот е жизнено необходима. Настоящият материал представя 
типични възпитателни и образователни практики, осъществявани в социалната услуга 
„наблюдавано жилище“, и по-конкретно – в „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“. 

Aleksandar Ranev. EDUCATIONAL AND LEARNING PRACTICES IN SOCIAL 
SERVICE „OBSEREVED HOUSING“

The „Obsereved housing“ social service is focused on supporting of young people who 
have left social institutes for children without parents, family-type accommodation centres 
and foster families in Bulgaria. One of the biggest risks for these youngsters comes from 
the lack of basic social and professional skills, education, supporting environment. For the 
youngsters, these defi ciencies make their independent life very diffi cult and often the result 
is emotional depression, criminal behaviour and social exclusion. This article describes 
some of the typical educational, psychological and non-formal learning practices in the 
social services „observed housing“ and especially in „Observed housing TOGETHER“. 



186

Keywords: education, non-formal education, learning, social skills, professional skills, 
social services, socialization, psychological and social support.  

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 

Социалната услуга „наблюдавано жилище“ е насочена към оказване на 
подкрепа на пълнолетни младежи и девойки1, напуснали домовете за деца ли-
шени от родителски грижи, центровете за настаняване от семеен тип, приемни 
семейства и други социални услуги, насочени към деца в риск. В услугата мо-
гат да попаднат и пълнолетни, които не получават външна подкрепа и се нуж-
даят от такава в прехода към самостоятелен живот. Навършването на пълноле-
тие за тези млади хора е свързано с напускане на  институциите, които са им 
оказвали подкрепа до този момент, и предизвикателството на самостоятелния 
живот, нещо за което голяма част от тях не са подготвени. Тази рязка промяна и 
отсъствието на ресурси за справяне с новите предизвикателства води до риско-
ве като психически срив, социална изолация, зависимости (хазарт, наркотици, 
алкохол), скитничество, просия,  проституция, джебчийство, кражби, и др. 

Основните трудности, пред които се изправят тези млади хора, са свър-
зани с:

� липсата на битови условия за живеене;
� липсата на необходимите социални умения за самостоятелен живот; 
� липсата на образование, професионални квалификация и умения;
� липсата на постоянна работа и свързаните с нея доходи; 
� липсата на подкрепяща среда от приятели/връстници и значими въз-

растни;
� заболявания и свързаните с тях потребности от лечение и ползване на 

здравни и медицински услуги.
Като превенция на тези рискове голяма част от младежите, на които им 

предстои навършване на пълнолетие, попадат в услуги от типа „преходно жи-
лище“. Основна цел на тази услуга е да окаже подкрепа в подготовката на 
подрастващите за техния самостоятелен живот след навършване на пълноле-
тие. Въпреки това, нито биологичната, нито психичната възраст, нито и со-
циалните и професионални умения на повечето младежи, напускащи социал-
ните услуги, не отговарят на предизвикателствата на самостоятелния живот. 

Именно с цел изграждане на подкрепяща среда и превенция на посочени-
те по-горе рискове се предоставя услугата „наблюдавано жилище“. Тя е насо-
чена към оказване на специализирана подкрепа в прехода към самостоятелен 
живот и осъществяване на личностния потенциал. Възрастовата граница на 

1 В услугата попадат както момчета, така и момичета, навършили пълнолетие, затова ще 
използвам събирателното младежи или потребители.
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потребителите е между 18 и 25 години, като някои жилища предлагат нас-
таняване и за лица до 35 г. Услугата се осъществява от общините, като честа 
практика е да бъде делегирана на неправителствена организация. Териториал-
но наблюдаваните жилища са позиционирани в, или в близост до, по-голе-
мите градове на страната, предимно в апартаменти или в обособени за целта 
постройки и сгради. Специалистите, работещи в тази услуга, заемат длъж-
ности като директор, социален работник, психолог, домакин. Предоставяната 
образователна, психологическа, социална и здравна подкрепа в наблюдавани-
те жилища е насочена към:

� подкрепа за продължаване на образованието;
� подкрепа в професионалното ориентиране;
� помощ в търсене и намиране на работа;
� усвояване на социални умения необходими за самостоятелен живот;
� съдействие в грижата за здравето и евентуално лечение;
� изграждане и поддържане на подходяща социална среда – приятели, 

значими възрастни, роднини;
� повишаване на мотивацията за самостоятелно справяне;
� подкрепа в изграждането на психична, емоционална устойчивост и 

преодоляване на травматични спомени;
� подкрепа в дейности даващи възможност за изява и развитие на талан-

ти и интереси.
Тъй като бюджетът на наблюдаваните жилища не позволява да бъдат 

обхванати всички потребности на младежите, немалко случаи част от дей-
ностите и ресурсите, които се предоставят, са на доброволен принцип, или 
външно финансирани чрез проекти и програми, което предполага и работа в 
посока намиране, изграждане и поддържане на ресурси от външни източници.

Именно услугата „наблюдавано жилище“ е обект на анализ в на-
стоящия текст, а предмет са присъщите за услугата практики в област-
та на възпитанието и неформалното образование. Представеното в текста 
отразява част от седем-годишния ми опит като служител в „Наблюдавано 
жилище ЗАЕДНО“2 в с. Гурмазово (в близост до София), както резултати 
от проведени от мен събеседвания и наблюдения от работата на колеги от 
наблюдавани жилища в София и страната, а именно – „Звезда на надеждата“ 
София, „Дом Възможност“ София, „Шарената къща“ Лозен, наблюдаваните 
жилища в Нови Искър, Пловдив, Видин, Банско, Бургас, Габрово, Велико 
Търново. Използвана е и информация от официални интернет страници на 
наблюдавани жилища, както и информация от беседи с потребители. Цели 
на настоящия материал са:

� да откроя специфичните възпитателни и образователни потребности 

2 Вж. по-подробно: http://podslon.org/ 
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на потребителите на услугата „наблюдавано жилище“;
� да представя типични възпитателни и образователни практики в услу-

гата „наблюдавано жилище“, чрез които специалистите се стремят да 
отговорят на тези потребности;

� въз основа на това да изведа основни предпоставки за осъществяване 
на ефективна подкрепа на потребителите. 

Съобразно тези цели си поставих следните задачи:
� Да събера и анализирам данни от плановете за развитие на потребите-

лите в „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ за периода от неговото осно-
ваване до момента;

� Да събера и анализирам данни, свързани с образователни и възпита-
телни практики от други наблюдавани жилища в страната;

� Да анализирам практики от наблюдения, проведени като служител в 
„Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“, както и от беседи, проведени с  по-
требители и колеги от други наблюдавани жилища;

� Въз основа на тези данни да откроя специфики в профила на потреби-
телите с акцент върху образователните и възпитателните потребности.

Индикатори за анализа са:
� получените чрез наблюдения, интервюта и беседи с потребители и 

професионалисти типични нагласи и поведенчески модели в областта 
на възпитанието и образованието; 

� наблюдавани резултати от прилагане на практики и подходи за възпи-
тание,  образование и изграждане на социални умения в наблюдавани 
жилища; 

� специфики във взаимодействието между професионалист-потребител;
� получените чрез наблюдения, интервюта и беседи с потребители спе-

цифични потребности в областите на възпитателната, образователна-
та, психологическата подкрепа.

„Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ започва да функционира през ноември 
2008 г. под наименованието „Защитено жилище ЗАЕДНО“3 и е едно от пър-
вите в страната, предоставящо подкрепа на пълнолетни, психически и физи-
чески здрави младежи в риск. Целта, която си поставят неговите основатели4, 
е да бъдат осигурени подходящи битови условия, психологическа и социална 
подкрепа на младежи, напуснали домовете за деца, лишени от родителски 

3 В периода на основаването всички услуги от този тип са наименувани „защитено жи-
лище“. Поради това и първоначалното наименование и регистрация на фондацията, която 
осъществява услугата, е „Защитено жилище ЗАЕДНО“. През 2016 г. то бе регистрирано като 
„наблюдавано жилище“. 

4 Основатели на услугата са Архитектурно дизайнерска агенция А.Д.А. и Движение на бъл-
гарските майки. На по-късен етап А.Д.А. осъществява управлението на услугата самостоятелно.
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грижи. На този етап проектът е оказал подкрепа на 86 млади хора, 18 от които 
момичета от различни етноси (вж. таб. 1 по-долу), от тях две двойки сестри 
и една – брат и сестра. Трудно е да се определи с точност етническата при-
надлежност, тъй като не малка част от тях са от смесени бракове, не познават 
своите родители (или единия), или липсват документи за произход. 

Таблица 1. Общи данни за потребителите 
на Наблюдавано жилище ЗАЕДНО за периода 2008–2018 г.

Брой 
потреби-

тели

момиче-
та момчета ромски българ-

ски
виетнам-

ски турски етиопски

86 18 68 46 31 4 4 1

Капацитетът на жилището е 10 души, като младежите биват настанени в 
самостоятелни стаи, в редки случаи по двама. Освен стаите за живеене, в жи-
лището са обособени работните кабинети на специалистите, спортна и ком-
пютърна зала, зала за отдих и групови занимания, столова и кухня, санитарни 
помещения. Към къщата има и прилежащо широко дворно пространство. 

Срокът на престой е до 1 година. Той се определя в зависимост от инди-
видуалните потребности, поведение и готовност за самостоятелен живот на 
всеки младеж, като може да бъде съкратен, или удължен до 2 години. По-го-
лямата част от потребителите попадат в услугата, след като биват насочени 
от директорите и социалните работници в институциите, които напускат. 
Друга част се информират сами в Интернет или биват насочени от близки и 
приятели. До този момент екипът на наблюдаваното жилище е оказал под-
крепа на младежи от различни краища на страната – София, Велико Тър-
ново, Перник, Враца, Видин, Севлиево, Елин Пелин, Доганово, Берковица, 
Дрен, Попово, Банско, Самоков и др. 

Преходният период, смяната на средата, новите предизвикателства, 
очаквания и потребности открояват значимостта и необходимостта от соци-
ално-педагогическата и психологическа подкрепа, които се предоставят на 
потребителите в услугата „наблюдавано жилище“. Поради това и цялостният 
процес на подкрепа е насочен както към ресурсите на потребителя, така и към 
неговите потребности. В най-общи линии се цели да се подкрепят ресурсите 
за самостоятелен живот и социално включване, за преодоляване на травма-
тични спомени и преживявания, за постигане на емоционална стабилност, 
намиране на смисъл и цел в живота. Потребностите на потребителите са 
свързани с области като здравни, образователни, социални, психологически, 
възпитателни потребности. Рамката на настоящия текст не би позволила 
да обхвана всички аспекти на социално-педагогическата и психологическа 
подкрепа в наблюдаваните жилища. С оглед на посочените по-горе цели  ще 
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обърна по-конкретно внимание на практиките за възпитателна и образовател-
на подкрепа в услугата „наблюдавано жилище“. 

2. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАБЛЮДАВАНИТЕ ЖИЛИЩА

След настаняването на всеки потребител се снема общ здравен и психо-со-
циален профил и се съставя оценка, на основата на които бива изготвен Ин-
дивидуален план за развитие за времето на престой. Освен ангажиментите си 
по Индивидуалния план за развитие, потребителят има отговорности, свързани 
с поддържането на жилищната среда, в това число – личното пространство, 
общите помещения, двора, кухнята, пазаруването и готвенето. За целта се из-
готвя ежемесечен график на дежурствата, като потребителите, съвместно с еки-
па, изготвят седмичното меню, закупуването на необходимите продукти и при-
готвянето на храната. Свързани със социалните умения и здравното възпитание 
на потребителите са характерни слабости по отношение на битови и хигиенни 
навици и умения, съвестно и отговорно изпълняване на отговорностите, нехай-
ството, усет за ред и чистота. На голяма част от тях липсват устойчиви навици, 
като например – редовно миене на зъбите, къпане, пране, измиване на съдовете 
след храна, почистване на санитарните помещения след ползване. Често среща-
ни са и поведенчески модели, противоречащи на вътрешния ред и създаващи 
риск за живота, здравето, сигурността на средата и цялостния психоклимат. Тук 
мога да посоча примери като – пушене в стаите (прогорени части от мебели, 
легла, завивки), палене на огън в помещението с дървата за отопление, разгло-
бяване с подръчни средства на контакти, лампи и други електрически уреди, 
умишлено разрушаване на посуда, мебели и вещи, кражби, сбивания и др. Тези 
поведенчески модели често са подкрепени с негативно ориентирани очаква-
ния, отношения и нагласи в потребителите, като например – очакване да бъдат 
обгрижвани; усещане за ненаказуемост; отрицателно отношение към учене-
то, образованието, труда; липса на усет за граници в общуването; слаба воля и 
липса на стремеж към усъвършенстване. Сходна е ситуацията с голяма част от 
потребителите във всяко наблюдавано жилище и именно подобни проблемни 
зони попадат във фокуса на първоначалния етап на възпитателната работа, на-
сочена към формиране на базови социални умения, като например: 

� Умения за поддържане на личния бит и хигиена, здравето и безопас-
ността– хигиена на личното пространство, разпределяне на бюджета, 
пазаруване и готвене и др.;;

� Умения за общуване – сред тях: спазване на граници, изразяване/спо-
деляне на емоции и чувства, водене на преговори, отстояване на пози-
ция, постигане на цели и др,;
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� Умения за решаване на конфликти – водене на преговори, изслушване, 
разбиране/приемане на чужда гледна точка, признаване и приемане на 
вина, поемане на последствия, овладяване на емоции;

� Умения за търсене на работа – написване на автобиография, регис-
трация в бюрата по труда, търсене на работа по места и в Интернет, 
интервю за работа;  

� Умения за влизане социални роли и ориентиране в различна среда – 
познания за различни видове социални роли и свързаните с тях по-
веденчески модели.

Най-чести методи в тази насока са тематичните беседи и дискусии, роле-
ви ситуации, личен пример, онагледяване посредством материали от статии, 
интернет и телевизия, поощрение, наказание, ритуали и групова символика. 
Така например, всяка седмица екипът (или част от него) осъществява групова 
среща, в която се обсъждат общи цели и задачи, ситуации от бита и ежедне-
вието на потребителите, споделят се и се анализират проблемни ситуации и 
свързаните с тях емоции, поведение, последствия. Свързани с гражданското 
възпитание са тематичните срещи, свързани с предстоящи събития от нацио-
нален характер – празници, чествания, традиции, обичаи. Теми за обсъждане 
са и от области като политика, екология, права на човека, приемане на разли-
чията, здравословен начин на живот. Практика е организирането на групови 
четения – предимно кратки статии, разкази, научно-популярни списания. При 
предстоящи национални празници като 24 май, 3 март, 6 септември, Денят на 
Независимостта, Бъдни Вечер и др. екипът, заедно с потребителите подгот-
вят, представят и коментират материали, свързани със събитието. Традиция 
в наблюдаваното жилище са посещенията на изложби, музеи, театър, кино, 
фестивали, излети. За целта във времето сме изградили партньорски взаи-
моотношения с организации, институции, театрални салони и галерии (като 
например, студентският театър към НАТФИЗ, Националната художествена 
галерия и др.). Осъществяваме и срещи с работодатели, посещения във фир-
ми, за да могат потребителите да придобият преки впечатления за естество на 
работа, работна среда, очаквания за личностни и професионални качества и 
умения, които трябва да притежават за определена работа. 

Една от най-важните възпитателни сфери, на които се акцентира в ра-
ботата с потребителие, е тази на нравственото възпитание. Формирането и 
подкрепата в изграждането на нравствения облик на потребителите е от пър-
востепенно значение във възпитателната и психологическа работа с тях. Про-
ведените наблюдения показват, че по-голямата част от потребителите имат 
изградени базисни разбирания за нравственото поведение и нравствените 
представи. Потребителите имат своя личен, житейски, образователен, психо-
логически опит в проявата, осмислянето и преживяването на определени нрав-
ствени качества и поведения. Имат изградени разбирания за добро и лошо, 
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за истина и лъжа, състрадание, грижа, правилно и неправилно (в зависимост 
от социалния контекст), уважение, справедливост. Независимо от тази осно-
ва бих откроил и някои харатерни трудности. Една от основните проблемни 
области в нравствения профил на младежите е свързана със затруднение в по-
нятийното осмисляне на нравствени категории, качества, поведенчески моде-
ли. В тази насока изпитват трудност да опишат, да дадат примери, както и сход-
ни по значение думи за различни добродетели, ценности. Най-често описват 
определена добродетел с нейното отрицание, като например представата си за 
честност представят чрез разбирането си за лъжата: „Честен е този, който не 
лъже“, „Добре, но би ли описал какво прави честният човек?“, „Честният човек 
не краде и не лъже“. Затрудненията са свързани и с описанието на качества 
и поведения като уважение, състрадание, обич и др. Например на въпроса: 
„Какво е за теб уважението? Би ли дал пример за проява на уважение?“ често 
срещан отговор е: „Уважението за мен е да уважавам другите.“ Характерна е и 
трудността в разграничаването на сходни понятия като любов-влюбване-обич, 
честност-искреност-откритост, правда-справедливост. 

Друга проблемна зона е свързана с проявата на нравствени качества и до-
бродетели. Малко са изключенията от наблюденията ми за младежи, притежа-
ващи устойчиви характеристики от алтруистичния спектър, като например – 
щедрост, емпатийност, жертвоготовност, съчувствие, състрадание, безкорист-
ност и др. Понякога част от тези качества се проявяват в емоционалната сфера, 
но твърде рядко в действено-волевата. Често срещани са устойчиви поведен-
чески модели, свързани с прояви на мнителност, подозрителност, прикритост, 
манипулативност, лъжа, недоверчивост, прибягване до упойващи вещества, не-
зачитане на лично пространство и др. Една от вероятните причини е, че това са 
симптоми на непреживяна травма от насилие и малтретиране, довело до базово 
недоверие (Петерман, Петерман, 2017). Други причини могат да бъдат свързани 
с негативно влияние на фактори от социалното обкръжение (Станкова, 2012), 
също и чувството за безпътица, загуба на идентичност и смисъл от живота (Ге-
цфелд, 2011) (Франкъл, 2014). Разбира се, има и добри примери, като в практи-
ката си съм срещал потребители с изключителна честност, доброта, скромност, 
отговорност, безкористност, хуманизъм, родолюбие. Каквито и да са причини-
те, подобни прояви и нагласи на потребителите би трябвало да се разглеждат 
като заявена потребност от подкрепа. 

От посоченото бих заключил, че работата, свързана с изграждането на 
нравствения облик на потребителите, би трябвало да бъде насочена към пси-
хологическа и педагогическа подкрепа в посока: 

� Знания – разбирания за значението, описанието, проявленията на нрав-
ствени качества, поведение и ценности. Начините, по които нравстве-
ното поведение се проявява във взаимоотношенията и общуването.
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� Нагласи – вяра, убеденост, увереност в ползата и смисъла от притежа-
ване и проява на нравствени качества, ценности, норми. 

� Поведение – стремеж и устойчивост в проявата на добродетели и свър-
заното с това вътрешно удовлетворение от тяхната проява, без значе-
ние дали то ще получи одобрение или похвала от някого. Изграждане 
механизми за справяне и овладяване на аморални прояви.

Работата в посока на нравственото възпитание започва от първия ден на 
настаняването на потребителя. Това включва набор от стратегии за опознава-
не на индивидуалните характеристики на всеки – беседи, дискусии, наблюде-
ние, анализи, ролеви ситуации и др. В процеса на общуване всеки специалист 
от екипа придобива впечатления, екипно изгражда хипотези и планира цели, 
свързани с изграждането на нравствения облик на всеки младеж. Тази работа 
е както индивидуална по линията – специалист-потребител, така и екипна – 
екип-потребител. Общуването в подобен тип услуги е свързано с голям набор 
от ситуации – планирани и непланирани. Освен в кабинета на специалиста, 
общуването съпътства ежедневния живот, вълненията и преживяванията на 
потребителите. То се осъществява в множество съвместни занимания – уче-
не, готвене, излети, труд, спорт, разходки, почистване, гледане на филми и 
предавания, посещения на събития и др. в които възникват непланирани си-
туации. Те се отличават със своята неподправеност, автентичност, открове-
ност и често дават възможност за проява и опознаване на скритата, вътрешна 
природа и същност на потребителите. Опитът ми е показал, че използване-
то на неподправеността (автентичността) на момента, прелага много добри 
условия за възпитателна работа, понякога и по-добри в сравнение с кабинетна-
та работа. Тази неподправеност и достоверност е полезна и за двете страни. От 
една страна специалистът може да опознае по-отчетливо и, в същото време – 
задълбочено, нравствения свят на потребителя. В същото време, чрез личния 
си пример, поведение, споделено и проявено отношение, специалистът дава 
израз на своя нравствен облик и подтиква младежа към промяна в знанията, 
убежденията и поведението. В непланираните ситуации могат ефективно да 
бъдат упражнявани и част от планираните дейности, свързани с изграждането 
на стратегии за промяна в поведението, уменията за решаване на конфликти 
и преодоляване на трудности, способността да се осмислят, анализират и спо-
делят емоции, чувства, гледни точки и поведение.

Всичко това извежда на преден план важността на нравствения облик на 
самите специалисти, тъй като считам, че от него се определя в голяма степен 
ефективността във възпитателната работа. Личният пример, гледната точ-
ка, проявените добродетели, приетите и следвани ценности и норми (екип-
но-организационни и индивидуални) изграждат нравствената атмосфера в 
наблюдаваното жилище. 
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На не малка част от потребителите липсват устойчиви трудови навици, 
умения и позитивно отношение към труда. Поради това и един от основни-
те фокуси в работата на специалистите е насочен към аспектите на трудо-
вото възпитание. Както споменах по-горе, основна грижа за стопанисване-
то на сградата на наблюдаваните жилища имат потребителите. Тази грижа е 
свързана предимно с поддръжката на реда и чистотата в жилището, грижата 
за прехраната и пазаруването, но не само това. Една особеност на физиче-
ската среда в „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ е наличието на прилежащо 
дворно пространство, в което са обособени цветна градина, плодни дръвчета, 
площ със селскостопански култури. Грижата за тях е отговорност на потре-
бителите и екипа. Освен грижите за жилището, практика е екипът, заедно с 
потребителите да оказва доброволна трудова дейност в общността. Ежегодно 
се включва в акции по почистване на населеното място, потребители от жи-
лището редовно оказват и индивидуална помощ за възрастни хора в селото – 
понякога доброволно, понякога срещу заплащане. Доброволна трудова дей-
ност сме оказвали многократно в манастири и църковни храмове. В някои от 
услугите „наблюдавано жилище“ биват осъществени и проекти, свързани със 
социалното предприемачество. Добри практики са свързани с производство на 
сапун, свещници, бижута, декоративни изделия, участия в социални хранител-
ни заведения, фризьорски салон. Наблюденията ми, като участник в подобни 
дейности, а също и в събеседвания с колеги и потребители, показват благот-
ворното влияние на трудовите дейности. Освен своята безспорна терапевтична 
полза, те имат и силен възпитателен, образователен и социален ефект. Тези 
дейности спомагат за подобряване на общия психо-климат, взаимоотношени-
ята както между самите потребители, така и между тях и екипа. Груповите 
трудови дейности спомагат формирането на усет за организираност, работа в 
екип, съпричастност, взаимопомощ, положително отношение към труда, както 
и подпомагат придобиването на конкретни практически умения, свързани с 
физическата и трудова култура – пъргавина, съобразителност, ловкост, работа 
с инструменти, познания в области като селско стопанство, екология, строи-
телство, занаяти. Една от най-важните страни на трудовата дейност за младе-
жите е, че чрез тях те се включват в нещо, което е смислено, полезно, чувстват 
се пълноценни, удовлетворени, постигнали и осъществили даден резултат. В 
крайна сметка основна полза е, че подобни дейности придават друг смисъл 
и гледна точка над живота, да постигаш успех, да се ползваш и радваш на 
благата на собствения труд и усилие. Вярно е, че не винаги потребителите се 
включват с желание и готовност. Често срещани са проявите на отказ, съпро-
тива, нежелание. Важен фактор е и липсата на конкретни практически умения, 
но част от предизвикателството в работата ни като специалисти е да успеем да 
мотивираме и подтикнем всеки потребител в полагането на усилие, старание, 
отговорност и воля. Именно трудовото възпитание е един от пътищата в тази 
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насока. В най-общ план възпитателните практики са насочени към подкрепа 
на осъзнатите, приети, заявени, или неосъзнати и незаявени потребности на 
потребителите като:

� Потребност от здраве, чиста и безопасна среда;
� Потребност от подкрепа за формиране на битови, социални, трудови 

умения;
� Потребност от подкрепа за формиране на социално-приемливи пове-

денчески модели, нагласи и убеждения;
� Потребност от самостоятелност, зачитане;
� Потребност от социална активност и изява;
� Потребност от авторитет и значим възрастен;
� Потребност от адекватно себепознание, себепреценка и намиране на 

смисъл в живота. 
Съществена част от процеса на подкрепа са целите и дейностите в об-

ластта на образователното развитие на потребителите. На следващите редо-
ве ще обърна внимание на някои типични образователни практики в наблю-
даваните жилища. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАБЛЮДАВАНИТЕ ЖИЛИЩА

Въз основа на индивидуалните характеристики и потребности на всеки 
потребител, включително и заявените му намерения, се изготвя Индивидуа-
лен план за развитие, който включва и цели и задачи, свързани с образовател-
ното и професионално развитие. В тази насока профилът на потребителите е 
пъстър, което предполага осигуряване на подкрепа по отношение на:

� повишаване на грамотността (при диагностицирани затруднения в 
четене, писане, смятане)

� подготовка за изпити – текущи изпити в училище, държавни зрелост-
ни изпити, кандидат-студентски изпити, студентски изпити;

� полагане на изпити и формиране на умения – свързани с професионал-
ни, езикови, компютърни курсове;

� включване в курсове по интереси (спорт, танци, фотография, рисува-
не и др.);

� повишаване знанията в областта на социално-гражданското обра-
зование – правна и юридическа грамотност, запознаване с местни и 
национални традиции и обичаи, граждански права и отговорности, 
приемане и познаване на различни култури и общности, познаване на 
основните държавни и общностни институции и техните функции.

Тази съпътстваща подкрепа се осъществява както от външни организации 
и доброволци, така и в рамките на наблюдаваното жилище от екипа специа-
листи, работещ в него. За целта наблюдаваните жилища изграждат мрежа от 
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партньорства с училища, институции и организации на местно и регионално 
равнище, както и отделни хора (най-често доброволци), които осъществяват 
тази подкрепа. От своя професионален опит и впечатления от други организа-
ции, бих подчертал значимостта на тази подкрепа, тъй като тя е жизнено не-
обходима за по-нататъшното развитие на всеки потребител в насока изграж-
дане на умения за самостоятелен живот и фактори, които да го подпомагат. 
В резултат на подкрепата, предоставена в „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“, 
19 потребителя продължиха своето образование във висше учебно заведение 
(вж. табл. 2 по-долу).

Таблица 2. Съотношение между записалите и завършилите успешно висшето си 
образование потребители от Наблюдавано жилище ЗАЕДНО

Общ брой запи-
сали във ВУЗ

Завършили 
бакалавърска 

степен

Завършил се-
местриално

Завършил 
магистърска 

степен
Докторантура

19 6 1 1 1

Пол 3 М
3 Ж М М М

Две от момчетата, завършили своето висше образование с педагогиче-
ска правоспособност, започнаха да практикуват като учители, съответно като 
учител по физическо и помощник-учител в занималня в столични училища. 
Това е личен успех за тези млади хора, който е плод на техните собствени уси-
лия, воля, потенциал, но също и на факторите от подкрепящата среда – екип 
специалисти, индивидуални наставници, значими възрастни, дарители. 

От своя страна колегите от наблюдавано жилище „Шарената къща“ ре-
гистрират успехи сред своите потребители (89 души към 2017 г.) в следните 
области: 

� 54% са продължили образованието си;
� 18% са приети като студенти;
� 23% са завършили образователни и професионални курсове;
� 43% са намерили работа, 
� 37% са продължили да работят устойчиво и след напускане на наблю-

даваното жилище;
� 46% живеят самостоятелно на квартира.5

Наблюдаваното жилище в Стара Загора до 2017 г. е оказало подкрепа на 
36 потребителя (12 момичета и 24 момчета), като колегите отчитат, че 75% 
от тях към момента работят и успяват да се издържат самостоятелно.6 И тук, 

5 По данни от официалния сайт на Българския червен кръст: http://www.redcross.bg/
colorful_house.html – посетен 03.2018 г.

6 Вж. по-подробно: http://www.starozagorci.com/news-24387.html – посетен 03.2018 г.
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както и в „Наблюдавано жилище Заедно“, както и на всички места, които съм 
имал възможност да посетя, прави впечатление фактът, че големият процент 
от потребителите са момчета.

Един от критериите за успешност е свързан именно с образователните 
успехи. Постъпването в университет, посещаването на лекции, всеки успеш-
но положен изпит, общуването със състуденти са опитности, които съпътстват 
личностното израстване на тези млади хора и насочват житейския им път в 
посока, различна от тази на много други младежи, напуснали домовете и 
институциите. Независимо, че голям процент от приетите във ВУЗ потребите-
ли отпадат още след 1-ви или 2-ри курс, промяната на мирогледа и себеусеща-
нето е факт, който остава траен отпечатък в съзнанието им. За пример мога да 
посоча две момичета, сестри, които постъпиха в университет в различни спе-
циалности и по различно време. Едната отпадна след 2-ри курс, а другата след 
първи, като основната причина беше невъзможността да се издържат битово 
и финансово и трудността да съчетават следването с работата. И двете са от 
ромски етнос, израснали в тежка семейна среда, без баща, майка с алкохолна 
зависимост, живели в крайна бедност преди да бъдат настанени в институция, 
като на няколко пъти са били в сериозен риск да бъдат въвлечени в трафик и 
принудени да проституират. Отчетливо си спомням тяхната радост и вълне-
ние от приемането в университета, първите успешно положени изпити, стара-
нието, което полагаха в своето следване и битовите условия, които поддържа-
ха в студентските общежития, всичко това на фона на спомените от средата, 
в която са израснали. Тук давам пример с университет, но същите примери 
бих посочил и за потребители, успешно положили своите зрелостни изпити, 
успешно преминали през професионални, шофьорски и др. курсове и дейнос-
ти, свързани с обучение и образование. Поради това считам, че при наличие 
на необходимия потенциал, макар и минимален, е добре образователната под-
крепа да бъде неизменна част от планираните цели, задачи и дейности. 

Тук бих искал да подчертая значението на фактора приемственост, имай-
ки предвид работата и усилията на специалистите в домове, институции, пре-
ходни и наблюдавани жилища, от които постъпват младежите. Значителна част 
от потребителите, продължаващи своето образование, постъпват с тази пред-
варителна заявка и вече наличен потенциал за нейното осъществяване. Този 
факт подчертава значимостта на усилията на всеки специалист от социалните 
и образователни институции, работещи с деца, както и положителното влияние 
на значимите възрастни, ментори, индивидуални наставници, доброволци, да-
рители и като цяло авторитетите в живота на децата, израснали без родителска 
грижа. Независимо от тези условия, за всеки пълнолетен, напускащ социалните 
услуги за деца, е налице рискът да не осъществи положителния си потенциал 
и личностното му развитие да продължи в негативна насока. Тази насока би се 
променила поради причини от различно естество, като например:
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� Неудовлетворени потребности по отношение на бита и сигурността;
� Материална обезпеченост – липса на доходи, нисък житейски стан-

дарт;
� Здравословно състояние – възникнали заболявания, хронични болести;
� Влияние на средата – неблагоприятно влияние на приятели, роднини, 

интимен партньор;
� Психично състояние – влияние на травматични преживявания, недоб-

ри механизми за справяне със стрес и кризисни ситуации, неустойчи-
вост, ниско самочувствие, нереалистични очаквания и себеоценка;

� Особености на характера – лабилност, слаба воля, склонност към от-
каз при трудности;

� Вредни навици и зависимости – алкохол, хазарт, наркотици;
� Социални умения и познания – липсата на усет за граница в общува-

не, норми и етикет в общуването, гражданска активност, ниско ниво 
на отговорност.

Списъкът може да бъде допълнен с още и по-подробни рискови фактори, 
които биха оказали негативно влияние върху потребителите в тази преходна 
възраст, но като цяло те са свързани с тяхната социална, психична, поведен-
ческа неподготвеност за самостоятелен живот. 

4. ОСОБЕНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНАТА, ГРУПОВАТА 
И ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ПОДКРЕПА

В организационен аспект образователната подкрепа на потребителите се 
осъществява в индивидуална, групова и дистанционна форма. 

В индивидуалната форма работата се осъществява съвместно между 
специалист и потребител по определена задача в кабинета на специалиста на 
територията на жилището или извън него. Подкрепящото съвместно учене е 
важна част от работата на екипа и понякога е сериозно предизвикателство. 
Важна е, тъй като без тази подкрепа, крайните цели биха били почти непо-
стижими за потребителите поради различни причини. Предизвикателство е, 
тъй като, от една страна, често обстоятелствата налагат подкрепа в области на 
знанието, които са извън професионалните компетентности на специлиста. 
От друга страна, предизвикателство е да мотивираш младеж, който е загубил 
учебните си навици, изпитва затруднения в ученето от различно естество и 
за когото образованието не е ценност. Ще бъде наивно да приема, че положи-
телни нагласи към ученето се формират чрез словесни послания,  напътствия 
и получения за това, колко е важно образованието и как младежът трябва да 
полага усилия, за да постигне успех. Считам, че подкрепата е най-ефективна, 
когато е свързана със съвместните усилия на специалист и потребител в оказ-
ване на помощ в ученето за постигане на успех. Именно постигането на успех 
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е един от най-силните мотивационни фактори, които стимулират младежите 
към следващи усилия. До този момент съм оказвал подкрепа в самоподготов-
ката на потребители от различни класове, за зрелостни, кандидатстудентски 
и семестриални изпити, по предмети като – физика, математика, литература, 
биология, история, география, руски и английски език, готварство и кетъринг, 
мениджмънт на малкия и среден бизнес, петрография и др. Колегите в жили-
щето също осъществяват подкрепа в самоподготовката на потребителите по 
различни предмети. Така например, усилията, които положи настоящият ди-
ректор на жилището, спомогнаха за добрата спортна подготвеност на няколко 
младежа за изпитите им в Националната спортна академия, шофоьорът от 
своя страна подпомага самоподготовката за шофьорските изпити, социалният 
работник в образователните и готварски курсове. На практика в наблюдава-
ните жилища биват осъществявани форми на индивидуално параформално 
образование в съпътстващата формалното образование подкрепа на младе-
жите. То е ангажирано към превенция на отпадането от училище, но също и в 
подкрепа на продължаващото образование.

Освен индивидуалната форма на образователна подкрепа, има и групова. 
Груповата форма може да обхваща всички или част от потребителите в дей-
ности по конкретна задача. Така например, към настоящия момент четирима 
потребители са включени в шофьорски курс. Подготовката за изпита по листов-
ки включва работа на човек от екипа за разясняване на правилника за движение, 
разясняване на въпроси от изпитните листовки и др. В тези вътрешни, подкре-
пящи обучения обикновено не участват потребителите, които по една или дру-
га причина не са включени в шофьорския курс. Други примери са различните 
професионални курсове, в които потребителите биват включени. Най-честите 
сред тях са курсове за готвачи, пицари, езикови курсове, курсове по компю-
търна грамотност. Паралелно с обучението в самите организации, предлагащи 
курсовете, екипът на жилището също осъществява подкрепа в самоподготовка-
та на младежите. Например, при потребители, включени в курс по готварство, 
екипът осигурява необходимите продоволствия и заедно с тях осъществява 
тяхното приготвяне, съобразно технологията и рецептите, описани в учебното 
ръководство към готварския курс. Това е много важна част от теоретико-прак-
тическата подготовка, тъй като часовете, предвидени в курсовете, често са не-
достатъчни за успешното полагане на заключителните изпити.

Друг вариант на групова работа са общите дейности по теми и задачи, 
засягащи всички потребители. Най-често това са тематични събирания по 
въпроси засягащи груповата динамика, взаимоотношенията между потреби-
телите, споделяне, анализ, осмисляне на преживяване, съвместно планиране 
на общи събития. Също така тези групови събирания имат и образователен 
характер, тъй като засягат теми, свързани с разясняване и усвояване на соци-
ални умения, здравословен начин на живот, правото, превенция на различни 
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рискове, гражданското образование и др. На тези срещи сме канили и бивши 
потребители, които да споделят своя опит. Освен потребители, в подобни 
срещи участват и външни лица, които в зависимост от компетентността си, 
запознават младежите по въпроси от различен характер. В общите срещи са 
участвали политици, собственици на фирми, студенти-доброволци, служи-
тели на различни фирми и организации. 

В своята работа ние често влизаме в партньорски взаимоотношения с ко-
леги от други наблюдавани жилища и социални организации. С тях осъщест-
вяваме съвместни дейности по проекти, свързани с личностното и професио-
нално развитие на потребителите. Така например, наши младежи се включиха 
в проект на „Фондация за социална промяна и включване“, свързан със со-
циалното предприемачество, в който проект младежите придобиха умения в 
конкретни занаяти, планирането и управлението на бюджет, управлението на 
малък бизнес, предприемачеството. 

Важна част от работата са трудовите и спортни дейности, които са неде-
лима част от ежедневието на наблюдаваното жилище. Освен подобряване на 
здравната и физическа култура и положително отношение към труда, ние като 
екип целим да изградим у младежите познания и опит в различни полета на 
трудова дейност, което да подобри уменията за самостоятелен живот и при-
годността за работа в конкретна професия.

Дейностите с учебно-възпитателен характер често включват и занимания 
извън територията на наблюдаваното жилище. Сред тях мога да посоча – опоз-
навателни разходки в София, излети в планината, учебни посещения във фир-
ми, посещения на културни мероприятия (театър, изложби, кино, спортни съ-
бития), летни лагери на море и планина. Всички те биват съпътствани от пости-
гането на определена учебна цел. Като преподавател в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ съм организирал посещения на младежите от жили-
щето по време на лекции и упражнения, срещи и разговори със студенти. Един 
от положителните резултати от тези посещения е осъщественото желание на 
младежи да продължат своето образование във висше учебно заведение – жела-
ние, пробудило се именно в тези посещения. Подобни срещи и прояви разши-
ряват кръгозора на младежите (повечето от които с ограничен социален опит), 
развиват уменията им за поведение в различна среда, познанията за различните 
социални и професионални роли, уменията за словесно изразяване пред група. 
Подобни преживявания събуждат желания и планиране на професионален из-
бор и реализация. Това не е никак малко, тъй като често на потребителите липс-
ват ориентири за себепознание и реална себеоценка. Един от най-съществените 
резултати от подобни преживявания е свързан с активирането на волевите им-
пулси в посока личностна промяна и развитие, поради това и организирането 
на подобни дейности е важна част от нашата работа. 
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Освен пряката работа на екипа, потребителите на услугата „наблюдавано 
жилище“ имат възможност да се включат в различни курсове, провеждани от 
външни фирми и организации. Тези курсове са свързани основно с професио-
налната и образователна квалификация и подготовка на потребителите. В за-
висимост от индивидуалните потребности, желания и възможности на отдел-
ния потребител, екипът се стреми да осигури възможности за включването в 
подходящ курс. Много често един професионален курс може да има по-голямо 
значение и стойност в развитието на даден младеж, отколкото дипломата за 
един или друг образователен етап. Това е така, тъй като професионалният курс 
разширява възможностите за търсене и намиране на подходяща работа, както 
и устойчивост на работното място, а това е необходимо условие за стабилни 
доходи, битово устройване на потребители, напуснали услугата „наблюдавано 
жилище“. В своята практика до момента сме имали немалко случаи, в които на 
потребители, преминали успешно професионален курс, се дава възможност да 
започнат работа на мястото, на което е проведено обучението.

Към дистанционната форма мога да откроя участието на потребите-
лите от „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ в дистанционно обучение, ор-
ганизирано и осъществено на доброволни начала от външна организация, 
специализирана в дистанционни образователни курсове. Дистанционното 
обучение бе осъществено чрез специален софтуер, създаващ така наречена-
та „виртуална класна стая“. В инициативата се включиха преподаватели от 
общообразователни училища както от София, така и от страната. Потреби-
телите бяха включени в курсове по език и предмети, свързани с тяхното учи-
лищно образование. Дистанционната форма има своите безспорни предим-
ства предвид факта, че в обучителните курсове могат да се включат учители 
и потребители от различни краища на града и страната, без да са зависими 
както от разстоянието, така и от свободното си време. Сред основните пре-
димства на дистанционната форма бих откроил:

� отнема по-малко време – часовете се провеждат в удобно и за двете 
страни време, пести се и времето за път; 

� по-малко средства – най-вече пътни разходи, тъй като често образова-
телните курсове са позиционирани в по-отдалечени краища на града;

� позволява по-гъвкава организация – особено за работещите потреби-
тели, както и за учителите от други населени места;

� достъпност и улеснение в използването на учебни материали;
� спомага и за подобряването на компютърната грамотност и използва-

нето на компютрите и Интернет за образователни цели.
В процеса на образователна подкрепа имаме практиката да използваме и 

интернет ресурси. Така например, известна българска образователна платфор-
ма ни е предоставила възможността за неплатен интернет достъп. Това дава 
възможност екипът и потребителите да ползват наличните видео уроци, което 
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подпомага значително подготовката, разбирането и усвояването на учебно-
то съдържание. Освен тази платформа ползваме и други свободно достъпни 
интернет ресурси, видео уроци, разработени теми, учебни клипове, както и 
игрални филми най-вече за темите по литература и история. От посочените 
примери отново изпъква значимостта на личните и професионални качества, 
нагласи и умения на специалистите – педагогически, психологически, социал-
ни, управленски. Накратко бих обобщил образователната подкрепа, която се 
предоставя в услугата „наблюдавано жилище“ по следния начин:

� продължаващо обучение – за завършващите съответния образовате-
лен етап се дава възможност за редовна, вечерна, индивидуална фор-
ма на обучение, както и подкрепа при следване във висшите учебни 
заведения; 

� професионални и/или образователни курсове – свързани са с профе-
сионалната/образователна подготвеност в зависимост от индивидуал-
ния профил на потребителя; 

� тренинги (индивидуални и групови) – насочени към усвояване на со-
циални умения и умения за самостоятелен живот.

На практика в повечето наблюдавани жилища биват покривани, в една 
или друга степен, основните типове на неформалното образование, описани в 
модела на (Николаева, 2008:138–140):

� Параформално образование – чрез паралелната подкрепа на формал-
ното образование на младежите и паралелна компесаторна подготовка 
на младежи за живота и професията.

� Допълващо образование – чрез овладяване на знания и опит за лич-
ностно развитие извън формалното образование.

� Продължаващо професионално образование – разширяване и усъвър-
шенстване на професионалната квалификация с цел подобряване на 
пригодността за заетост и индивидуално развитие.

Рамките на настоящия материал не позволяват да разширя и задълбо-
ча своя преглед, като тук не съм засегнал всички образователни аспекти в 
услугата „наблюдавано жилище“, като например – професионалното развитие 
на специалистите, посредством форми на формално и неформално образова-
ние. Тук бих посочил курсове, тренинги, обучения, супервизия, провеждани 
както от членове на екипа, така и от външни организации. Образователна-
та подкрепа в различните ѝ проявления е от голямо значение за успешно-
то социализиране на потребителите,  особено в посока социални умения и 
самостоятелен живот. За нейното естество влияние оказват потенциалът на 
потребителя, уменията на специалистите, както и финансово-материалните 
ресурси, които услугата може да предостави. Образователните практики са 
насочени към подкрепа на специфични потребностите на потребителите като: 

� Подкрепа за повторно включване или продължаване на образованието – 
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вкл. в избора на форма на обучение, избор на учебно заведение; 
� Подкрепа за формиране (или възстановяване) на нагласи и умения за 

учене;
� Подкрепа в процеса учене;
� Подкрепа в избора на професия, придобиване на професионални 

умения;
� Подкрепа за постигане на успех и постижения.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Услугата „наблюдавано жилище“ предоставя възможност младите 
хора, напуснали институциите след навършване на пълнолетие, да поставят 
основите на своя самостоятелен живот. Едно от достойнствата на услугата е 
превантивният характер спрямо рисковете, пред които са изправени потре-
бителите. Без подобна подкрепа за много от тях животът би тръгнал в силно 
рискова и негативна посока. Посочените примери не изчерпват всичко, което 
се осъществява в полето на възпитанието, образованието, психологическата 
подкрепа в наблюдаваните жилища и в частност „Наблюдавано жилище ЗА-
ЕДНО“. Обемът на текста не позволява да представя например особеностите 
в подкрепата на потребителите, които вече са напуснали социалната услуга, 
както и характерните потребности и трудности, пред които се изправят тези 
млади хора в зората на своя самостоятелен живот. 

Основният извод, който се откроява, е свързан с важността на качеството 
на ресурсите, с които разполагат наблюдаваните жилища – битови, матери-
ални, финансови, социални и най-вече човешки. Ниският бюджет, слабостите 
в битовото, материално осигуряване, липсата на външна, съпътстваща под-
крепа са от съществено значение за постигане на индивидуалните цели и за-
дачи, включени в Плана за развитие и като цяло за естеството на услугата, 
потребностите на потребителите и на специалистите. Ефективна стратегия 
е изграждането на мрежа от доброволци, дарители, съмишленици, подкрепа 
от държавни и общински структури и организации, връзка с частни дарите-
ли, ментори. Това е нелесна задача и предполага включването на хора, вре-
ме, труд, усилия, постоянство, за да се постигне устойчивост, резултатност и 
обезпечаване на ресурсното осигуряване. В „Наблюдавано жилище ЗАЕДНО“ 
получаваме подкрепа от общински и местни структури, доброволци, частни 
лица и организации. От изключително значение са усилията и ресурсите, кои-
то осигурява управата на фондацията, хората, които са създали и, в голяма 
степен, осигуряват съществуването на услугата. Добрите практики и резул-
тати в други наблюдавани жилища и социални услуги, отличава значимостта 
на финансово-материалното осигуряване, работата в мрежа, партньорството.
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Независимо от всички останали, най-съществен е човешкият фактор и 
по-конкретно особеностите в профила на потребителите, от една страна, и 
този на специалистите, от друга. Социално-възпитателната, образователната и 
психологическа подкрепа за постигане на трайни резултати е нелесен процес. 
Профилът на потребителите често включва характерни слабости на младе-
жите, израснали в институции без стабилна и подкрепяща семейна среда. Про-
блемни зони можем да открием в области като образование, квалификация, со-
циален опит и умения, трудови навици и умения, нагласи, ценности, възгледи, 
личностни качества. Това поставя самите потребители пред сериозни предиз-
викателства в личностното им развитие. Критериите за успешност са свързани 
главно с постигането на устойчивост по отношение на преодоляването на тези 
затруднения и по-конкретно в самостоятелното битово осигуряване, задържа-
нето на постоянна работа, продължаването/завършването на образование, пси-
хическа стабилност, трайно преодолени вредни навици и зависимости, липса 
на конфликт със закона. За всеки отделен потребител успехите се измерват 
спрямо личните възможности и приоритети, като ключовата дума е устойчи-
вост. За много от тях задържането на работно място, посещаването на учебни 
часове, курсове, лекции, редовното учене, трайното преодоляване на вредни 
навици и заместването им с нови са свързани с настойчивост, самоконтрол, са-
модисциплина, отговорност, смяна на ценностната система, приемане на нови 
ценности и мироглед, нова самооценка и приоритети. Това са сложни и трудни 
процеси и за това психологическата, възпитателната и образователната работа 
с потребителите относно тяхната мотивация, търпение, увереност и най-вече 
воля за промяна, е от голямо значение. 

От изключително значение са усилията и работата на специалистите, ра-
ботили в предходните институции и услуги с потребителите. В голяма степен 
потенциалът, който се осъществява на по-късен етап, се дължи и на тях. По-
ради това и изпъква значимостта на личния и професионалния профил на спе-
циалиста (Юнг, 2013; М; Петрова, 2014). Той включва както неговите знания 
и умения, така и нагласи, вярвания, убеждения, ценности, култура, личностни 
качества и характеристики. От приведените примери се вижда каква богата па-
литра от знания и умения е добре да притежават специалистите, за да покри-
ят потребностите на потребителите. Независимо от длъжността, която заемат, 
на специалистите им се налага да владеят и прилагат познания в области като 
теоретична и приложна психология, педагогика, право, здравеопазване, както 
и от различни области на бита, занаятите, мениджмънта, проектната работа, 
човешките отношения и др. В същото време за никого не е тайна, че условията 
на работа в социалните услуги са трудни и заплащането е ниско. Това силно 
демотивира служителите и е една от причините за текучеството на качествени 
специалисти. Макар работата в социалните услуги, и по-конкретно в наблюда-
ваните жилища, да е трудоемка, често неблагодарна, то приведените примери 
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на добри практики и резултати показват, че от нея има смисъл и полза и това 
често е един от основните двигатели в мотивацията на служителите.

В заключение се откроява значимоста на възпитателния профил на про-
фесионалиста в подбен тип услуги като един от основните фактори, опре-
делящи резултатността от работата и своеобразието на взаимоотношение-
то „потребител-професионалист“. Този профил е свързан, в голяма степен, 
с притежаваните и проявявани добродетели, но и с възпитателните умения, 
възгледи и нагласи, възприетите и поддържани ценности и норми, както и с 
теоретико-практичната подготовка в областта на възпитанието. Подобна осо-
беност отличава значимостта на типа взаимоотношения между потребител 
и професионалист, както и възпитателната роля и функции на социалните 
педагози и на професионалистите, работещи с деца и пълнолетни – в това 
число учители, възпитатели, психолози. Тези взаимоотношения би трябвало 
да бъдат основани на възпитателните цели, на оказването на подкрепа в тях-
ното постигане, на приемането на потребителя и разбирането на причините 
за неговите трудности. Професионалистът и целият екип на услугата влизат в 
ролята на възпитател, бидейки партньор, придружител, подкрепящ възрастен, 
авторитет, довереник, като в същото време спазва личните и професионал-
ни граници и поддържа истинността в отношенията (Петрова, 2014). Това са 
необходими условия, за да може цялостната психологическа, образователна, 
социална, възпитателна подкрепа да бъде стойностна и ефективна. Не случай-
но Юнг подчертава, че: „никой не може да възпитава личности, ако сам не е 
такъв“, както и „Да възпиташ някого на това, изобщо не ми изглежда дребна 
работа. Това е най-мащабната задача, която си е поставяла съвременната кул-
тура“ (Юнг, 2013).

ЛИТЕРАТУРА

Гецфелд, А. Анормална психология, София, 2011.
Николаева, С. Неформално образование. Философии, теории, практики, Габрово, 2008.
Петерман, Ф., У. Петерман. Работа с деца с агресивно поведение, София, 2017.
Станкова, М. Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучи-

лищна възраст, София, 2012.
Минчев, Б. Умения и социални компетенции. Теория и практика. – Академични поле-

та на социалната педагогика. София, 2014.
Минчев, Б. Психология, Еволюционно феноменологичен подход. София, 2013.
Петрова, Н., Социалнопедагогическа работа с деца и юноши в алтернативна грижа. – 

Академични полета на социалната педагогика. София, 2014.
Франкъл, В. Човекът в търсене на смисъл. София, 2014.
Юнг, К. За развитието на личността, С., Леге Артис, 2013.
http://www.gavroche-bg.org/bg/nabl.html – посетен на 03.2018 г.



http://www.fscibulgaria.org/социални-услуги-2/дом-възможност – посетен на 03.2018 г.
http://podslon.org/
http://www.redcross.bg/colorful_house.html – посетен на 03.2018 г.
http://www.starozagorci.com/news-24387.html – посетен 03.2018 г. 
https://www.samaritans.bg/– посетен на 03.2018 г.
http://www.starozagorci.com/news-24387.html – посетен на 03.2018 г.



207
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЕСТЕН 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

НЕЛИ БОЯДЖИЕВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Катедра: „Социална педагогика и социално дело“

Нели Бояджиева, Георги Димитров. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 
МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

В студията се представят и анализират резултати от конкретно проучване на функ-
циониране на местен механизъм за приложение на Закона за защита от домашно наси-
лие (ЗЗДН). Проследвяват се взаимоотношенията на целевите групи с институциите на 
регионално равнище в област Разград и степента на тяхната ангажираност в процеса 
на превенция на домашното насилие. Целта на изследването е да се откроят проблеми, 
трудности и постижения при прилагане на Закона за защита от домашно насилие чрез 
създадения механизъм. Представят се резултати от фокус-групи с различен тип специа-
листи. Проследява се влиянието на фактори, които очертават специфичини изисквания, 
проблеми и възможности за превенция и прилагане на Закона за защита от домашно 
насилие. Участието на местни заинтересовани страни в процеса на сътрудничество 
увеличава успехите при защита на пострадалите и превенция на проявите на домашно 
насилие. На основата на проучването се откроява належаща необходимост да се разви-
ват програми и инициативи за повишаване на обществената информираност и чувстви-
телност към феномена „домашно насилие“ и отговорностите на компетентните органи.

Nely Boiadjieva,Georgi Dimitrov. ASSESSING THE APPLICATION OF LOCAL 
MECHANISM OF PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE

The study presents and analyzes the results of a specifi c study on the functioning of a 
local mechanism for the implementation of the Law on Protection against Domestic Vio-
lence (LPAA). The relations of the target groups with the regional institutions in Razgrad 
region are studied and the extent of their involvement in the process of prevention of do-
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mestic violence. The aim of the study is to highlight problems, diffi culties and achieve-
ments in applying the law on protection against domestic violence through the established 
mechanism. Results of focus groups with different types of specialists are presented. The 
impact of factors that outline specifi c requirements, problems and opportunities for preven-
tion and application of the Law on Protection against Domestic Violence is monitored. The 
involvement of local stakeholders in the cooperation process increases the success of victim 
protection and the prevention of domestic violence. Based on the study, there is an urgent 
need to develop programs and initiatives to raise public awareness and sensitivity to the 
phenomenon of „domestic violence“ and the responsibilities of the competent authorities.

Keywords: focus group, assessing,  domestic violence, local mechanism, coopera-
tion,social protection, professionals

ВЪВЕДЕНИЕ

Прилагането на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) от компе-
тентните институции поражда разнообразни практики, които изискват изслед-
ване и анализ, за да се популяризират постиженията и да се набележат проблем-
ните области. Въпреки изминалите над 10 години от влизане в сила на Закона за 
защита от домашно насилие, изследванията по темата не са много. Те са важно 
средство за проследяване на резултатите от прилагането му и основание за по-
добряване и усъвършенстване на механизмите за управление. 

Системните наблюдения и налични проучвания на практиката у нас след 
приемането на ЗЗДН дават възможност, да се изведат отличителни характерис-
тики в практическото приложение на Закона за защита от домашното насилие. 
Липсва национален координиращ орган, който да е отговорен за формулиране 
и прилагане на политиките за превенция на домашното насилие. Деликатната 
ситуация, свързана с феномена „домашното насилие“, произтича от нагласите 
в българското общество за възприето схващане за семеен проблем и институ-
циите не могат да се намесват с подкрепа или санкция. Домашното насилие 
се възприема за голяма част от хората и от професионалистите като вътрешен 
проблем за една двойка партньори, семейство или само за техния род. В голе-
мите обществени групи не се говори за домашно насилие и в тях този фено-
мен е скрит. Това се отнася в най-голяма степен за т.нар. уязвими общности, 
етническите групи, за малките населени места. Сложността на изследване на 
домашното насилие идва и от липсата на унифицирана статистика, която да 
обобщава информацията по прилагане на ЗЗДН в нейната съвкупност от реги-
стрирани случаи в различни компетентни органи и НПО в България. Събира-
ната в момента информация не е съпоставима и липсват гаранции за нейната 
достоверност и валидиране на информацията.
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При проследяване и анализ на резултатите се използват различни методи 
за изследване, а един от често прилаганите, е провеждане на фокус-групи. 
Методът е подходящ за изследване на практиката за превенция на домашното 
насилие на регионално ниво. Mетодът предоставя рефлективно пространство 
за идентификация на колективните инсайти в хода на груповите взаимодейст-
вия и запазване и регистрация на имплицитните индивидуални предпочита-
ния на участниците в груповата дискусия (Mateeva, 2012). Той дава възмож-
ност да се проучват взаимоотношенията на целевите групи с институциите 
и степента на тяхната ангажираност в процеса на превенция на домашното 
насилие. Споделянето на собствен опит и идеи, и диалогичното съпоставяне 
на гледните точки на участниците, възникващи по време на груповите вза-
имодействия в тематичните фокус групи, осигуряват изграждането на една 
по-пълноценна картина на изследваните феномени (Aaron et al.,1996). Дина-
миката на символните взаимодействия и социалният обмен на информация в 
груповия процес на фокус-групата разкриват допълнителни, надиндивидуал-
ни гледни точки към съдържанието и валидността на събираните с този метод 
емпирични данни (Albrecht, 1993; Bader et al., 2009). Във фокус групите не се 
прилага типичният за анкетирането и интервюто изследователски натиск за 
структуриран отговор на въпросите на водещия. Това позволява да се постиг-
не по-високо ниво на автентично споделяне и осмисляне на представените 
преживявания, нагласи, практики и отношения (Bloor et al., 2001). 

В студията се представят и анализират резултати от конкретно проуч-
ване чрез метода „фокус-групи“ на функциониране на местен механизъм за 
прилагане на ЗЗДН. Проследвяват се взаимоотношенията на целевите групи 
с институциите на регионално равнище в област Разград и степента на тяхна 
ангажираност в процеса на превенция на домашното насилие.

Приложение на фокус-групите в социалните изследвания

Фокус-групите имат своите корени в социалните науки и са приети от из-
следователите на пазара, като ценен интерфейс между бизнеса и клиентите му. 
По своята същност, фокус-групите не се стремят да измерват; те разкриват про-
блеми, разкриват процеси, тестват реакциите и възприятията. Груповите дис-
кусии могат да се използват самостоятелно, като могат да разширят и допълват 
други методологии. При избора на тази методика за събиране на данни, целта на 
проучването трябва да бъде разгледана внимателно (Collis, J.; Hussey. R. 2013). 

Авторството на използваната методика на провеждане на фокусните гру-
пи е на проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски“, гр. София, 
която съвместно с екипа на проекта, изготви задание на проучването. Пред-
варителните резултати са обработени от проф. д-р Нели Бояджиева, която е 
един от фасилитаторите, с участие на експерти от проектния екип. 
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Избраната методология „… е полезна, когато става въпрос да се изследва 
какво мислят участниците, но е изключителна успешна да долови защо мислят 
по този начин (Morgan,1993).“ Важни нейни характеристики са: изслушване на 
участниците и учене от тях; линия на комуникация, която може да се проследи в 
хода на развитие на групата; предимства: синергичен ефект на груповия сетинг, 
гъвкавост и възможност за изследване в дълбочина, възможност за наблюдение 
и долавяне на важни връзки и бегло загатнати теми, фини нюанси в поведение-
то и емоциите на участниците, свързани с конкретна тема и пр.

Използваните методи и подходи при провеждане на груповите дискусии 
увеличават възможностите за изследване в дълбочина на взаимоотношенията 
на целевите групи с институциите в област Разград и степен на тяхната ан-
гажираност в процеса на превенция на домашното насилие. „Гъвкавостта на 
метода дава възможност за изследвания отвъд границите на обичайно диску-
тираните теми и проблеми и дава достъп до преживелищни факти, които съ-
държат информация за най-дълбоките страни от обсъжданите в групата теми. 
Това придава на изследването висока екологична валидност, а резултатите му 
създават улеснена възможност за разбиране и представяне на емпиричната 
информация от гледната точка на участниците, поставени заедно с изследова-
теля в споделено групово пространство за изучаване и рефлексия по конкрет-
ната тема на фокус-групата“ (Mateeva, 2012).

Резултатите от фокус групите „водят до разкриването на нови аспекти, 
неизвестни нюанси, алтернативни гледни точки, нестандартни идеи, свързани 
с изследвания проблем.“ (Ivanov&Alexandrov, 2013)1. Фокусните дискусии 
не заместват количествените изследвания, но много често дават достоверна 
и реалистична информация за определени нагласи, тенденции и състояния, 
които провеждат тяхното провеждане.

Всички фасилитатори в проведените три дискусионни групи имат или 
непосредствен (самите те преживели домашно насилие и тормоз) или косвен 
(ангажирани в компетентни институции, като ръководители или експерти) 
опит от обстоятелствата, оказали влияние върху живота на участниците във 
фокус-групите. Ролята на фасилитатора е изключително важна поради изиск-
ването за баланс между чувствителност и емпатия с обективност и критично 
наблюдение (Stewart and Shamdasani, 1990). 

Участието на двама фасилитатори при провеждане на фокус групи се 
застъпва и от български изследователи2. Според тях, груповите дискусии се 
провеждат от първи изследовател, който управлява процеса чрез използване 
на полуструктуриран въпросник. Втори изследовател участва, като 

1 Иванов, И. Александров, Х., Проект „Професионалният стрес: най-голямото предиз-
викателство за достойните условия на труд“, осъществен от СФСМВР, с финансова подкре-
па на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог от Иновация Норвегия, 2013.

2 При провеждане на една фокус-група.
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подпомага процеса чрез външно наблюдение, водене на записки и деликатна 
намеса, в случай на необходимост от уточняване или допълване на неясни 
детайли или теми. Времето на провеждане на дискусиите е около 90–120 
минути (Ivanov&Alexandrov, 2013)3.

Използването на различен набор от аудио и визуални средства, например 
варианти на снимки на тестваното лого, записи на рекламен клип, нов вид кафе 
и пр. Друга възможност на приложение е дегустация на един производител 
на хранителни продукти. Участниците опитват нови продукти и могат да 
определят какви вкусове да бъдат пуснати на пазара. Доставчик на видео 
стрийминг иска да узнае как да предложи повече по възможност на своите 
потребители възможни, индивидуални филмови предложения. В една онлайн 
фокус-група се документира в продължение на няколко седмици кой филм е 
гледал всеки участник и защо. Накрая се дискутират с други участници какви 
предложения да бъдат приложени от доставчика. Много популярна практика 
е да се организира фокус-група, при която се представя една нова реклама и 
заедно с другите участници се дават предложения за подобряване.

В областта на социалните науки и градоустройственото планиране, фо-
кус-групите позволяват на изследователите да изучават хората в по-естествен 
модел на разговор, отколкото обикновено в интервю „един към един“. В комби-
нация с наблюдението на участниците те могат да бъдат използвани за изучава-
не на групите и техните модели на взаимодействие. Предимство е сравнително 
ниската цена в сравнение с проучванията, тъй като може да се получат резулта-
ти сравнително бързо и да се увеличи размерът на извадката на доклад, като се 
говори с няколко човека заедно (Marshall, C. and Gretchen, R., 1999).

Груповата дискусия произвежда данни и прозрения, които биха били 
по-малко достъпни, без да се намерят взаимодействия в групова обстановка – 
слушането на чужди вербализирани преживявания стимулира спомените, 
идеите и опита на участниците. Това също е известно като груповият ефект, 
при който членовете на групата се занимават с „някакъв“ верижен или „каска-
ден“ ефект, говорят връзки или изчезват от темите и изразите, които го пред-
хождат“ (Lindlof & Taylor, 2002). 

Груповите дискусии са полезен начин да се разбере какво мислят за пред-
ложенията конкретни групи от хора. За държавните служители натрупаният 
опит осигурява възможности за споделяне и развитие на техните вижда-
ния помежду им и пряко с експертите и вземащите решенията (UK National 
Consumer Council, 2008). 

3 Анализ на стресогенните фактори на полицейските служители в системата на МВР, 
Иванов, И. Александров, Х., Проект „Професионалният стрес: най-голямото предизвика-
телство за достойните условия на труд“, осъществен от СФСМВР, с финансова подкрепа 
на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог от Иновация Норвегия, 2013.
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Фокус групите са масово използван метод за оценка на политики в образо-
вателната система. Федералното правителство на Съединените американски 
щати широко използва фокус групи за оценка на материалите и посланията 
на общественото образование за многобройните си програми. Докато много 
от тях са подходящи за тази цел, много други се определят като компромиси, 
които федералните служители трябва да направят в резултат на проучвания, 
независимо дали фокусната група е най-добрата или подходяща методология 
(Srivastava, T N. Business Research Methodology. p. 6.11.).

В здравното образование, фокус групи са използвани като част от една 
стратегия за оценка на здравето, за развитие и оценка на програми. Друго въз-
можно поле е да се генерират нови идеи за програми, лекарства, добавки или 
услуги. Фокус-групата е популярен напоследък способ за събиране на здрав-
на информация за гражданите. Участниците могат да идентифицират основ-
ните здравни проблеми в района си и да споделят собствен опит в достъпа до 
здравни грижи. Интерактивните данни водят до засилено оповестяване, подо-
брен достъп до собствения език и концепции на участниците, по-добро раз-
биране на участниците за собствени цели, изготвяне на по-сложни отчети и 
възможност за наблюдение на съвместното изграждане на смисъл в действие. 
Следователно фокусните групи са идеален метод за изследване на собствени-
те значения и разбирания за здравето и болестите (Wilkinson, S., 1998). 

Най-важните предимства на фокусните групи се свързват с гъвкавостта 
и ускореното получаване на дълбочинна информация при провеждането на 
групови дискусии (Verkuyten, 2005; Walden, 2008). Могат да осигурят „рефле-
ксивно пространство“ за значими нови преживявания и теми за обогатяваща 
дискусия между участниците като редуцират ефектите на себезащитните или 
себеизтъкващи стилове на отговаряне, наблюдавани при индивидуалните ин-
тервюта и анкетирането със структурирани въпросници (Zemke et al., 1987; 
Patton, 1990; Merton et al., 1990; Hogg & Abrams, 1998; Brown & Gaertner, 2003).  

Нарастващата популярност на метода и неговото масово налагане в 
практиката го определят, като „един от най-надеждните и информативни 
научни методи“, с възможности за извеждане на обобщени закономерности. 
(Mateeva, 2012). Други предимства са възможност да се разберат причините 
и мотивите за възприемане и избор на даден продукт от потребителите; 
генериране на творчески идеи за създаването на нов продукт/услуга, 
реклама или рекламна концепция; има възможност лично могат да се 
наблюдава спонтанните реакции на участниците от поръчалия изследването; 
предпоставки за осъществяване на интересни дискусии са дружелюбни 
отношения на организация и доброто ръководене на дискусията. „Всеки 
отделен групово-динамичен фактор като място, време, продължителност 
на провеждане, брой участници, композиция на групата, ниво на откритост 
при споделянето и др., оказва своето изключително важно влияние върху 
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работата на фокус групата, а от там и върху получените в нея изследователски 
резултати“ (Mateeva, 2012).

Пет основни характеристики идентифицират български изследователи, 
които са относими и за груповите дискусии: „фокус върху полето на 
изследване: феномените се изследват в средата, в която са установени; 
естественост: не използват манипулативни техники; изследователят 
е инструмент на изследването: отчита се влиянието на изследователя 
върху данните и процеса на изследване; интепретативност: отчитане на 
различните значения на преживяванията на участниците в ситуацията на 
изследване; експресивност на езика: присъствие на „гласа“ на участниците 
в предоставянето на резултатите“ (Ivanov&Alexandrov, 2013)4.

Основно ограничение на метода е, че резултатите не са представителни 
за изследваната съвкупност и трябва да се разглеждат като хипотези, които да 
бъдат верифицирани чрез количествено изследване. Недостатък може да е и 
доминиране на един член на групата и мълчаливото съгласие или несъгласие 
на другите членове. Необходимо е да се проведат минимум две дискусии, за 
да се отчетат резултатите.

Предизвикателствата при огранизиране на фокус-групи са свързани 
основно с процеса на организация, подбор на участниците, подготовка на 
модераторите и създаване на подходяща атмосфера. Когато изследователите, 
провеждащи фокус-групи, нямат достатъчно процесуален опит в ролята на 
модератори на групова работа, автентичната работа на фокус групата, която 
методологично предполага постоянен анализ на протичащите в нея групови 
процеси и ефектите им върху съдържанието на емпиричните данни, може да 
се окаже много трудна или дори невъзможна (Zemke et a., 1987; Morgan, 1990; 
Strauss & Corbin, 1990). „Провеждането на фокус-групи е деликатен процес 
и заради опасността от индуциране на защитно деформирана информация 
чрез предварително подготвената рамка за интерпретация на данните по 
изследваната тема или чрез неотчитане на влиянието на груповите процеси 
върху съдържанието на емпиричния материал (Krueger, 1988).

Преглед на проучванията за прилагането на ЗЗДН в България

През последните години са проведени няколко проучвания на феномена 
домашно насилие в България, в които се използва методът на фокус-групи-
те. Голяма част специално изследват проявленията на насилието в затворени 
маргинализирани общности с фокус ромските групи. Общи за всички изслед-
вания са следните изводи:

4 Анализ на стресогенните фактори на полицейските служители в системата на МВР, 
Иванов, И. Александров, Х., Проект „Професионалният стрес: най-голямото предизвика-
телство за достойните условия на труд“, осъществен от СФСМВР, с финансова подкрепа 
на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог от Иновация Норвегия, 2013.
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• приемане на домашното насилие на равнище масова психика и инди-
видуално отношение като личен въпрос, в който институциите и об-
ществото не могат да имат намеса; 

• липса на обществена чувствителност и гражданска рефлексивност 
по темата; 

• силни вътрешни съпротиви, наличие на стереотипи и предръзсъдаци 
на жертвите и близките им, които възпират да подават сигнали и съ-
трудничество за преодоляване на негативните влияния; 

• в голяма част от случаите определящо е решението на семейството и 
рода за съдбата на жертвата на домашно насилие, в резултат на затво-
рени семейни връзки;

• липсва достатъчно яснота и реално разработени механизми в местни-
те общности, как да бъде спряно домашното насилие и как да бъдат 
опазени жертвите от последващи посегателства;

• прилагане на спорадични, временни и нетрайни мерки, от които 
най-използвана е временна раздяла на съпрузите и партньорите. Това 
е само временна мярка на отдалечаване на двамата участници в двой-
ката, което е свързано задължително с обратно връщане на жертвата 
(жената) в семейството и негововото първоначално функциониране.

В България са организирани няколко изследвания, които търсят отговори 
на важните теми за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. 
Резултатите от първото Национално изследване на домашното насилие и на-
силието, основано на полов признак (ДННОПП) показват широко разпрос-
транение на социалния феномен в България5. Важна част от изследването са 
изводите и препоръките. „Въпреки, че една четвърт от мъжете и трета от же-
ните от населението, както и почти половината от ромските жени и момичета 
споделят, че са преживели някакъв вид ДННОПП през живота си, делът на 
онези, които осъзнават, че са станали жертви на ДННОПП, делът е няколко 
пъти по-малък“ (Иванова, С. 2016). 

Няколко са посочените целеви групи, които са обект на подценяване и 
не са изследвани: малолетните деца (на възраст под 14 г.), възрастните хора, 
хора от малките населени места и мъжете. Специално място в проучването 
е отделено на ромската общност и проекциите на домашното насилие в нея. 
Проведени са две фокус-групи с представители на ромската общност (всяка с 
8 участника – в едната жени и другата – мъже), за да се уловят общите нагласи 

5 Проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на 
полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие“, договор № 
812108-42/22.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 „Изследвания и съби-
ране на данни“, Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ 
(ПО 29), в рамките на финансиране от Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.
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на общността, къде се коренят проблемите и потенциални вътрешни ресурси 
в общностите (Иванова, С. 2016).

Потвърждават се предположения и известни статистически данни до мо-
мента за силна уязвимост на жените към актове на домашно насилие. „Въ-
преки, че броят на мъжете, жертви на различни форми на ДННОПП, изглеж-
да значителен и по-висок от очакваното, жените са по-уязвими, тъй като те 
по-често страдат от множествено, повторяемо и системно насилие. Освен 
това ромските жени и момичета са по-уязвими, отколкото момичетата и же-
ните от общото население“ (Иванова, С. 2016).

Три четвърти от извършители на домашно насилие мъже и жени насоч-
ват действията си към противополжния пол, сочи анализът на резултатите на 
актуални случаи на домашен тормоз. Направено е предположение, че осно-
ваните на пола конфликти или конфликтите между различни възприятие за 
половете, биха могли да са причини не само за НОПП и също за значителна 
част на домашното насилие (Иванова, С. 2016).

Няколко много сериозни последици от домашното насилие, засягащи 
преките жертви, цели семейства и общности, идентифицират представители-
те на ромски общности. „Това са случаи на смърт и инвалидност за цял жи-
вот; родови вражди, които унищожават общностите; вреди причинени на деца 
поради разрушаване на семейства и възприемането на поведенчески модели 
на насилие; загуба на права за здравно и социално осигуряване, които допри-
насят за бедността и социалното изключване на ромите“ (Иванова, С. 2016).

Фондация Асоциация Анимус, организира изследване за насилието в жи-
вота на момичета, отглеждани в Дом за деца в с.Доганово6. Част от методоло-
гията включва провеждане на фокус групи с момичетата за потвърждаване на 
данните от проведените индивидуални интервюта. Изследването е проведено 
между 26.05–28.06.2013 г. Интервюирани са 14 момичета и 9 са участвали във 
фокус-група, на възраст между 14 и 18 г. – на място в Дома за деца в с. Дога-
ново, област Софийска. Основната цел на фокус-групите е да съберат данни 
от споделените модели на поведение с цел анализ на общите възприятия и 
джендър роли и стереотипи. По време на фокус-групите момичетата спонтан-
но споделят мнение по предложени теми. 

Основните резултати от дискусиите са обобщени с наблюдение на про-
цеса: Всяко едно от момичетата споделя, че има или е имала реален досег с 

6 Доклад от изследването в България, проект „ОВЛАСТЯВАЩА ГРИЖА: Овластява-
не на момичета, настанени в Домове за деца в борбата с насилието срещу жени“, реали-
зиран в България от Фондация „Асоциация Анимус“, 2013 г. Проектът се финансира от 
Европейски съюз по програма Дафне, съвместно с Фондация СЪРТ, Испания, Асоциация 
Тампеп, Италия, Средиземноморски институт за социални изследвания на пола, Кипър 
и Университета в Оолу, Финландия, <http://animusassociation.org/proekti/ovlastiavash-
ta-grizha/>, [accessed Sept.4, 2017].
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упражнено насилие. Впечатлението на експертите е, че този опит е непрерабо-
тен, понякога трудно разпознаваем от тях самите, но винаги предизвиква сил-
ни емоции при разговори и докосване до темата. Поведението на момичетата 
от Дома показва различни състояния: по-предизвикателно или доста свито и 
притеснително, но при повечето ясно се е отличававала липса на доверие към 
околните и подозрителност какво ще бъдат запитани. Екипът изследователи 
обобщават, че групата момичета не са сплотени помежду си, не са забелязали 
групови приятелства или дори малки групи. Поведението на част от тях е 
определено като привидно желателно, като са се старали да се харесат и да 
имат поведение, за което са чували, че е правилно.

Интересен аспект от домашното насилие е изследван сред една силно 
уязвима група жени, принадлежащи към бежански общности от различни 
държави и търсещи закрила в България. „С цел изработване на референтна 
рамка за превенция на сексуалното и други форми на насилие, основано на 
пола в контекста на международната закрила и за осъвременяване на СОП за 
предотвратяване и ответни действия при сексуално и свързано с пола насилие 
(ССПН), се поставя задача да се изследват: достъпът до информация и нагласи 
в бежанските общности към това явление, наличните услуги (социални, 
правни, здравни) и достъпът до тях, както и обучение и участие на жените“7.

Фокус-групите и интервютата са проведени в градовете София и Харманли 
през есента и зимата на 2014 г. (септември и декември 2014 г.). Участвалите 
жени предварително са подбрани според основни изисквания на изследовате-
лите – да бъдат предимно в процедура за предоставяне на статут, защото това 
е най-голямата група жени, настанени в центровете и защото те не се ползват с 
правата на българските граждани при достъпа им до услуги в случаи на ССПН. 

Следван е принципът на доброволно участие на жените в различните мо-
дули на изследването, като за организацията на групите помагат психолозите, 
социалните работници и експерти към центровете на ДАБ, както и предста-
вители на Съвета на жените бежанки (СЖБ). Фокус-групите са с продължи-
телност от около 60–90 мин., като след тях се провеждат индивидуални дъл-
бочинни интервюта по конкретни случаи с жените, изявили желание за това. 

Проведени са общо шест фокус-групи: четири фокус-групи в София – по 
две в Регистрационно-приемателен център (РПЦ) София (кв. Овча купел) и в 
Център за временно настаняване (ЦВН) – кв.Военна рампа, както и две фокус 
групи в РПЦ – Харманли. Във фокус групите са участвали общо 72 жени, 
повечето от които от Сирия, като сред тях една част са били жени от кюрдски 
произход. Около половината от жените са били с деца или с някои от децата 

7 МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за 2014 г. за Сексуално и основано на пола насилие в 
контекста на международната закрила в Република България. Геновева Тишева и Анна 
Николова, ВКБООН, София, януари 2015 г., http://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/
sites/18/2016/12/REPORT-SGBV-fi nal-fi nal.pdf, [accessed July 18, 2017].
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си. Допълнително са интервюирани и изслушани 22 жени. В РПЦ – Харман-
ли са проведени две фокус групи с общо 17 жени от Сирия и 6 дълбочинни 
интервюта. Интервюираните жени са във възрастов диапазон 21–36 години. 
Престоят им в центъра е бил от 12 до 60 дни, като всички са били в процес на 
производство за предоставяне на статут. По отношение на семейния статус, 
преобладавали са омъжените с деца на различна възраст. 

Целите на фокус групите: „да се идентифицират основни рискове и фор-
ми на сексуално насилие и други форми на насилие, основано на пола, както 
и най-уязвими групи сред жените; да се идентифицират тенденции при на-
гласите и нуждите на жените, търсещи закрила, във връзка със сексуалното и 
другите форми на насилие, основано на пола; да се установят някои от барие-
рите пред жените да говорят за него и да подават оплаквания при насилие; да 
се идентифицират евентуални налични механизми и услуги за консултиране 
и оказване на подкрепа при такова насилие на жени в процедура за предоста-
вяне на международна закрила в България; да се установят други проблемни 
области при защитата на тази група жени, във връзка с проблема на сексуал-
ното и други форми на насилие, основано на пола“8. 

В София чрез провеждане на общо четири фокус-групи са включени 55 
жени, търсещи и много малка част от тях получили международна закрила. 
Чрез индивидуални дълбочинни интервюта са обхванати 16 от тази съвкупност. 
Средната възраст на жените в групите е 35–38 години, повечето омъжени, сред-
но с по 3–4 деца на различна възраст, а някои и с по повече (6–7 деца). Участва-
ли са и по-много млади жени на 20–26 години с по две и повече деца. Няколко 
по-млади жени са придружавали техни роднини и е имало и бременни жени. 

Престоят на жените в центровете варира между 10 и 60 дни за търсещите 
и получили международна закрила от Сирия и повече от година – за търсе-
щите закрила жени от страните в Африка. Повечето от сирийските жени са 
избягали от страната си със семействата. Част от тях са оставили деца и други 
роднини в Сирия, като разчитат предимно на събиране на семейството в друга 
европейска страна. Имало е и сами жени, търсещи и получили международна 
закрила, които са искали да се съберат със семействата си в други държави. 
Жените от африкански страни са били в процедура за предоставяне на между-
народна закрила, но без семейства. Участниците са предимно от Сирия, някои 
от кюрдски произход, както и от държавите Ирак, Алжир, Тунис и Египет. 

Проведени са „5 фокус-групи с жени от малки населени места с етниче-
ски произход, предимно ромски и 5 фокус-групи с представители на местното 
население от смесени етнически общности за изследване на проблемите „до-

8 МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД за 2014 г. за сексуално и основано на пола насилие в 
контекста на международната закрила в Република България. Геновева Тишева и Анна 
Николова, ВКБООН, София, януари 2015 г., http://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/
sites/18/2016/12/REPORT-SGBV-fi nal-fi nal.pdf, [accessed July 18, 2017]
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машно насилие“ и „трудностите, пред които се изправят жертвите на домаш-
но насилие, когато ползват услугите на формалните системи“9. Проведените 
фокус-групи имат за цел повишаване на осведомеността за специфичните по-
требности на жени, жертви на домашно насилие от малките населени места с 
преобладаващо етническо население (предимно ромско), като се изведат ос-
новни проблеми и ограничения, пред които са изправени пострадалите ром-
ски жени и някои специфики в изследваните общности. 

В друг район в Северна България са проведени две фокус групи (град 
Горна Оряховица, 11.2015–02.2016), където има действаща организация за 
превенция на домашното насилие (Център Мария). Използвана е смесена 
методика (анкетиране с 6 въпроса, две фокус-групи, интервюта), като са об-
хваната извадка с 300 респондента. За партньори са били поканени млади 
хора, членове на Горнооряховския младежки парламент, които в ролята на 
анкетьори предварително участвали в процеса по формулиране на въпросите 
за анкетата. Младите хора, на случаен принцип, анкетирали хора от града, без 
значение на пол, възраст и образование.

Възрастни хора в пенсионна възраст не дефинират ясно домашното на-
силие като проблем, въпреки информацията за увеличилия се брой възрастни 
хора, пострадали от домашно насилие, които търсят помощ. По-скоро прие-
мат домашния тормоз за личен проблем, който семейството трябва да реши. 
Участниците са категорични, обаче, че то има негативен ефект върху децата. 
Въпреки осъзнатостта на хората в групата, че децата са в риск, ако са в среда 
на домашно насилие, те търсят оправдание на актовете на насилие с различ-
ни социални фактори, които го причиняват (бедност, неграмотност, изола-
ция). Според участвалите възрастни хора насилието в семейството се разбира 
по-скоро като отделен инцидент, а не като проблем на обществото. Дори се 
приема в отделни случаи, като оправдано и дисциплиниращо. Участниците 
споделят препоръки за “...по-чести срещи с възрастни хора, особено по села-
та, за предоставяне на информация за домашното насилие на хора, които не 
ползват интернет. Участниците считат, че срещи и дискусии, провеждани 
в клубовете на пенсионера, са най-ефективния начин да се разбере проблема 
и да се предприемат стратегии за справяне с него“ (Център Мария, 2016). 

Младите хора категорично определят домашното насилие като реален 
проблем, като го заявяват с бързо и ясно извеждане на белезите и симптомите 
с които го идентифицират, включително и на психическото насилие и травмата 
от преживяното. Под една десета от участниците свързват домашното насилие 

9 Наръчник за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от ет-
нически произход, предимно ромски, Асоциация НАЯ, Проект „Достойнство – живот без 
насилие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финан-
совия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., http://www.
naia-tg.com/wp-content/uploads/2016/04/narachnik_roma_woman.pdf, [accessed May 20, 2017].
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с училищния тормоз с аргумент, че децата подражават на възрастните, в семей-
ството. Поставена е на дискусия ситуация на техни връстници за които пред-
полагат, че са жертви на насилие, и питат как да им помогнат. Участниците в 
групата знаят как да насочват, но същевременно залагат и на собствените си 
ресурси за подкрепа, налице е мотивация за помощ. Повечето от участниците 
изразяват мнение, че проблемът е в семейството, но може да се търси решение 
и в училище, когато става въпрос за деца (Център Мария, 2016).

Основните резултати сочат, че повечето от хората считат, че домашното 
насилие е проблем и различават не само форми на физическо, а и белези на 
психическо насилие. Близо три четвърти (70%) от участниците разпознават 
домашното насилие като обществен проблем, за който е важно да се 
говори, най-вече заради травмите, които причинява върху децата. Четири 
пети (80%) са единодушни, че домашното насилие поставя в риск децата, 
живеещи в семейство с насилие. Рисковете, които посочват, са: прояви на 
агресия спрямо връстници и съученици; ниско самочувствие; склонност към 
противообществени прояви; попадане в схеми на злоупотреба, експлоатация 
или трафик. В областта на директната помощ и готовността за помощ в случай 
на домашно насилие, повече от половината (57%) споделят своя личен избор 
на реакция. В отговорите присъстват предимно насочвания към институции – 
полиция, съд, прокуратура, отдел „Закрила на детето“, Детска педагогическа 
стая, тел. 112, специалисти (Център Мария, 2016).

Помагащите специалисти и държавните институции е необходимо да 
координират усилията си за ефективна подкрепа на жертвите и дългосрочна 
работа за превенция и справяне с прояви на домашно насилие. Професиона-
листите имат чувствителност и ресурс за работа с домашно насилие, а дър-
жавните институции са ангажирани с изграждане на работеща нормативна 
среда за превенция и защита от домашно насилие и следят за прилагане в 
практиката (ИСУО, 2013)10.

Извеждат се изводи за необходимост от системни усилия за специали-
зирана подготовка по темата „домашно насилие“ на социални работници, 
полицаи, прокурори и съдии в страната, с фокус върху професионалната им 
роля и отговорности съобразно ЗЗДН. За навременна интервенция и подкрепа 
на жертвите на домашно насилие са от значение професионалните умения за 
разпознаване на симптомите и работа по случай. Необходимо е общо ниво на 
компетентност на всички ангажирани, т.е. обучението и супервизията трябва 
да станат част от кариерното развитие на ангажираните специалисти и част от 
финансовия стандарт на услугите (ИСУО, 2013).

10 Анализ на резултатите от Анкетно проучване на домашното насилие сред възраст-
ни хора, Институт за социални услуги в общността, Проект „Превенция на домашното на-
силие сред възрастни хора:, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
№ 93-00-272/0312.12, http://www.icss-bg.org/, [accessed June 18, 2015].
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Необходимостта от координиране на усилията между институциите е ос-
новен извод в голяма част от провеждани обсъждания и местни инициативи 
в различни места в България. Разработване и прилагане на общ механизъм за 
координация между държавните институции и организациите-доставчици на 
услуги, който да осигурява превантивната работа в общността, пряка подкре-
па на жертвите, осъществяване на мерките към насилника и проследяване на 
случаите (ИСУО, 2013)11. 

Проведени са поредица от 20 фокусни групи с по около 10–15 служите-
ли от различни нива, сектори териториално разпределение на институцията 
МВР, като част от проектна инициатива на синдикална организация на поли-
цейските служители. Методът на изследването е качествено проучване от тип 
фокусирани групови интервюта (фокусни групи) с използване на разработен 
полуструктуриран въпросник. Целта на изследването е да се даде реална кар-
тина на на процесите при упражняване на труд от полицейските служители в 
България и да се идентифицират мерки за устойчиво решаване на проблемите, 
свързани с негативните ефекти от професионалния стрес. Централно място в 
изследването заема емоционалното благополучие на служителите на МВР на 
работното място. В изследването са участвали служители от трите основни и 
най-големи дирекции в МВР: Национална полиция, Гранична полиция, По-
жарна безопасност и защита на населението (Ivanov&Alexandrov, 2013)12.

Механизми за прилагане на Закон за защита 
от домашното насилие

Съществуват успешни примери на практическо взаимодействие между 
институции и граждански организации на местно ниво. За успех на местно 
ниво се посочват организираните от МВР, общините и местни организации 
Центрове за превенция, с фокус пътна безопасност и превенция на проти-
вообществени прояви, включително домашно насилие. „Създават се и мест-
ни координационни и консултативни структури между институции и НПО. 
Огромен е потенциалът на тези местни механизми, да допринесат за по-на-
татъшното усъвършенстване на координацията между институции и НПО в 
регионите и за формиране на ефективни политики за противодействие на до-

11 Анализ на резултатите от Анкетно проучване на домашното насилие сред възраст-
ни хора, Институт за социални услуги в общността, Проект „Превенция на домашното на-
силие сред възрастни хора:, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
№ 93-00-272/0312.12, http://www.icss-bg.org/, [accessed June 18, 2015].

12 Анализ на стресогенните фактори на полицейските служители в системата на МВР, 
Иванов, И. Александров, Х., Проект „Професионалният стрес: най-голямото предизвика-
телство за достойните условия на труд“, осъществен от СФСМВР, с финансова подкрепа 
на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог от Иновация Норвегия.
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машното насилие и подпомагане на пострадалите, съобразени със съответни-
те местни особености“ (ЦИД 2015, Меморандум)13.

Изследователи посочват липсата на механизъм за координация на поли-
тиките за подкрепа на пострадалите от домашното насилие, като важна при-
чина за колебливо прилагане на специалния закон и липсата на достатъчно 
убедителни резултати (ЦИД, 2015)14.

Друга основна трудност е посочена „преобладаващата липса на хармони-
зирани данни, събирани по единни критерии и методология“ (ЦИД, 2015)15. 
Отправят се препоръки за унифициране на събирането на данни в рамките 
на координационни механизми и други формати на сътрудничеството между 
държавните органи и гражданския сектор, като условие за хармонизиране на 
усилията за подпомагане на уязвимите групи и за подобряване на тяхното 
положение (ЦИД, 2015)16.

Създаден е проект на „Координационен механизъм за помощ и подкре-
па на пострадали от домашно насилие“ (КМПППДН)17, в резултат на осъ-
ществена проектна инициатива18. „Координационният механизъм за подкре-
па на жертви на домашно насилие е много силен инструмент на национално 
ниво. Имаме широко поле за действие, стига да имаме споделена рамка сред 
всички институции за феномена „домашно насилие“, която да се основава 
на единно разбиране за неговите проявления и разпознаването му“, подчер-
тава еврокомисар Мария Габриел19.

13 Взаимодействие между институциите и неправителствения сектор за подобрява-
не на положението на пострадалите от домашно насилие, Център за изследване на де-
мокрацията, 2015

14 Дойчинова, М., Александрова, М., Илчева, М., Енчева, С., „Подкрепа на уязвимите 
групи пред държавата: ролята на гражданските организации“, Център за изследване на 
демокрацията, 2015

15 Манчева, М., М., Илчева, Дойчинова, М., Дерелиева, Л., Социологически и демо-
графски анализ на избрани уязвими групи, Център за изследване на демокрацията, 2014 

16 Пак там.
17 Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието. Координа-

ционен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (проект). Со-
фия: Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието, <http://www.
animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/Koordinacionen.pdf> В групата участват 
представители на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на труда и 
социалната политика, на Министерството на образованието и науката, на Министерството 
на младежта и спорта, на Министерството на здравеопазването, на Държавната агенция за 
закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане. [accessed February 10, 2015].

18 Проект „Изработване на национален механизъм за насочване и стандарти за иден-
тификация, помощ и подкрепа на жени, преживели домашно насилие“, Фондация „Асоци-
ация Анимус“, с подкрепата на Фондация ОАК.

19 https://dariknews.bg/regioni/vraca/obsydiha-koordinaciiata-mezhdu-instituci-
ite-pri-sluchai-na-domashno-nasilie-2079120
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Механизъмът очертава оперативни процедури на работа при непосред-
ствена опасност и при потенциален риск за съответния пострадал20 и с всич-
ки евентуални свои практически празноти все пак би следвало да бъде ефек-
тивен инструмент, тъй като се ползва с принципното одобрение на всички 
ангажирани институции и се стреми да обхване максимален брой възмож-
ни сценарии. Механизмът описва взаимодействието между институциите и 
гражданските организации, в рамките на различни видове социални услуги, 
предоставяни от НПО, водещо място сред които заемат кризисните центрове 
и специфичните услуги като социално, юридическо и психологическо подпо-
магане21. Анализатори посочват, като евентуална слабост на Механизма срав-
нително ограниченото застъпване на процедурите по ЗЗДН. Документът би 
могъл да бъде подходящ инструмент, чрез който възможностите на закона да 
бъдат подчертани практически пред ангажираните институции и организа-
ции. Все още не е ясно до каква степен включените заинтересовани страни, 
както и самите пострадали от домашно насилие, са запознати с усилията по 
изготвянето на подобен механизъм.

Проектът „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на постра-
дали от домашно насилие“ (КМПППДН)22 е изработен от междуведомствена 
работна група към Министерството на правосъдието, подкрепена от фонда-
ция „Асоциация Анимус“, в рамките на проект „Изработване на Национален 
механизъм за насочване и стандарти за идентификация, защита и подкрепа на 
жени, жертви на домашно насилие“. В групата участват представители на Ми-
нистерството на вътрешните работи, на Министерството на труда и социалната 
политика, на Министерството на образованието и науката, на Министерството 
на младежта и спорта, на Министерството на здравеопазването, на Държавната 
агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане. По по-
добие на вече работещия Национален механизъм за насочване и подпомагане 
на жертви на трафик23, КМПППДН е инструмент за взаимодействие на инсти-
туции и НПО в защита на пострадали от актовете на домашно насилие. 

20 Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието. Коорди-
национен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (проект). 
София: глава III, стр. 12 и сл., http://www.animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/
Koordinacionen.pdf . [accessed February 10, 2015].

21 Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието. Коорди-
национен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (проект). 
София: Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието, стр. 
9–10, http://www.animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/Koordinacionen.pdf, [ac-
cessed February 10, 2015].

22 Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието. Коорди-
национен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (проект). 
София: <http://www.animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/Koordinacionen.pdf > 
(25.08.2014 г.) [accessed February 10, 2015].

23 Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, Со-
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Подобно на Механизма относно жертвите на трафик, и КМПППДН въз-
приема подхода да очертае оперативни процедури на работа, като ги разде-
ля в две групи – при непосредствена опасност и при потенциален риск за 
съответния пострадал24. Механизмът включва седем водещи принципа при 
работата с пострадали от домашно насилие: (1) спешна подкрепа и защита; 
(2) свободен личен избор на пострадалия; (3) защита на най-добрия интерес 
на пострадалото лице; (4) своевременни и координирани действия на мулти-
дисциплинарния екип; (5) професионална конфиденциалност; (6) защита на 
най-добрия интерес на детето в случай на конфликт на интересите на роди-
телите и детето; (7) зачитане и уважение на достойнството на пострадалото 
лице без стигматизиращо отношение25.

Местен механизъм за прилагане на Закон 
за защита от домашното насилие26

Местен механизъм за прилагане на ЗЗДН27 и подобряване на сътрудни-
чество между институциите в региона, при работа с жертви и извършители на 
домашно насилие в област Разград, е подписан през 2011 г. от 17 институции, 
по инициатива на Центъра на НПО в Разград. „Подписаният Механизъм за 
съвместна работа през 2011 година е изключително полезен за подобряване 
на сътрудничеството между институциите, чието начало беше поставено още 
през 2008 година. Постигнати са стандарти на работа по приложението на 
ЗЗДН съвместно със заинтересованите институции”28.

Груповите дискусии са организирани по време на Заключителен етап 
(2016 г.) в развитие на Местен механизъм за прилагане на ЗЗДН в област Раз-
град. В момента Местният механизъм за сътрудничество се намира в своя 
зрял, четвърти етап, по оценка на експерти и наблюдатели на дейността на 
Центъра (Бояджиева, Н. 2016).

фия: Фондация „Асоциация Анимус“ и La Strada International, 2010, <http://antitraffi c.
government.bg/bg/2011-12-09-16-18-15/nacionalen-mehanizum-za-nasochvane-na-jertvi-na-
trafi k-na-hora> (19.05.2014 г.) [accessed February 10, 2015].

24 Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието. Коорди-
национен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (проект). 
София: <http://www.animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/Koordinacionen.pdf > 
(25.08.2014 г.), глава III, стр. 13 и сл. [accessed February 10, 2015].

25 Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието. Коорди-
национен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие (проект). 
София: <http://www.animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/Koordinacionen.pdf> 
(25.08.2014 г.), стр. 12, [accessed February 10, 2015].

26 http://ngo-rz.org/ngorz/arhives/mestennehanizam.pdf
27 http://ngo-rz.org/ngorz/arhives/mestennehanizam.pdf, за целта на текста се използват и 

изразите „Механизъм за подобряване на взаимодействието при случаи на домашно наси-
лие“, „Местен механизъм за сътрудничество по ЗЗДН“.

28 Маргарита Новакова, Председател на Районен съд – Разград, 01.03.2018 г.
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Уникален пример за България е създаване в Лудогорието на институцио-
нална структура за противодействие на насилието в семейството. По време 
на заключителния етап се институционализира моделът на партньорство, 
чрез създаване на Областен съвет за превенция на домашното насилие в об-
ласт Разград (09.02.2016 г.). Съветът е важен етап в процеса на превенция на 
домашното насилие на областно ниво и развива постиженията в рамките на 
Местния механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие 
в област Разград (12.2011 г.). Областният съвет е постоянно действащ консул-
тативен орган към Областния управител на област Разград и включва пред-
ставители на всички отговорни институции и организации29.

Може да се определи като пионерска инициатива, да се разработи 
и приеме местен механизъм за приложение на специалния закон от 
компетентните органи, шест години след приемане на ЗЗДН. Инициативата 
се организира след сериозна работа на терен за подкрепа на жертвите, работа 
с извършителите, процес на свързване в неформална мража на ангажираните 
институции, увеличаване на обществената осведоменост. 

През 2011 г. в област Разград, е подписан Местен механизъм за прилагане 
на Закона за защита от домашното насилие в област Разград от 17 институции, 
по инициатива на Центъра на НПО в Разград. Документът е уникален за 
България, който създава ясни ангажименти на институциите, да си сътрудничат 
по прилагане на новия специален закон. Институции от изпълнителната 
и съдебната власт се обединяват с определени задачи, да работят заедно в 
борбата с домашното насилие в област Разград. Местният механизъм е важен 
етап в процеса на превенция на домашното насилие, като създава система на 
комуникация и координация между компетентните органи. 

С подписване на Местния механизъм за прилагане на ЗЗДН в област 
Разград се поставя начало на засилено взаимодействие между институциите 
и създаване на методика за работа при случай на домашно насилие.

Цел на Механизма е институциите да постигат общо съгласие за работа 
в посока преодоляване на домашното насилие и неговата нарастваща роля в 
обществото, като се обединяват около идеята за съвместна работа при прила-
гане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград. 

„Подписването на Местния механизъм за приложение на ЗЗДН е нов етап 
в процеса на партньорство. През 2005 г. процесът започва с изграждане на 
доверие и взаимно опознаване; през 2006–2007 г. са организирани поредица 
от работни срещи с полицаи и съдии в Районен съд – Разград, включително 
обучения на полицейски служители. Процесът има нов тласък през 2007 г. 
със сключване на двустранни споразумения с компетентните институции. В 
резултат на общи срещи и обмяна на опит, съдиите от Районен съд – Разград 

29 http://www.rz.government.bg/bg/358, интернет страница на Областна администра-
ция Разград
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препоръчват на местната полиция да изпраща преписките в съда само при 
наличие на непосредствена опасност от домашно насилие. В други случаи е 
необходимо да насочват жертвите на домашно насилие към Консултативния 
център по проблемите на домашното насилие към Центъра на НПО, за изгот-
вяне на необходими документи“ (Милков, Г. 2016).

„Местният механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното 
насилие в област Разград отговаря на необходимостта от координиране на 
усилията и взаимодействие между ангажираните институции. С подписване 
на Механизма, компетентните органи от област Разград заявяват желание за 
сътрудничество в областта на домашното насилие, насочен към подобрява-
не информираността и капацитета на прилагащите закона“ (Бояджиева, Н. 
Милков, Г. 2013).

Инициатор за подписването на Местния механизъм е Сдружение „Център 
на НПО в Разград“. Организацията осъществява координация между инсти-
туциите, чрез организиране на периодични срещи и обучения; повишава тях-
ната информираност и засилва влиянието им в обществото. 

В началото на 2016 г. в град Разград се учредява Областен съвет за пре-
венция на домашното насилие, като консултативен орган към областния упра-
вител. Създаването на Областен съвет за превенция на домашното насилие е 
важен етап в процеса на превенция на домашното насилие в област Разград, 
като развива постиженията в рамките на Местния механизъм за прилагане на 
Закона за защита от домашното насилие в област Разград, създаден през 2011 г., 
по инициатива на Сдружение с нестопанска цел „Център на неправителстве-
ните организации в Разград“ (Милков, Г. 2016).

Практиката до момента показва, че част от наличните услуги не посре-
щат специфичните нужди на жертви на домашно насилие от малките насе-
лени места на област Разград, защото специалистите не познават техните 
особености и нужди. Може да се заключи, че това е причина пострадалите 
да остават неразбрани от представителите на институциите, а професиона-
листите изпитват неудовлетворение поради вложени усилия и често постиг-
нати недостатъчни резултати. 

Постановка и методика на проучването

Цел на груповите дискусии е анализ на взаимоотношенията на целевите 
групи с институциите в област Разград и степента на ангажираност в процеса 
на превенция на домашното насилие. Част от общия процес на развитие капа-
цитета на компетентните органи и укрепване на сътрудничеството по приложе-
ние на ЗЗДН, е свързано с перодично обсъждане на резултатите чрез организи-
ране на фокус-групите. Необходимо е да се оцени прилагането на Механизма, 
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създаден след приемане на ЗЗДН (2005)30, Правилника за прилагане на закона 
(2010)31, подписване на Механизма за приложение на ЗЗДН (2011). 

Задачите на изследването са: Да се получи задълбочена информация за 
гледната точка и нагласите на представителите на институциите на местно и об-
ластно ниво, включени в борбата с домашното насилие, чрез осигуряване на ре-
левантни мерки, програми и услуги на жертвите и извършителите; Да се набере 
информация за съществуващи мерки и услуги на местно и регионално ниво, 
проблеми в предоставянето; Да се формулират препоръки към институциите, за 
да се постигат значими успехи в процеса на превенция на домашното насилие.

Изследването допълва и подкрепя резултатите от проведено проучване на 
процеса на партньорство и сътрудничество между институциите по приложе-
ние на ЗЗДН в област Разград (2011–2016). Обект на изследване във фокус– 
групи е оценяване на работата по приложение на ЗЗДН, чрез Местен механи-
зъм за сътрудничество по ЗЗДН в област Разград. Предмет на изследване са 
фокус-групите, като метод за качествени изследвания.

Очаквани резултати след провеждане на дискусиите са: какви са специ-
фичните прояви на домашно насилие сред етническите групи; защо не всички 
пострадали търсят помощ и какви са пречките за това; какви са възможностите 
за взаимодействие между институциите и доколко те се познават и използват; 
кои са неизползваните възможности и има ли ресурси за превенция; кои са ре-
алните действащи съществуващи услуги, постигнати успехи и добри практики.

Използване на фокус-групи, като метод за оценка на функциониране на 
Механизма за сътрудничество, е подходящ от гледна точка на динамиката в 
специалния закон и ролята на професионалистите. 

Хипотеза на изследването е, че се очаква засилено, компетентно и мо-
тивирано системно взаимодействие между институциите, които прилагат 
ЗЗДН, вследствие на участие в Местния механизъм за прилагане на ЗЗДН в 
област Разград. 

Участниците са част от екип, който работи съвмество в продължение на 
различни проектни дейности и фази на специализирано обучение и подготовка. 

Една от хипотезите при организиране на фокус-групите е, че участниците 
ще фокусират внимание върху проблеми, свързани с етническите общности и 
типичните за тях модели на социално фукциониране, тип на населеното място 

30 Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. – дв, бр. 102 от 2009 г., в сила 
от 22.12.2009 г.), Обн. ДВ. бр.27 от 29.03.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. 
бр.102 от 22.12.2009г., изм. ДВ. бр.99 от 17.12.2010г., доп. ДВ. бр.50 от 03.07.2015г.

31 Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие, в сила от 
15.06.2010 г., Приет с ПМС № 113 от 08.06.2010 г. Обн. ДВ. бр.45 от 15.06.2010г., изм. 
и доп. ДВ. бр.47 от 22.06.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17.06.2014г., изм. ДВ. бр.60 от 
22.07.2014г., изм. ДВ. бр.100 от05.12.2014г. 
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и степен на обществена ангажираност, сътрудничество и компетентност на 
ангажирание с приложение на закона специалисти. 

Извадката на проучването включва представители на местно и областно 
ниво на полицейските и социалните служби, съдебна власт (районен и окръ-
жен съд, районни прокурори от две прокуратури), образователни специалисти 
от различни общини, медицински специалисти, адвокат и граждански акти-
висти-членове на неправителствена организация от Разград. Участниците във 
фокус-групите са общо 37 на брой спецалисти, които работят по случаи на 
защита от домашно насилие: полицейски служители (13), социални работници 
(7), учители (5), здравни работници (3), съдии (3), прокурори (2), адвокати (1), 
НПО (2). Те са основно от институциите в град Разград, подписали Механизма 
за подобряване на взаимодействието при случай на домашно насилие (2011). 
За да се постигне баланс, структуриране на дискусиите във всяка от малките 
групи, е направено по няколко водещи признаци: принадлежност към контрол-
ната или целевата група; полова принадлежност; степен на образование.

При организиране на груповите дискусии е използвана методика, чрез 
сформиране на три малки фокус-групи (12–13 човека), които дискутират едни 
и същи въпроси. Във всяка група участват представители на всички инсти-
туции в процеса, разпределени балансирано. Гарантира се участие на жени, 
които са половината (18) от всички участници. Трите групи са ръководени от 
опитни модератори, които заедно подготвят въпросите и сценарий за провеж-
дане. Трите групови дискусии са проведени паралелно в едно и също време в 
съседни зали в СПА комплекс Островче, край град Разград. Продължителност-
та на провеждане е 90 минути. След приключване на дискусиите са предста-
вени резултатите в общата група на всички присъствали.

Участниците дискутират шест основни теми, свързани с домашно насилие: 
прояви на домашно насилие в етническите групи; налични услуги и институ-
ции в малките населени места за превенция и помощ за решаване на случаи; 
най-често срещани трудности, пречки и дефицити по приложение на ЗЗДН; не-
използвани възможности и ресурси за превенция; успехи, решени проблеми и 
постижения при работа по случаи; резултати от действие на ЗЗДН, чрез прило-
жение на Местен механизъм за защита от домашно насилие (2011).

Анализ на разултатите на приложение на местния механизъм 

Въпрос 1. Специфични прояви на домашно насилие сред етническите 
групи?

Професионалистите фокусират внимането си върху ромската общност, 
като я определят като „затворена“ и консервативна етническа група. В нея 
не се регистрират, няма или много рядко има доказани или обявени случаи 
на домашно насилие. Проявите на такъв тип поведение влизат, според тях, в 
традиционния бит и обичайните норми на общуване и рядко се регистрират 
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като насилие. Според участниците в дискусиите, по принцип в тази общност 
хората очакват някой друг да решава проблемите. Употребата на алкохол е 
най-честата причина за прояви на домашно насилие. Липсата на информация 
е типична за регистриране на феномена в тази етническа група.  „Проблемът 
„домашно насилие и насилие срещу жени“ остава затворен в семейството и 
за него не се говори открито. Съществува силна съпротива проблемът да се 
дискутира, като твърдо се отрича, че съществува“32;

Патриархалните нрави са в основата на типа семейно общуване, според 
специалистите. Физическото насилие (б.а. побоят) от страна на мъжете над 
жените, е традиционно поведение, за което не се търси защита. Няма или 
рядко се доказват случаи на домашно насилие сред етническите малцинства. 
Често има скандали и шумни свади, правят „панаири“, които бързо преми-
нават и не се търси сметка и трайно решаване на конфликтите. „Домашното 
насилие не се разпознава като обществено значим проблем, а се третира 
като проблем от личен характер, който трябва да бъде решен в рамките на 
партньорската двойка. Няма подкрепа за жените, жертви на домашно наси-
лие, от страна на общността и това ги поставя в позиция да търпят и да не 
изнасят проблема извън семейството си“33;

В дискусиите между преофесионалисти беше установено, че при отглеж-
дане на децата има често случаи на неглижиране, а насилието над деца в семей-
ствата е свързано с типични традиционни модели на възпитание и отношение 
към децата, съобразно пола им. Може да се твърди, че има фаворизация на мом-
четата и дискриминация на момичетата. В този смисъл, момичетата са по-често 
жертва на насилие или експлоатация. Липсва осъзнаване на феномена при въз-
растни и по отношение на децата.„Децата са изключително важни за жените и 
те изпитват огромен страх да не ги загубят, ако потърсят помощ и „проблемът“ 
излезе извън семейството; Създаването и запазването на семейството е от из-
ключителна важност в местните общности. Раздялата на партньорите, дори в 
случай на домашно насилие, не се приема като решение;“

Специалистите идентифицират няколко основни фактори, които се от-
разяват върху феномена домашно насилие в ромската общност: традициите, 
приетите вътрешно-групови морални норми, бита и равнището на култура и 
образованост, отношението към децата според пола им, към възрастните и 
старите хора и др. „Жените от уязвимите етнически общности, които са по-
търсили помощ като пострадали от домашно насилие, са натоварени с вина 

32 Програма за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от 
етнически произход, предимно ромски, Асоциация НАЯ, Проект „Достойнство – живот 
без насилие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., http://
www.naia-tg.com/?p=645, [accessed May 20, 2017].

33 Пак там.
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от общността си, че са нарушили „правилата“ на мълчанието. Местните общ-
ности имат механизми, с които контролират поведението на своите членове и 
ги санкционират, ако се отклонят от наложените норми“34;

Участниците дефинират три групи, които обобщават специфични проя-
ви на домашно насилие в етническите групи. Най-често срещани случаи са: 
принудителни бракове, физически тормоз, побоища на битово равнище, не-
глижиране, принуждване или експоатация на деца. Често срещани случаи са: 
лишаване на децата от образование и принуждаване да работят, и икономиче-
ско насилие (как да се харчат парите). Рядко срещани и скрити форми са: сек-
суален тормоз, емоционално насилие (трудно се различава от психическото). 
„В местните общности има ниска чувствителност към проявите на домашно 
насилие. Основната форма на домашно насилие, която се разпознава, е физи-
ческото насилие, но към него има различна „допустимост“ на търпимост. Не 
се разпознават формите на психическо и икономическо насилие, а сексуално-
то насилие е тема „табу“35;

Въпрос 2. Налични услуги и институции в малките населени места за 
превенция и помощ за решаване на случаи на домашно насилие?

Според участниците, наличните възможности за превенция на домашно 
насилие, са налице – мобилни приемни на Консултативния център по пробле-
мите на домашното насилие, кризисни центрове, беседи с районни инспек-
тори на МВР, Център за обществена подкрепа, намеса на Кмета, телефон на 
Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград, те-
лефон 112, горещ телефон за жертви на домашно насилие, телефон на Отдел 
за закрила на детето/ДСП, график в полицията/дежурство.

Проблемът, който се констатира от други организации, е че „в местните 
общности липсва информация по проблема „домашно насилие и насилие 
над жени“ и какви са възможностите за помощ и подкрепа на жертвите. В 
по-голямата част от изследваните общности (70%), жените не разпознават 
услуга, която подкрепя и помага на ромски жени и деца, жертви на домашно 
насилие“36. Мнението на специалистите е, че възможностите са налице, но 
няма достатъчно инициатива за търсенето им, а доверието към тях все още 
трябва се изгражда.

Три основни фигури са най-често предпочитани и търсени при случаи на 
домашно насилие в малкото населено място, според участвалите експерти. 

34 Програма за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от 
етнически произход, предимно ромски, Асоциация НАЯ, Проект „Достойнство – живот 
без насилие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., http://
www.naia-tg.com/?p=645, [accessed May 20, 2017].

35 Пак там.
36 Пак там
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Общината, кметът и полицейските служители извършват първично изслуш-
ване, насочване и придвижване към Консултативния център по проблемите на 
домашното насилие в град Разград. Те са първите и основни фактори, които 
насочват и подпомагат пострадалите. „При случай на домашно насилие, ако 
семейството и общността не могат да се справят, се търси помощ „отвън“ – 
това са, преди всичко, Полицията и в някои случаи, Кметството“37;

Смята се, че институциите не проявяват достатъчно разбиране по про-
блема „домашно насилие“ и съответно това създава пречки да се търси тях-
ното съдействие. Няма доверие, че институциите биха се намесили адекват-
но в защита на пострадалите жени. В същото време, очакванията са служ-
бите да действат заедно и да оказват комплексна помощ. Жените смятат, 
че институциите не им обръщат достатъчно внимание и ги дискриминират, 
заради етническия им произход“38.

Интерес за изследването представява изказаните експертни мнения от-
носно атмосферата и възможни реакции на различни групи в едно село или 
малък град. Участниците в дискусиите споделиха хипотези и причини за лип-
са на сигнали, както и причини да не се информират институциите за случаи 
на домашно насилие. Доминиращи фактори са общественото мнение, страхът 
от неизвестното и липса на възможности за подкрепа. „Жените от местните 
общности изпитват страх за живота си, че ако дръзнат да потърсят помощ в 
ситуация на домашно насилие, ще бъдат сурово наказани от мъжете си и от 
семейства си и ще бъдат отхвърлени от общността си“39;

Според професионалистите се наблюдават стереотипно поведение и 
предразсъдъци в малкото населено място (село, малък град). Много често 
съседите не желаят да се ангажират със (свидетелски) показания. Хората се 
срамуват да признават случаите на домашно насилие, защото се страхуват 
да дават повод за обсъждане в своята малка общност (село/малък град). Те 
по-често крият, замълчават или отлагат подаване на сигнали за домашно на-
силие. Основен проблем е притеснение, страх и срам да се оплаче, готови са 
да търпят и отлагат предприемане на стъпки за защита.

„Съществуват стереотипи, свързани с причините за насилието над жените, 
например безработицата, безпаричието или употребата на алкохол, като по 
този начин насилие се нормализира; Съществуват стереотипи, относно ролята 
и мястото на жената в семейството. Смята се, че само тя е тази, която трябва 

37 Пак там.
38 Програма за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от 

етнически произход, предимно ромски, Асоциация НАЯ, Проект „Достойнство – живот 
без насилие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., http://
www.naia-tg.com/?p=645, [accessed May 20, 2017].

39 Пак там.
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да се грижи за децата и по-възрастните родители, и роднини и да изпълнява 
домакинските задължения. При неизпълнение на тези ѝ задължения се смята, 
че трябва да бъде наказана и е допустимо прилагането на насилие. Приема се, 
че мъжете в семейството имат повече права, а жените повече забрани“40;

За две групи страхът и срамът са важни фактори, за да не подават жал-
би и отричат проявите на домашно насилие, смятат експертите. За старите 
хора и децата общественото мнение е важен фактор на влияние. Основна 
пречка е криенето и неизваждане на проблема и случай на домашно насилие 
на светло. „Възрастните жени имат висок праг на търпимост към проявите 
на домашно насилие. Самите те, дори да са били жертви на посегателства в 
собствените си семейства, отправят послания към по-младите жени и моми-
чета, че агресията е част от отношения между партньорите и трябва да бъде 
изтърпяна. „Израствайки в йерархията“ и влизайки в по-висока „властова 
позиция“ (напр. свекърва), самите те започват да извършват насилие спрямо 
по-младите жени в семейството“41;

В малките населени места няма дори училища, както и други услуги за 
оказване на помощ, затова доверието и намесата на кметът е основен фактор 
за превенция. Децата също не споделят и няма реални възможности да се 
наблюдават някакви симптоми, които свидетелстват за преживяно домашно 
насилие. „Жена, жертва на домашно насилие, може да потърси помощ от 
институциите, ако получи преди това помощ от доверени лица от общност-
та. Приема се, че при случай на домашно насилие първите, които ще окажат 
помощ, са родителите на жертвата“42;

Въпрос 3. Най-често срещани трудности, пречки и дефицити по прило-
жение на ЗЗДН.

Участниците с груповите дискусии посочват шест основни пречки при 
приложение на ЗЗДН. На първо място е изведен липсата на разработен алго-
ритъм за сигнализиране в случаи на насилие от училището. Учителите не са 
подготвени за намеса и не знаят как да реагират, да дават информация, да раз-
познават и да оказват непосредствена помощ във връзка с домашно насилие в 
сферата на образованието.

„Липсва ефективна комуникация между представителите на местните 
общности и институциите. Съществува взаимно недоверие и предразсъдъци 
между формалните системи (образователна, здравна и социална) и жените от 

40 Пак там.
41 Пак там.
42 Програма за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от 

етнически произход, предимно ромски, Асоциация НАЯ, Проект „Достойнство – живот 
без насилие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., http://
www.naia-tg.com/?p=645, [accessed May 20, 2017].
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местните уязвими общности. Тези процеси касаят децата, които са най-ценни 
за жените и това недоверие те пренасят и към другите институции и жените 
често се чувстват неразбрани или лъгани от тях“43;

Контролирането на изпълнение на съдебните заповеди по ЗЗДН е следващ 
по значимост проблем, според професионалистите. Полицията осъществява 
контрол, но среща трудности при проследяване на изпълнението на мерките. 
На трето място е налице липса на информираност и страх у жертвата да пред-
приеме действия за защита. Трудности в първоначалната ефективна защита 
на жертвата, поради липса на кризисен център (в град Разград) са посочени 
на четвърто място. 

Наблюдава се наличие на примиреност, отчаяние и чувство на обреченост 
у пострадалите, които са във финансова и икономическа зависимост от насил-
ниците, липса на жилище и не виждат изход от ситуацията.

„В част от малките населени места в региона съществуват специфични 
ромски групи, които живеят в крайна бедност. В тези групи проявите на домаш-
но насилие остават дълбоко „скрити“ зад лошите битови условия и липсата на 
препитание. Темата е непозната и не представлява интерес за жените, защото 
на преден план, като приоритет, е физическото оцеляване на семействата“44.

Липсват правила за действие в здравеопазването – особено в спешната 
помощ. Има някъде възможности, но в отделни болници. Няма информация 
и възможност за реагиране при случаи на психическо и сексуално насилие – 
необходима е повече подготовка и доверителност, окуражаване на потърпе-
вшите за споделяне и осигурявана на защита.

В някои случаи, професионалистите констатират нежелание за следване 
на процедурата и наличие на съмнение за истинността и подозрение за тър-
сене на други изгоди или отмъщение, чрез неверни обвинения и търсене на 
защита. Представителите на институциите извеждат проблеми с оформяне 
на документацията. Молбите за защита по ЗЗДН са объркано формулирани и 
честа причина е ниска грамотност и не (добро) владеене на български език.

Въпрос 4. Неизползвани възможности и ресурси за превенция на домаш-
но насилие. 

Идентифицирани са неизползвани ресурси за превенция на домашното 
насилие от участвалите професионалисти в дискусиите. Според тях, е необ-
ходимо привличане на нови участници и ресурси, разширяване на кръга и 
подготовката на включените представители на местната власт и общини. Друг 
важен ресурс са медии и други заинтересовани организации, неформални 
общности, граждански сдружения. Важно е да се работи целенасочено по на-
миране на обществена подкрепа и на доброволчески групи, които да работят 

43 Пак там.
44 Пак там.
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на местно равнище и да бъдат в помощ на Център на НПО в Разград, като се 
включат в местния механизъм.

В резултат на обсъждането в дискусионни групи са предложени редица 
мерки за подобряване процеса на превенция на домашното насилие: създава-
не на работещ механизъм на услугите в малките населени места; обучение на 
кметове; доброволци в пенсионерските клубове; теми за домашното насилие 
в училище от ранна възраст; регламент за действие в училище и превантивна 
социална работа; общински центрове и приемни; незабавност на превенцията и 
първична интервенция; ограничаване на контактите с насилника; проследяване/
наблюдение на поведението на извършители на домашно насилие; статистика 
за рецидивите; наблюдение и мониторинг на многодетните ромски семейства.

Предложенията са в широк диапазон и обхващат компетентност на мест-
ни органи, регионални власти и изпълнителна власт, както и активизиране 
на гражданското участие. Интерпретацията на предложените мерки включва 
оценка за досегашната работа на основните ангажирани институции и очак-
вания за промяна и подобрение в дейността.

Въпрос 5. Пстигнатите успехи, решени проблеми и постижения при ра-
ботата по случаи на домашно насилие. 

Най-много успехи участниците в дискусиите идентифицират по отноше-
ние на увеличаване на информираността, включване на все повече целеви гру-
пи в обучение  и кампании за запознаване с работата по превенция и защита при 
домашно насилие. Отбелязва се провеждане на публични дискусии, кампании и 
акции за подготовка и обучение на учители, медицински кадри, здравни и соци-
ални работници. Посочени за проведени кампании за работа със семейството. 

Експертите констатират разширяване на дейности по работа с малцин-
ствените групи и обучаване на повече целеви групи. Създаване на областен 
съвет за превенция на домашното насилие, привличане на други НПО и тре-
тия сектор са посочени също като достижения. Разработване на алгоритъм за 
действие (б.а. методика за работа по случай) е посочен, като важен успех. Раз-
ширяване на възможностите за финансиране и поддържане на подобни мерки. 
Разработени са и се прилагат успешно програми за извършители на домашно 
насилие с електронен мониторинг. Включване на електорнно наблюдение в 
процеса е нeреализирано пожелание, защото в област Разград няма електрон-
ни корекционни действия към извършители на домашно насилие.

За реални постижения участвалите специалисти посочват: има множе-
ство съдебни решения, много повече хора познават закона; предупреждение 
към извършване и ограничаващо действие; направени са първи стъпки за пре-
одоляване на страха у жертвите; проектите са голям успех и възможност и са 
налице реални резултати от приложението им; успешна работа на Консулта-
тивния център по проблемите на домашното насилие към СНЦ „Център на 
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НПО в Разград“; наблюдава се преустановяване на прояви на домашно наси-
лие след издаване на предупредителен протокол от МВР45.

Въпрос 6. Основни резултати от приложение на ЗЗДН, осъществени 
чрез взаимодействие в рамките на Местен механизъм за защита от до-
машно насилие. 

Професионалистите от ангажираните институции отличават добрата ра-
бота на прокуратурата и съда при издадени и нарушени заповеди за защита. 
Според тях, се наблюдава повишаване на професионалната и компетентна на-
меса на полицията. Идентифицират се съкращаване на сроковете за размяна 
и придвижване на документи. Налице е осигуряване на бързи и незабавни 
действия на всички равнища, информираност, координираност и ефективност 
на намесата на местно ниво в дейностите на институциите. Има развитие на 
добри практики и съвместни дейности в отделни населени места.

Участниците в дискусиите констатират инициатива и управление на ус-
пешно функциониращ местен механизъм за приложение на ЗЗДН, с координи-
раща роля на Сдружение „Център НПО в Разград“. Върхов момент е създаване 
на Областен съвет по превенция на домашното насилие към областния управи-
тел (02.2016 г.), който осигурява взаимодействие и координация за постигане на 
успех по приложение на ЗЗДН. Институциите осъществяват системни и устой-
чиви връзки и координация на дейността по превенция на домашното насилие. 

На следващо място експертите посочват създаване и популяризиране на 
добри практики и организиране на регулярни обучения, които планомерно 
увеличават подготовката и осигуряват по-висока компетентност на всички 
участници в приложението на местния механизъм. В ход е обучение на про-
фесионалисти и обмен на информация и опит по темата. Важна част от целия 
процес са превенция и ограничаване на рецидивите чрез консултиране, съвет-
ване и помощ в Консултативния център по проблемите на домашното насилие. 

ИЗВОДИ

1. Увеличаването на информираността и включване на повече целеви гру-
пи в кампании и обучения са посочени сред най-сериозните успехи в област 
Разград. Все повече хора познават Закона за защита от домашно насилие, на-
лице са множество съдебни решения, направени са първи стъпки за преодо-
ляване на страха, все повече са в ход предупреждения към насилниците и 
ограничаващи действия на компетентните органи.

2. Сред етническите малцинства няма или рядко се доказват случаи на 
домашно насилие, както сочат експертите от Разград. Основните фактори, 
които се отразяват върху феномена домашно насилие в ромската общност, 

45 Протокол по чл.65 от Закон за МВР.
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са традициите, вътрешно-групови морални норми, бита и равнище на кул-
тура и образованост, отношение към децата според пола, към възрастните и 
старите хора и др.

3. Добрата работа на прокуратурата и съда при издадени и нарушени за-
поведи за защита от домашно насилие, са един от основните резултати от при-
ложение на ЗЗДН, осъществени чрез Местен механизъм за защита от домаш-
ното насилие в област Разград. Отбелязва се повишаване на професионалната 
и компетентна намеса на полицейските служители. Съкратени са сроковете за 
размяна и предвижване на документи.  

4. Местната власт и общините в Лудогорието са неизползвана възмож-
ност до момента за привличане на нови участници в Местния механизъм за 
сътрудничество. Допълнителен ресурс са средствата за масова информация, 
неформални общности и граждански сдружения. 

5. Няма разработен алгоритъм за сигнализиране на случаи на домашно 
насилие в училищата и детските градини. Учителите и възпитателите не са 
подготвени за намеса и на знаят как да реагират при случаи на домашен тор-
моз. Полицията среща трудности при осъществяване на контрол на изпълен-
ние на мерките за защита, постановени от съда. Наблюдава се липса на доста-
тъчна информираност и страх у жертвите да предприемат действия за защита.

ПРЕПОРЪКИ 

Необходимо е да се развиват програми и инициативи за повишаване на 
обществената информираност и чувствителност за феномена „домашно на-
силие“ и отговорностите на компетентните органи. Важно е да се увеличи 
участието на образователните институции и педагогически специалисти в 
процеса на превенция, с фокус популяризиране на значението за изграждане 
на личността в една позитивна семейна и прителска среда. Превенцията на 
насилието и агресивнто поведение в училище и възпитание на социални уме-
ния за конкруктивно взаимодейстиве между децата, родителите и учителите, 
е основен елемент от възпитание. В малките населени места е необходимо 
ключово за решаване на проблемите взаимодействие с кметовете в малките 
общини и подкрепяне на традиционни институции и организации (читалища, 
клубове), като естестени медиатори на хората с държавата и местните власти. 
Неизползван ресурс продължава да бъдат медицинските специалисти и здрав-
ни центрове, които са други ключови точки при търсене на помощ и подава-
не на сигнал за акт на домашно насилие. Поддържането на обществената и 
институцианлна подкрепа на Съвета за превенция на домашното насилие към 
областния управител и Местния механизъм за сътрудничество по прилагане 
на ЗЗДН в Разград, е основно изискване за реализаця на уникалните местни 
интрументи за превенция во домашно насилие в региона. Това е от решаваща 
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роля за високите резултати в полето на защита на пострадлите от домашен 
тормоз, които търсят помощ и намират адекватнта подкрепа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ролята на Местния механизъм за прилагане на Закона за защита от до-
машно насилие в област Разград е определяща за постигнатите успехи в по-
лето на превенция и подкрепа. Доброто взаимодействие и патрньорство меж-
ду институциите и неправителствения сектор, е ключово за подобряване на 
положението на пострадалите от домашно насилие. За да има устойчивост в 
резултатите, е важно да продължи системната работа за обучение и развитие 
на ангажираните специалисти, като се надграждат постиженията и се усвоя-
ват нови методи за консултиране, помощ и подкрепа. Необходимо е да се раз-
вива познанието и професионалните умения за спецификата в работата на 
различните специалисти, като се укрепва процеса на сътрудничество. Съдии-
те и прокурорите имат определящо място в координационните механизми за 
получаване на съдебна защита по ЗЗДН и наказателно преследване на извър-
шителите на насилие. Представителите на съдебната власт е необходимо да 
имат основна роля в обучителни програми и междуинституционална коорди-
нация. Участието на местни заинтересовани страни в процеса на сътрудни-
чество увеличава успехите при защита на пострадалите от домашно насилие.
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