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УВОД 
 
 
 

Синдромът на Даун е едно уникално явление, заслужаващо внимание, 

което не е достатъчно добре проучено в България в психолого-педагогически и 

социален аспект. Това налага разширяване на научно-теоретическите търсения и 

неотложни практически решения. 

 
Разгадаването на сложността на човешкото развитие изисква обяснения 

на много нива(от клетъчните механизми на гените до невро-психологични  и 

поведенчески особености). Тези обяснения се преплитат, което обяснява все по- 

интердисциплинарния  подход към разбирането на  различните нарушения в 

развитието, в световен мащаб. Такъв е и подходът към разбирането на синдрома 

на Даун. 

През последните години има постижения в повечето области на 

медицината (кардиология, имунология и др.), които са важни за здравето  на 

хората, родени със синдром на Даун. Генното инженерство и невронауките 

доведоха до огромен напредък за изясняване на това как синдромът на Даун 

влияе върху интелектуалното развитие. Все още, обаче,  много малко се знае за 

връзката на мозъка и поведението. Казано с други думи онова, което не е 

известно за синдрома на Даун, значително надвишава това, което е известно. 

Ние сме наясно със сложността   на избраната  проблематика, но това 

което провокира научните ни търсения е откриването на аргументи в подкрепа 

на тезата  за наличието на познавателни възможности и потенциал за учене  при 

децата със синдром на Даун. 

Фокусирахме вниманието си върху феномена синдром на Даун и 

отражението му в педагогическата практика, тъй като в сравнение с други 

синдроми, асоциирани с умствената изостаналост, този синдром има дълга 

история и висок процент на разпространение. 

Стереотипните схващания за възможностите на децата със синдром на 
 

Даун на не малко хора, работещи в практиката, свързани с това, какво не могат 
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да правят и постигат тези деца, породиха идеята да изучим по-задълбочено този 

синдром, както и да търсим нови гледни точки и ново разбиране за 

индивидуалните им особености за развитие. 
 
 

Проучването и изясняването на когнитивните аспекти при синдрома на 

Даун  представляват  сериозен  научен  интерес  за  специалисти  от  различни 

научни области (медицина, психология, педагогика и др.) в световен аспект. Ето 

защо, при разработката на дисертационния труд, акцентирахме върху 

възможността чрез различни психолого-педагогически методи да проучим 

сложните аспекти на познавателното развитие при децата с този синдром у нас. 

Считаме, че по-доброто познаване на особеностите на когнитивното 

функциониране при децата със синдром на Даун може да допринесе за 

разбирането на природата на умствената изостаналост като цяло и това да 

повлияе намирането на  възможно най-добри решения от педагогическа гледна 

точка. 
 

Досега в България са правени дисертационни разработки, посветени на 

синдрома на Даун, предимно в областта на медицината и една в областта на 

медицинската психология. Не открихме разработки и изследвания на български 

автори, засягащи психолого-педагогическите и социални аспекти на този 

синдром. Смятаме, че избраната от нас проблематика е интересна и актуална, с 

важно научно-теоретическо и практическо значение. 

Темата е изключително актуална от редица гледни точки. Известно е, че 

в световен мащаб много от въпросите относно етиологията и разпространението 

на  синдрома на Даун, както и въпроси, свързани с познавателното развитие, 

възпитанието и обучението на децата със синдром на Даун   са   не малко 

дискусионни. 

Научната актуалност на темата  е обоснована от необходимостта да се 

направи психолого-педагогическа характеристика на децата със синдром на 

Даун,  за да могат да се определят специфичните стратегии за  работа с тях в 

процеса на корекционно- терапевтично въздействие и обучение. 

Изхождайки от същността на социално-педагогическия модел, който се 

определя като принципно нов подход, ново отношение към лицата с 

интелектуална недостатъчност и в основата на който се поставя личността на 
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детето  и  неговите  специални  образователни  потребности,  застъпваме 

виждането, че  децата със синдром на Даун, на които е дадена възможност да 

учат и да се обучават, чрез подходящи методи и средства, в условия на 

обогатяваща околна среда,  могат да постигнат много добри резултати и да 

функционират по възможно най-добрия  начин. Качеството на здравните грижи, 

образованието и подкрепата от страна на общността правят реална промяната в 

развитието на хората със синдром на Даун. 
 
 

Надяваме се, че чрез поставянето на тази сериозна проблематика на 

обсъждане и дискусия, бихме могли да ангажираме и да направим съпричастни 

много различни  институции,  неправителствени  организации и медии  в 

търсенето  на  най-добрите  решения  за  подобряване  качеството  на  живот  на 

хората със синдром на  Даун в страната ни. 

Чрез разкриването на важни медицински и психолого-педагогически 

аспекти на синдрома на Даун ще се обогати научното пространство  не само в 

областта на специалната педагогика за деца с интелектуална недостатъчност,  но 

и в сродни научни области   у нас   и   ще се създадат предпоставки за нови 

научни търсения. 
 
 

В съвременния, търсещ резултати и постижения свят е много трудно 

човекът със синдром на Даун да намери своето място. Ние все още откриваме 

колко и какво хората със синдром на Даун могат да постигнат и всичко, което 

могат да бъдат. Всъщност вярваме, че синдромът на Даун не е толкова 

“безнадежден” и, че може би “хромозомите нямат последната дума”. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ  НА ДИСЕРТАЦИОННАТА 

РАЗРАБОТКА 
 
 
Дисертационната разработка е с обем от 246 страници. Съдържа увод, четири 

глави, изводи и препоръки, приноси,  заключение, литература и 16 приложения. 

Включва 68 фигури  и 25 таблици. 

Библиографията обхваща 197 литературни източника, от които 100 на 

латиница, 73 на кирилица и 24 уеб страници. 
 
 

В увода се акцентира върху актуалността на проблема и мотивите за 

създаване на дисертационния труд. 

 
ГЛАВА ПЪРВА „Историко-теоретичен анализ на   феномена 

синдром на Даун” включва четири параграфа. 

В първия параграф „Схващания и дефиниции за синдрома на Даун в 
 

един динамичен контекст“ са представени  разбиранията на различни автори 

за синдрома на Даун. Изяснява се същността на понятието синдром на Даун, 

като се акцентира на съвременни схващания  и дефиниции. 
 
 

По данни на Д. Петерсон (1987) синдромът на Даун съвсем не е ново 
 

„заболяване“. В исторически план явлението синдром на Даун е старо, колкото 

и самото човечество. ( Stratford,1988) 

Интересно за нас в хода на изследователската работа бе да открием какво 

е отражението на схващанията за синдрома на Даун в изкуството, в различни 

исторически периоди. 

Ранни исторически сведения за синдрома на Даун са открити в 

произведения на изкуството, в Олмекската култура на древно Мексико, 1500 

години преди новата ера. Сред тези произведения на изкуството на Олмеките, 

археолозите откриват голям брой фигури(статуетки) на деца, близо до олмекски 

храм,   чиито   особености   във   външния   вид(кръгло   лице,   дръпнати   очи, 

епикантус, широк нос, наднормено тегло и затлъстяване), кореспондират със 

синдрома на Даун . 
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Някои  от  картините  на      италианския  художник  А.  Мантеня 

представляват интерес за нашето проучване, тъй като се предполага от различни 

автори, че изобразените от художника деца са със характеристики на синдрома 

на Даун. Съществуват още предположения, че Мантеня е изобразил в картините 

собственото  си  дете, което  е било  със  синдром на Даун  или  пък  детето на 

богатия владетел на Мантуа, Лудовико Гонзага, за когото е работил години 

наред, като придворен художник (Starbuck, 2007). 

Друг италиански художник Филипо Липи, който е съвременник на 

Мантеня изобразява в една от картините си Madona Trivulzio („Мадона на 

смирението”) дете със синдром на Даун. Той прекарва част от детството си в 

сиропиталище, където е имало много изоставени деца със синдром на Даун, 

които са умирали много малки. Това дава основание на художника да отреди 

особено място на тези деца в картината си и по този начин да внуши 

отношението си към тях, сравнявайки ги с божествени ангели. 

Внимателният поглед към тези картини дава представа за нагласите към 

хората с увреждания през Ренесанса и ние можем да предположим, че всички 

тези творци са видели нещо много специално у хората със синдром на Даун, 

нещо   повече   от   недостатъците   у   тези   деца,   нещо   по-особено,   толкова 

специално, че да изобразят «Спасителят» с тези характеристики. 

В книгата си „Теология и синдрома на Даун:представа за уврежданията 

в късната модерност“, Амос Йонг(Yong, 2007) прави изчерпателен анализ на 

философски въпроси, отнасящи се до синдрома на Даун. В същото време, 

авторът насочва читателя към преосмислянето на основни богословски 

категории,  като  например:  Какво  означава  да  си  християнин  в  съвременния 

свят? 
 

Различни артефакти, художествени произведения на изкуството и др. са 

препратка към миналото, размисли за настоящето и поглед към бъдещето в 

контекста на разбирането на синдрома на Даун. 

Много автори считат наименованието-синдром на Даун(Dawn syndrome) 

за най-правилно. Днес то е прието като официална дефиниция, одобрено е от 

СЗО и се използва широко в международен аспект. 

Синдромът на Даун не е болест (заболяване). Хората със синдрома на 
 

Даун не са болни от нелечима болест, те не„страдат“ от синдром на Даун, не 
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са“поразени”  от  този  синдром,  не  се  „явяват  негови  жертви”(Darlynne  A. 

Devenny,1992). 

Названието“синдром“означава  сбор  или  комплекс  от  симптоми, 

признаци и най-точно характеризира даденото състояние. В нашата разработка, 

ние използваме понятието-синдром на Даун, тъй като го смятаме за коректно и 

по-научно. 
 

Причините, честотата, разпространението и цитогенетичните варианти 

на синдрома на Даун  са   разгледани   много подробно във втория параграф 

„Етиология, цитогенетични варианти и разпространение на синдрома на 
 

Даун“. 
 

Досега в науката няма еднозначно мнение за причините за синдрома на 

Даун. И до днес етиологията на това специфично хромозомно нарушение остава 

неизяснена. Предизвикателство за учените от много страни е да намерят отговор 

на загадката: на какво се дължи неправилното разпределение на хромозомите 

по време на оплождането, причиняващо синдрома на Даун ? 

Изследователите, през последните години, определят като основна 

причина за появата на деца със синдрома на Даун -възрастта на родителите. 

Някои автори, като В. В Русских (1963) и Л. О Бадалян (1987) считат, че 

механизмите за неразделяне на хромозомите се свързват с възрастови изменения 

в женския организъм (хормонален дисбаланс, нарушения на овогенезата и др). 

Г. Юн   (1983) прави връзка между родените деца със синдром на Даун 

синдром и възрастта на майката, като акцентира на това, че ако майката е на 

около 30г., тогава едно дете със синдром  на Даун се пада на 600 раждания, а 

във възрастта между 34г. и 41г., честотата нараства със седем пъти. 

Възможно е само по клинични данни да бъде поставена диагноза синдром на 

Даун, но независимо от това за правилно медико-генетично консултиране се налага 

задължително цитогенетично изследване, тъй като се различават три цитогенетични 

форми (варианти) на синдрома: 

 Обикновена, регулярна , свободна тризомия 
 

 Мозаична форма 
 

 Транслокационна форма 
 

По данни на Cunningham (1982) деца със синдрома на Даун се раждат с 

еднаква честота във всички страни по света, независимо от геополитически, 
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социокултурни и екологични условия. Няма определена нация, която да има 

повече случаи на синдрома на Даун. Явлението синдром на Даун засяга хора от 

всички нации и се среща навсякъде по света. 

Г. Маринчева и В. Гавраилов (1988 ) посочват, че честотата на синдрома 

на Даун сред новородените е около 1:650, а в популацията на децата с умствена 

изостаналост-1:400. 

Проучванията на различни автори за разпространението на синдрома на 
 

Даун варират в различни граници. 
 
 

Данните  за  разпространението  на  синдрома  на  Даун    в  България  са 

твърде оскъдни. По данни на И. Кременски, ръководител на  Лабораторията по 

молекулярна патология към СБАЛАГ “Майчин дом”- София, годишно у нас се 

раждат около 100 деца със синдрома на Даун, от които 80 са при жени под 36 

години. Получените данни за разпространението на синдрома на Даун у нас, 

предоставени от НАЦИЗ са представени графично на фиг. 1.8. 
 
 

 
 
 

Фиг. 1.8: Данни за разпространението на синдрома на Даун (по данни на НАЦИЗ) 
 
 

Обобщавайки  данните  от  направения     анализ  на  литературните 

източници достигнахме до следния извод: синдромът на Даун се среща по- 

често при момчетата, отколкото при момичетата и не познава никакви 

расови, етнически и социални граници. Доходите на семейството, 

националността, цвета на кожата, начина на живот и нивото на образование не 

влияят върху възможността за появата на дете със синдрома на Даун. 
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Третият параграф „ Медико-генетични аспекти на синдрома на Даун“ 

акцентира върху невробиологията,  фенотипните характеристики при синдрома 

на Даун, както и върху важни аспекти, свързани с  пренаталната диагностика на 

синдрома и профилактиката на здравето при хората с този синдром. 

Структурата и функцията на мозъка не са напълно предопределени, 

защото те са зависими от опита и активната интеракция  със света. Изясняването 

им обаче е от съществено значение за лицата със синдром на Даун, защото може 

да помогне за намирането на различни методи и средства за терапия, чрез които 

да се въздейства върху редица когнитивни  аспекти. 

По данни на различни автори (Мутафов, 1995; R. Newton, 2003; Д. Исаев, 
 

2003; Cl. Cunningham, 1996; Л.О. Бадалян, 1987; И. Керековски, 1988 и др)  при 

децата със синдром на Даун се забелязват особености във външния вид или 

специфични физически характеристики. Те са със специфичен фенотип, който 

включва –външността и физиката, поведението и интелекта. 

Хромозома 21 определя специфичната клинична картина на синдрома на 
 

Даун. 
 
 
 
От всички известни форми на   умствената изостаналост, синдромът на 

 

Даун е уникален, тъй като може да се идентифицира   още при раждането. 

Наличието на специфични черепно-мозъчни дисморфии (изменения) създават 

поразително  външно  сходство  между  лицата  от  тази  група,  независимо  от 

полова и расова принадлежност, позволяващи да се говори не за 

диагностициране, а за“познаване”на синдрома, веднага след раждането на 

детето. 

Диагноза синдром на Даун трябва да бъде поставена възможно най -рано, 

когато биологичните условия са оптимални за по-нататъшното развитие на 

детето. Децата с този синдром се определят като деца стигмати, поради 

типичните за тях белези (стигмални признаци) във физическото им развитие 

( цит. по Зл.Добрев, 2005). Те си приличат едно с друго, почти  като “близнаци”, 

независимо от  расовата и полова принадлежност. 

От направения  литературен обзор следва извода, че  хората със синдром 

на Даун ще имат типичните за този синдром   физически характеристики 

(специфичен лицев израз, специфично поведение и др.) до края на живота си, но 

това не означава, че не съществуват възможности за подобряване на тяхното 
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когнитивно и социално функциониране, обучението, образованието и 

качеството им на живот. 

P.Oelwein(1995) пише, че това, което прави “различни” хората със 

синдрома на Даун в света на различните е 21-ва хромозома или допълнителната 

генетична информация на 21-вата двойка хромозоми.”Дозата”генетичен 

материал, която всяко дете получава може да определи дали детето ще има 

сърдечна аномалия, увреждане на вътрешните органи, проблеми със слуха и 

зрението, отслабване на имунната система, риск от левкемия,  връзка с аутизма, 

болестта на Алцхаймер  и др. (P.Oelwein, 1995). 

Не при всички деца със синдрома на Даун се откриват допълнителни 

(вторични) нарушения(сърдечни болести, зрение, слух, дисфункция на 

щитовидната жлеза и т.н). При някои деца са налице сериозни медицински 

проблеми, а при други незначителни. 

Здравните аспекти на    този синдром    включват предвиждане и 

преодоляване  на последиците от състоянието, разпознаване на  усложненията 

при допълнителните заболявания, редовни медицински прегледи и консултации 

със специалисти, подпомагане на децата и семействата  в справяне с всичко, 

свързано  с  нарушението.  Особено  важно  е,  когато  се  установят  здравни 

проблеми  да  се търсят адекватни решения  за преодоляването им или децата да 

имат възможност да получат сериозни медицински грижи и внимание, за да не 

се възпрепятства обучението им по-късно. 

През последните години, в различни страни по света, темата за 

пренаталната диагностика е изключително дискусионна, тъй като   поставя 

етични проблеми и предизвиква спорове сред философи, медици, богослови  и 

други, а за родителите нейното обсъждане е твърде деликатно. 

Ние  застъпваме  виждането,  че  пренаталната  диагностика  трябва  да 

бъде доброволна и, че  всеки има право на личен избор, относно раждането на 

дете, за което се знае от предварителните изследвания, че  ще е със синдром на 

Даун. 
 

ГЛАВА ВТОРА „Характеристика на когнитивното 

функциониране и аспекти на обучението при деца със 

синдром на Даун“ съдържа четири основни параграфа. 
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В Първия параграф „Теоретични схващания и концепции за 

познавателното развитие в детска възраст“  са представени  концепциите  на 

различни  автори за познавателното развитие  в детска възраст.  Анализирано 

е понятието когнитивно  функциониране в контекста на разглежданата 

проблематика. Акцентира се върху основните психични процеси, пряко 

свързани с когнитивното  функциониране. 

Интересът  на  учените  към  проблема  за  знанията  и  тяхната  същност 

датира от най-дълбока древност. Разглеждането на техните разбирания,  дава 

възможност, на днешния етап от развитието на психологическата наука, да се 

разбере  по-добре  същността  на  когнитивната  (познавателната)  дейност  на 

човека. 

В превод на български език терминът "когнитивен" означава 

"познавателен" . В научната литература много често тези термини се използват 

като еквивалентни. 

Във връзка с темата на настоящия труд,  ще отбележим, че под понятието 

когнитивно функциониране ние разбираме най-сложно организираните функции 

на главния мозък, с помощта на които се осъществява процеса на рационално 

познание на света. Свързваме когнитивното функциониране с базисните 

психични функции (процеси)- възприятие, внимание, памет, мислене, реч, които 

имат биологична природа. Те са   динамично развиващи се във времето и 

подлежат на развитие и усъвършенстване в процеса на онтогенетичното 

развитие. 

Познавателната дейност на човека има своята невропсихологична 

обусловеност. Тя е свързана с функциите на кората на главния мозък, с всички 

нейни структурни елементи, тяхната локализация и интегрална същност“ ( Зл. 

Добрев, 1992, стр. 98). 

Според съвременните невропсихологически схващания психичните 

процеси са сложни функционални системи, чиито отделни елементи са 

разположени в различни зони на мозъчната кора ( цит. по Добрев, 1992). 

Когнитивните процеси са нещо повече от придобиване, преработка, 

съхранение и използване на информация, тъй като хората я осмислят и 

преживяват, и влагат в нея личен смисъл, което им помага да се приспособяват 

към променящите се социални условия. В основата на когнитивните процеси е 
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създаването на уникални когнитивни схеми. Това са основни градивни елементи 

на мисленето и важна съставна част на вътрешната система от намерения и 

действия, опиращи се на когнитивните репрезентации на външния свят. В хода 

на когнитивното развитие възникват непрекъснато нови и по-усъвършенствани 

когнитивни схеми в сравнение с предходните, което позволява своевременно, 

по-гъвкаво и по-успешно приспособяване към средата ( Й. Янкулова, 2012). 

Едни от най-ярките изследователи на човешкото когнитивно 

функциониране са Жан Пиаже и Лев Виготски, които проявяват сериозни 

научноизследователски   интереси към вариациите в протичането на тези 

процеси.  Техните  теоретични  възгледи  са  фокусирани  не  само  върху 

разбирането за това как децата придобиват знания, но и относно същността и 

природата на интелигентността. 

Пиаже смята, че детето мисли по различен начин на различна възраст. На 

всеки стадии- от ранното детство до юношеството-то овладява нови стратегии 

за разбиране и придобиване на знания. 

В основата на теорията на Ж. Пиаже стоят две ключови идеи, свързани с 

развитието и с интелекта.  Ученият показва, че светът на детето е много по- 

различен от този на възрастния. Според него познанието у децата може да се 

формира постепенното, въз основа на тяхната собствена интеракция със света 

(Piaget, 1983). Ж. Пиаже отказва да признае статичния и скучен образ на детето, 

наложен във времето, в което той живее, и се отправя към най-дълбоките 

пластове на детската душа в опит да пресъздаде цялостната картина на 

когнитивното й съзряване.  Според него децата са любознателни „търсачи” на 

нови знания, което ги превръща в активни участници в собственото им развитие 

и  им  позволява  да  трупат  опит  от  взаимодействията  с  предметния  свят. 

Наистина е фундаментално прозрението на Пиаже, че детето е в състояние да 

постигне специфично за него индивидуално разбиране за света около себе си. 

Това означава, че всяко дете има достатъчно вътрешни ресурси да конструира 

собствени знания и да усвоява нови модели на поведение, което от друга страна 

се осъществява посредством процеса на учене, който осигурява възможности за 

експериментиране  със  социалния  свят,  за  физическо  манипулиране  с 

предметите, за ментални еквилибристики, оригинални хрумвания и разгръщане 

на  творческия  потенциал.  В  образователната  практика  е  много  важно  за 
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учителите да познават добре особеностите в когнитивното развитие на 

учениците, и да се съобразяват с тях в хода на учебно-възпитателния процес 

(цит. по Й. Янкулова, 2012). 

Въпреки, че теорията на Пиаже за когнитивното развитие се споделя от 

много психолози, американската експериментална психология предлага друг 

подход към този процес, наречен преработка на информацията. Според 

привържениците на тази теория, като George A. Miller, когнитивното развитие 

може   да бъде разбрано чрез изследване на базисните когнитивни процеси, 

лежащи в основата на решаването на всяка задача, а не чрез различните стадии 

през които преминават децата. Те се интересуват от когнитивните стратегии, 

които децата на различна възраст използват в дадена ситуация. 

В контраст с идеята на Пиаже обаче, според която учещият се трябва да 

достигне определено ниво на развитие преди да е в състояние да премине към 

следващия етап, теорията на Виготски се фокусира повече върху това какви са 

потенциите на  учащия  се да  се справи  с определени  задачи,  независимо  от 

етапа, на който се намира. 

Ако  за Ж. Пиаже детето е «малък изследовател» в търсене на отговори 

за себе си и активен участник в придобиването на знания и изграждане на 

собствено разбиране за света, то Виготски допуска, че когнитивното 

функциониране зависи преди всичко от особеностите и интензивността на 

човешките интеракции, съпътстващи детското развитие, както и от 

произведените в културната среда средства, които стимулират мисленето. 

Според      него   междуличностните   взаимодействия   оказват   особено   силно 

влияние върху развитието и дейността на висшите психични функции. 

Представителите на социалния конструктивизъм (наричан още „теория 

на социалното взаимодействие“-social interactionism) считат, че социалните 

взаимодействия  не  са  просто  подкрепящ,  а  съществен  компонент  в 

когнитивното развитие (Duffy и Cunningham, 1996). 

Теорията за „множеството интелигентности” на Х. Гарднър силно 

повлиява образователната система в САЩ  през последните няколко години. 

Х. Гарднър  дефинира седем „интелигентности” и загатва за други, които 

имат значение в живота. Така очертава по-широк кръг на човешкия потенциал. 

Тези „интелигентности” са разположени в различни области на мозъка и могат 
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да функционират самостоятелно,   както и съвместно. Гарднър разширява 

понятието интелигентност и включва области като музика, пространствено 

познание  и  междуличностни  отношения.  Концепцията  му  дава  повод  за 

размисъл за това, че човешкият интелект е набор от компетенции. При едни 

хора могат да се развиват едни компетенции, които да са силните им страни, а 

при други да са налице съвсем различни способности. Така се очертана един 

специфичен личностен профил с характерни силни и слаби страни (Gardner, 

1983). 
 

В контекста на разбирането за синдрома на Даун „теорията за 

множеството интелигентности” на Х. Гарднър намира своето място. Децата със 

синдром на Даун имат голям потенциал за развитие в различни области и могат 

да компенсират изоставането си с добре развити адаптивни и социални умения, 

а  изоставането  в  умственото  развитие  с  развитието  на  емоционалния  и 

социалния интелект. Не трябва да се игнорира факта, че освен типичните черти 

за синдрома, всяко дете притежава свои индивидуални възможности, както и 

генетично наследени от родителите способности и дарби. Това определя 

разнообразието сред тях, а обратимите процеси към повишаване на 

интелектуалните възможности и социалните умения, стават реалност при много 

деца с този синдром. 

 
Параграф втори„Същност на понятието умствена изостаналост“  разглежда 

същността на понятието умствена изостаналост. Представени са гледните точки 

на различни автори. 

Една по-различна интерпретация на понятието умствена изостаналост 

правят американските автори Д. Макмилън, Ф. Грешам и Г. Сиперщайн (1996). 

В опитите си да предефинират диагностичната категория «лека степен на 

умствена изостаналост» правят следното предположение, а именно, че 

поставянето на леката степен на умствена изостаналост в една рубрика с други 

по-тежки форми на умствено изоставане, създава невярна представа за факта, че 

тези две групи не са отчетливо различни. Според тези автори е важно да се 

отбележи,  че  ЛУИ(леката  степен  умствена  изостаналост)  се  различава 

качествено и количествено от случаите, характеризиращи се с трудности в 

ученето и трябва да бъде преосмислена като диагностична категория.  В тази 

връзка  основната  им  теза  е,  че  леката  степен  на  умствена  изостаналост  се 
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различава  от другите степени на УИ и в този смисъл трябва да бъде призната 

като различна от умерените, тежки и дълбоки форми, и то не като подгрупа на 

хората с умствена изостаналост (цит. по Христова, 2008). 

Това схващане изглежда интересно във връзка с разбирането за синдрома 

на  Даун  и  може  да  послужи  като  своеобразна  отправна  точка  в 

изследователските търсения,  насочени най-вече към разбирането за мозаичната 

форма на синдрома. Счита се, че изясняването на редица сложни конструкти, 

каквато е умствената изостаналост е изключително важно, тъй като рефлектира 

директно върху приложно-практическата работа с деца с подобни затруднения 

 
Развитието на умствено изостаналото дете значително се отличава от 

развитието на здравото дете по отношение на сроковете на съзряване на 

отделните  невро-психични  функции и качественото  своеобразие  на 

развитийните  процеси  на психиката  му (Иневаткина, 2005). 

 
Третият параграф„Отражение на синдрома на Даун върху 

когнитивното функциониране и  способностите за учене в детска възраст“ 

фокусира върху редица общи и специфични особености в познавателната сфера 

при децата със синдром на Даун. Разгледана е връзката форма на синдрома- 

степен на интелектуална недостатъчност - потенциал за учене при деца със 

синдром на Даун. 

До сега в науката въпросът за това, дали развитието на лицата със 

синдром на Даун се отличава  съществено от нормалните процеси на  развитие 

или  развитието  им  е  забавена  версия  на  типичното  развитие  остава 

дискусионен.  (Wishart, 1998). Според редица автори (Morrs, 1983, Wishart, 1986, 

Duffy and Wishart, 1987, Pueschel, 1988), възгледът, че познавателното развитие 

на децата със синдром на Даун е един вариант на типичното развитие, със 

същата организация и строеж, но с по-бавен темп и по-ниска горна граница, се 

опровергава от все повече научни изследвания, които убедително показват, че 

подходите за обучение на децата с този синдром са специфични и се различават 

от тези, които се прилагат при деца с нормално интелектуално функциониране. 
 
 

Децата със синдром на Даун започват да учат с напълно различен 

комплекс  от  биологически  определени  «инструменти»  (средства)  за  учене  в 
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сравнение с тези при нормално развиващите се деца. Научни изследвания са 

установили, че способностите в различни области (домейни) на развитието при 

синдром на Даун не възникват по същия синхронен начин, както при нормално 

развитие, като развитието на езика обикновено изостава в сравнение с други 

области на когнитивното развитие (Wishart, 1998). 
 
 

Съвременните изследвания показват, че всички хора със синдрома на 

Даун изостават в интелектуалното си развитие, но интелектуалната 

недостатъчност варира (от лека към умерена и тежка степен, като дълбоката 

степен се среща по-рядко)(Мутафов, 1979; Давиденкова, 1966; Сухарева, 1965; 

Маринчева и Гаврилов, 1988; Исаев, 2003; Лурье, Забрамная,  1971; Милев; 

Милев, 1994; Newton, 2004). 
 
 

По данни на Г. Маринчева и В. Гаврилов (1988) при пълната 

(цитогенетична) форма на синдрома най-често преобладава умерена и тежка 

степен на умствена изостаналост. Отново по данни на същите автори   при 

мозаичната форма на синдрома на Даун по-често се среща леката степен на 

интелектуална  недостатъчност,  но  има  и  описани  случаи  на  индивиди  с 

нормален интелект. D. Gibson (1981) също отбелязва, че децата с мозаичен тип 

синдром на Даун демонстрират по-високо ниво на интелектуално 

функциониране, в сравнение с децата със стандартна тризомия и 

транслокационната форма. 

Някои автори (Smit, 2001; Roizen & Patterson, 2003) посочват, че степента 

на интелектуална недостатъчност при децата със синдром на Даун се свързва с 

техните здравни проблеми, макар тази връзка да не е изяснена напълно. Според 

тях степента на умствено изоставане е толкова по-тежка, колкото по-тежки са 

техните здравни проблеми. 

 
Ние приемаме твърдението, че когнитивните умения при децата със 

синдром на Даун са нарушени в различна степен и могат да варират. 

 
При децата със синдром на Даун се наблюдават характерни особености 

на познавателните процеси, които са общи за децата с умствена изостаналост. В 
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същото време тези деца демонстрират уникални когнитивни профили на силни 

и слаби страни, характерни за синдрома. 

Въпреки разпространеното схващане, че децата със синдром на Даун си 

приличат много помежду си по отношение на когнитивните способности и 

личностните  си  особености,  редица  изследвания  показват,  че  съществуват 

големи различия при тях. Деца с еднакъв IQ могат да имат различни 

познавателни профили със силни и слаби страни (Carrr, 1995 и др.). 

Patricia Oelwein (1995)   пише «Колкото повече деца със синдрома на 

Даун познавате, толкова по-ясно разбирате, че не всички си приличат. 

Малкото, които познавате, ви карат да мислите, че те са еднакви и имат 

еднакъв потенциал». 

Съществува виждането, че има определен «таван», равнище, до които 

могат да достигнат в развитието си децата със синдром на Даун. Децата със 

синдром на Даун учат по различен начин и напредват строго индивидуално в 

процеса на обучение,  като в едни области срещат трудности, но в други се 

изявяват много добре. Има деца, които в определени сфери се развиват с такава 

скорост,  както  и  здравите  деца,  а  други  значително  изостават  във  всички 

области. Някои срещат трудности в овладяването на социални умения и умения 

за общуване, а други деца се справят чудесно(Buckley et.al., 1996). 

Очертаването или разкриването на когнитивен профил при деца със 

синдром на Даун може да допринесе за определянето на т.нар «обучителен 

профил», с характерни силни и слаби страни, което да повлияе   цялостна 

учебно-възпитателна и терапевтична работа с тези деца. 

Въз основа на анализа на различни литературни източници, ние 

подкрепяме схващанията на някои автори, че когнитивният дефицит е основен 

маркер при синдрома на Даун, а допълнителните нарушения в развитието на 

тези деца са допринасящ фактор за това. Склонни сме, също така,  да приемем 

твърдението, че развитието на   децата със синдром на Даун е подчинено на 

общи закономерности, но значително се отличава по темп и качество от 

развитието на децата в норма. 

Изцяло подкрепяме становището на Patricia Oelwein (1995), че  всички 

деца  със  синдром  на  Даун  имат  някои  общи  характеристики  -  физически 
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(външен вид), здравословни, когнитивни, личностни, но не при всички са явно 

изразени. 

Четвъртият параграф„Подходи и стратегии за корекционно- 

терапевтично въздействие и обучение при   деца със синдром на Даун“ 

фокусира върху съвременни корекционно-терапевтични подходи и стратегии за 

обучение. Подчертава се ролята на програмите за ранна психолого- 

педагогическа помощ за познавателното и социално развитие на децата със 

синдром на Даун.  Анализира се понятието когнитивен стил от педагогическа 

гледна точка. 

Обучението на деца с интелектуална недостатъчност днес е голямо 

предизвикателство, тъй като тези деца могат да бъдат обучавани, но не само 

чрез традиционните методи на обучение. 

През  последните  години     по  света     се  забелязва  напредък  в 

разработването  и практическото приложение на нови методи за обучение при 

деца с интелектуална недостатъчност и в частност за деца със синдром на Даун. 

В основата на съвременните подходи в   обучението на деца със синдром на 

Даун стои моделът на ранната психолого-педагогическа помощ, включващ 

помощ и подкрепа на родителите в процеса на възпитание на техните деца. 

Децата със синдром на Даун трябва да бъдат включени в програми за 

ранно обучение, още от най-ранна възраст. Тези програми съдържат дейности 

като: здравни грижи, физиотерапия, обучение и консултиране на родителите, 

говорна терапия, поведенческа терапия, игротерапия, сензорна интеграция, 

музикотерапия, арттерапия и др. Качеството на взаимоотношенията и 

сътрудничеството  между  родители  е  от  решаващо  значение  за    успеха  на 

ранната интервенция. 
 

Начините на учене на децата са толкова различни, колкото цветовете на 

дъгата. Анализирайки схващанията на  някои автори, като И. Иванов (2004) М. 

Михова(2002) и други за стиловете на учене, ние считаме, че изучаването и 

познаването на стиловете на учене на децата със синдром на Даун е ключът 

към тяхното разбиране и прилагането на ефективни подходи в преподаването. 
 
 

По мнение на И. Иванов(2004) с тенденцията училището да се 

съсредоточава  все  повече  върху  индивидуалните  особености  на  учениците, 
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информацията относно стиловете на учене може да помогне на учителя да стане 

по-чувствителен към различията им. Тя може да послужи като ръководен 

принцип в проектирането на образованието. 

Децата със синдром на Даун често страдат от загуба на слуха, което може 

да повлияе обучението им. Поради това е важно учителите и възпитателите да 

планират така своята работа, че да създадат максимално подкрепяща и 

стимулираща среда за децата. По наше мнение децата със синдром на Даун са 

„визуално учащи се”, което означава, че те работят най-добре, когато виждат, 

наблюдават и разглеждат. 

Познаването на факторите, които улесняват или затрудняват процеса на 

обучение, ще позволи на учителите да планират своята работа, така че тя да 

бъде ефективна. 

Обучението на деца със синдром на Даун трябва да се опира на техните 

силни страни, а именно: добро зрително възприятие и способност за нагледно 

обучение;  способност  да  научат  и  използват  знаци,  жестове  и  визуални 

средства; способност да подражават на другите (деца и възрастни), както и да 

копират (имитират) тяхното поведение. 
 
 

ГЛАВА ТРЕТА „Психолого-педагогическо изследване на 

особеностите в когнитивното функциониране       и 

възможностите за обучение при деца със синдром на Даун” 
се  състои  от  два  параграфа  и  съдържа  базисна  информация  за 

експерименталното проучване. 

В първия параграф „Методология на изследването“ са представени 

теоретичната постановка, целта, предмета, обекта, задачите и хипотезите на 

изследването. 

Нашето  изследване  се  опира  на  концепцията   на  Виготски,  че   

дете, чието развитие е усложнено от дефект, не е по-малко развито от своите 

връстници, а е развито по друг начин и, че у детето с дефект има нещо 

качествено различно от простата сума на недоразвити функции и свойства 

(Виготски, 1983). 
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Ние също така се опираме на теоретичните схващания на  Виготски, 

Пиаже, Брунер и други за социалния  характер  на когнитивното  развитие  на 

децата  и  най-вече  на  разбирането   им,  че    ученето  се  случва  основно  по 

време  на социалното  взаимодействие между  възрастните  и децата,  а 

качеството на това взаимодействие определя напредъка на децата. 

 
Според нас динамичното оценяване е алтернатива на традиционните 

тестове за диагностика на интелектуалното функциониране, защото те дават 

възможност  да  се  оценят  както  засегнатите  функции,  така  и  потенциала  за 

учене, динамиката на процесите и използваните стратегии за справяне с 

когнитивни предизвикателства. 

В духа на хуманистичната идея за развитието  на детето,  ние 

разглеждаме децата със синдром на Даун като уникални и неповторими. 

Основаваме се на схващането, че биологично   обусловените  сходства на 

симптомите,  свързани със синдрома, не са основание  за това да разглеждаме 

децата  с  това  специфично  нарушение  като  хомогенна  по  своите 

потенциални   възможности   група  в  общата  картина  на  умствената 

изостаналост. 

Целта на настоящето изследване е да се установят особеностите в 

когнитивното функциониране  и   възможностите за обучение при  деца със 

синдром  на  Даун    чрез  различни  психолого-педагогически  методи.  В  тази 

връзка могат да се очертаят няколко подцели: 

1.        Да се регистрира  степента  на развитие на основни  когнитивни 

функции (възприятие, внимание, памет, мислене и език/ реч) при деца със 

синдром на Даун; 

2.      Да се    установят индивидуални различия в когнитивното 

функциониране при  децата със синдром на Даун; 

3.        Да се идентифицират силните и слаби страни в когнитивното 

функциониране  при деца  със синдром на Даун, като основа за  разработване на 

ефективни стратегии за корекционно-терапевтично въздействие и индивидуални 

образователни програми; 

Във връзка с целта на проучването, бяха формулирани следните научно- 
 

изследователски  задачи: 
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1.   Теоретичен анализ   на   различни литературни източници,   имащи 

пряко отношение към темата, с цел изясняване  на  сьщността на явлението 

синдром  на  Даун,  през  призмата  на  неговите  историко-философски, 

медицински, психолого-педагогически и социални аспекти. 

2.   Изучаване и разкриване на общите и специфични   индивидуални 

особености във физическото и когнитивно развитие на децата със синдром на 

Даун, с цел усъвършенстване на цялостната  учебно-възпитателна работа с тях. 

3. Анализ на връзката: форма на синдрома – степен на интелектуална 

недостатъчност – потенциал за учене при деца със синдром на Даун. 

4. Очертаване на индивидуални когнитивни профили със силни и слаби 

страни. 

5. Разработване на модел на индивидуална програма за корекционно- 

терапевтичното  въздействие при деца със синдром на Даун в предучилищна 

възраст. 

6. Установяване на   стратегиите, които децата използват при учене на 

нови неща и как използват потенциалните си партньори в процеса на обучение. 

7. Формулиране на изводи и практически насоки към планирането на 

диагностичния процес и корекционно-терапевтичното въздействие при деца със 

синдром на Даун . 

Обект на проучването е явлението синдром на Даун и неговото 

отражение върху когнитивното развитие и обучението на децата. 

Предмет     на изследването са особеностите в когнитивното 

функциониране  на  децата  със  синдром  на  Даун  и  възможностите  им  за 

обучение. 

На основание на целенасочения преглед на научната литература и опита 

от педагогическата практика, формулирахме следните  хипотези: 

Първа хипотеза: Предполагаме, че въпреки сходния характер на био- 

генетичните характеристики, при децата със синдром на Даун  ще  се установят 

индивидуални различия  в когнитивното функциониране. 

Втора хипотеза: Предполагаме, че сред децата със синдром на Даун ще 

се   открият   групи,   които   ще   покажат   близки   резултати   по   равнище   на 

когнитивно функциониране с тези на децата от контролната група. 
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Трета хипотеза: Допускаме, че при децата със синдром на Даун, с 

нарастване на възрастта, ще се установи напредък (подобрение) в когнитивно 

функциониране . 

Четвърта хипотеза: Предполагаме, че  след проведено обучение, при 

децата със синдром на Даун   ще се установи положителна динамика във 

функционирането на  основни психични процеси. 

Във втория параграф„Дизайн и научно изследователски 

инструментариум   на психолого-педагогическото изследване“ е описана 

изследователската програма. Направена е характеристика на  изследваните лица 

по редица признаци. Описани са методите и методиките на психолого- 

педагогическото изследване. 

Изследването се проведе в периода 2005- 2011 и включва няколко 
 

етапа: 
 
 
1.  Подбор и интерпретация на различни литературни източници, свързани с 

темата на разработката. 

2.   Посещения  и  наблюдения  в  различни     институции  (училища,  детски 

градини, центрове, домове за деца лишени от родителски грижи), в които се 

отглеждат,  възпитават и обучават деца  със синдром на Даун. 

3. Подбор на участници(групи деца, определени като експериментална и 

контролна група) и специалисти (специални педагози, логопеди, психолози и 

др.)  във връзка с целта и задачите на изследването. 

4. Определяне   на   методите   на   изследване;   подбор   на   подходящ 

инструментариум (методики) за провеждане на проучването; изработване на 

критерии за оценка и анализ на резултатите. 

5.  Организиране на подходяща среда (условия) и провеждане на психолого- 

педагогическото  изследване  на  четири  етапа:    А)  събиране  на  различни 

данни за децата;   В) констатиращ психологически експеримент с елементи 

на   корекционно обучение   и   С) обучаващ експеримент; D) контролен 

експеримент. 

6.   Анализ на емпиричните данни, формулиране на изводи и препоръки. 
 
 

В изследването бяха включени  35  деца и подрастващи сьс синдром на 
 

Даун  (N=35),  на  вьзраст  от  5  до  15  години (22  момчета  и  13  момичета), 
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определени като експериментална група (ЕГ). Четири от децата, обект на 

проучването, се отглеждат и възпитават в   институции за деца, лишени от 

родителски грижи в две населени места (гр. София  и с. Видраре (общ. Правец), 

22  от децата се обучават в помощни училища в град София (ІІ, ІІІ,V,VІ), 3 от 

тях  посещават  дневни  центрове  за  работа  с  деца  с  интелектуална 

недостатъчност в  градовете Пловдив и София,  3 деца посещават 112  СДГ  в гр. 

София  и  3 от децата се обучават  в масови училища в гр. София. 

Обект на изследването са също 35 деца  в норма (N=35)  (22 момчета и 13 

момичета), определени като контролна група (КГ).  Децата са на възраст от 5 до 

15 години,  посещаващи   масови детски градини  и  училища в гр. Хисаря. 
 

Децата от експерименталната група (ЕГ), които  участват в изследването 

“умален модел” на общата популация от генерализираната съвкупност, т.е те 

притежават специфичните характеристики на основната популация  деца със 

синдром на Даун от генерализираната съвкупност деца с интелектуална 

недостатъчност. Децата са подбрани на случаен принцип.  Техният  брой е 35, 

защото сред децата със синдром на Даун е трудно намирането на достатъчно 

голяма или представителна извадка, поради различни причини 

(административни, медицински и др.). Тъй като тази група деца с умствена 

изостаналост е хетерогенна, е  сложно издирването на определен брой деца със 

синдром на Даун: 

- в една и съща възрастова група; 
 

- с еднаква степен на интелектуална недостатъчност; 
 

- на едно и също равнище на когнитивно и социално функциониране; 

Възрастовият диапазон в двете групи (контролна и експериментална) 

изследвани лица варира от 5 до 15 години. 
 

Съобразно етиката на научното изследване, бихме искали да подчертаем, 

че  за осъществяване на емпиричното проучване получихме съгласие от хора, 

пряко ангажирани в ръководството на различните учебно-възпитателни и 

социални  заведения, както и от родителите на децата от двете групи,  участвали 

доброволно в изследването. За да означим имената на децата, сме използвали 

измислени от нас инициали, с цел защита на персоналните им данни. Също така 

не се споменава в кое конкретно училище, детска градина или институция (дом) 
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от посочените по-горе, се възпитава и обучава всяко от децата, за да се запази 

максимално  конфиденциалността  на данните. 

Всички  деца  са изследвани индивидуално, като  изследванията на някои 

от децата със синдром на Даун  и децата от контролната група  осъществихме в 

процеса на индивидуалната ни професионална практика. 
 
 

Разпределението на ЕГ и КГ по пол и възраст е представено в табл. 
 

3.1;3.2 и на фигури 3.1; 3.2. 
 

Разпределението на изследваните лица от ЕГ според степента на УИ, 

както и според формата на синдрома, е отразено в процентно отношение на 

фигури 3.3. и 3.4. Фигура 3.5 илюстрира данните, свързани с разпределението 

на лицата от ЕГ, в зависимост от допълнителните нарушения в развитието им. 

Фигури 3.6 и 3.7. онагледяват разпределението на изследваните лица от 

ЕГ в зависимост от фактора среда и в зависимост от институциите, където се 

възпитават и обучават. 
 
 

Поради интегралния(всестранен) и комплексен характер на изследването, 

в него взеха участие 50 специалисти(специални педагози, логопеди, психолози, 

рехабилитатори и др.), работещи с   деца със синдром на   Даун от с. Видраре 

(общ. Правец)  и  градовете София, Пловдив и Пазарджик. 

 
Разпределението на изследваните лица(специалисти) в процентно 

отношение е показано на фигура 3.8. 
 

Табл. 3.1: 
 

Разпределение  на експерименталната група по пол и възраст 
 

Възраст Пол N ( брой деца) N (%) 

м ж 
5г. - 2 2 6 
6г. 3 0 3 9 
7г. 2 1 3 9 
8г. 4 1 5 14 
9г. 2 4 6 17 
10г. 2 0 2 6 
11г. 3 2 5 14 
12г. 2 2 4 11 
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13г. 2 - 2 6 
14г. 1 - 1 3 
15г. 1 1 2 6 

 22 (63%) 13(37,1)  
 
 
 

 
 

Фиг.3.1: Разпределение на ЕГ по пол в (%) 
 

 
 

Данните показват по-голям брой момчета със синдром на Даун, в 

сравнение с момичета, което ни дава основание да предположим, че  това има 

връзка с общата  световна тенденция за честотата на този синдром, който се 

среща по-често сред представителите от мъжки пол. Трябва да отбележим , че  в 

научната литература не се откриват категорични доказателства  за това защо 

синдромът на Даун  или нарушенията от аутистичния спектър, както и редица 

други нарушения, които се асоциират с интелектуалната недостатъчност, са по- 

разпространените сред момчетата. 
 

Табл. 3.2: 
 

Разпределение на контролната група по пол и възраст 
 
 

Възраст Пол N(брой деца) N (%) 
м ж 

5г. 2 1 3 9 

6г. 2 3 5 14, 3 

7г. 5 1 6 17 
8г. 2 5 7 20 
9г. 3 1 4 11,4 
10г. 4 - 4 1,4 
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11г. 2 - 2 6 

12г. 1 1 2 6 
13г. 1 1 2 6 

 22 (63%) 13(37,1)  
 

 
 
 
 

 
Фиг. 3.2: Разпределение на КГ по пол в (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3.3: Разпределение на изследваните лица от ЕГ според степента на 
 

УИ 
 

 
 

Фиг. 3.4: Разпределение на изследваните лица от ЕГ според формата на 

синдрома 
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Данните, свързани с разпределението на децата със синдром на Даун по степен 

на интелектуална недостатъчност и в зависимост от формата на синдрома 

корелират с литературните данни, според които по-голям е броя на децата със 

синдром  на  Даун  с  лека  и  умерена  степен  на  ИН,  както  и  с  тризомия 

21(регулярна форма). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3.5: Разпределение на изследваните лица от ЕГ в (%), в зависимост от 

допълнителните нарушения в развитието 
 
 

Сред  изследваните  деца  със  синдром  на  Даун  се  отчете  най-голям 

процент на зрителните и слуховите нарушения. При други от децата се 

установиха редица соматични заболявания, като диабет, хиперфункция на 

щитовидната жлеза, атопичен дерматит и др. Ще отбележим, че за някои деца не 

открихме  информация  при  анализа  на  медицинските  документи  за 

допълнителни нарушения в развитието. Получените данни корелират с 

литературните данни, според които при децата със синдром на Даун най-често 

се срещат зрителни и слухови нарушения, които повлияват когнитивното 

функциониране и процеса на учене. 

 
 

Фиг. 3.6 : Разпределение на изследваните лица от ЕГ в(%), в зависимост от 

фактора среда 
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специални 62 
логопеди      10 
медици        6 
възпитател 12 
психолози                 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
При анализа на документацията,  установихме още, че 16(46%) от децата, 

отглеждани в семейна среда са от семейства на интелектуалци (лекари, юристи, 

учители, икономисти и др.); 12(34,3%) са от семейства, в които родителите са 

със средно образование и за седем (20%)от изследваната група деца не открихме 

данни за социалния и образователен статус на родителите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3.7: Разпределение на изследваните лица от ЕГ в(%), в зависимост от 

институциите 

 
Данните, свързани с разпределението на децата със синдром на Даун, в 

зависимост от институциите, където се обучават показват, че е най-голям процента на 

децата, които се обучават в специални (помощни) училища. 
 
 
 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
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20 
 

10 
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специа лни 
педа гози 

 
 
логопеди  медици  възпита тели     психолози 

 
Фиг. 3.8: Разпределение на изследваните лица (специалисти) в процентно 

отношение 
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В хода на дисертационния труд се приложиха следните  методи : 
 

1.   Теоретични- изучаване и анализ  на научната литература по 

проблема; 

2.   Емпирични: 
 

• Наблюдение; 
 

• Беседа; 
 

• Анализ на  различни  документи и  продукти  от  дейността  на 

децата; 

• Анкета със специалисти; 
 

• Психолого-педагогическиексперимент; 
 

• Описание на индивидуални случаи; 
 

3. Методи   за обработка на получените резултати- количествен и 

качествен анализ; статистическа обработка на експерименталните 

данни; 
 
 

Като основен метод  за  оценка на равнището на основните познавателни 

процеси и установяване на потенциалните възможности за учене и развитие на 

децата  със  синдром  на  Даун  приложихме  психолого-педагогически 

експеримент, който организирахме на два етапа (констатиращ и обучаващ). 

Констатиращият експеримент е   проведен при   деца със синдром на 

Даун и деца с интелект в норма, чрез различни експериментално- 

психологически методики (нестандартизирани), които подробно са описани в 

разработката. Целта е установяване   състоянието на   когнитивните процеси 

(възприятие,  памет, внимание,  мислене,  език/ реч) 

На този етап включихме елементи на обучение, с цел да оценим както 

зоната на актуално, така и зоната на близко развитие . 

Фокусирахме вниманието си от една страна върху идентифицирането на 

трудностите, които срещат тези деца в процеса на учене, а от друга върху 

уменията им да се справят с поставените задачи. Интересувахме се от 

стратегиите, които децата използват, когато са изправени пред когнитивни 

предизвикателства и учене на нови неща и от това, доколко взаимодействат със 

своите потенциални партньори в  процеса на обучение. 
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Предложеният диагностичен инструментариум като цяло е адекватен на 

спецификата на обекта. Системата от критерии и показатели е авторска. 

Диагностичните критерии за отделните методика са посочени при тяхното 

описание в дисертационната разработка. 

За  оценка  на  познавателните  възможности  на  децата  със  синдром  на 

Даун, както и за да се установи индивидуална динамика по отношение на 

когнитивното им функциониране,  проведохме обучаващ експеримент, чрез 

методиката «Класификация на фигури», която беше отделно приложена в 

началото и края на учебната година. В експеримента участваха  21 деца със 

синдром на Даун  на възраст (7-9)  и (10-12 ), тъй като в тези възрастови групи 

се установи най-голям брой деца. Подбраният стимулен материал е изцяло по 

идея на автора и освен  диагностично, има и корекционно - развиващо значение. 
 
 

В методиката  се включват следните  експериментално-психологически 

проби за оценка на основните познавателните процеси : 

1.  Методики за изследване на възприятията 
 

1.1.  Проба за идентификация и наименование на цветовете; 
 

1.2.  “Разрязана картина”; 
 

2. Методики за изследване на вниманието 
 

2.1.  Проба на Пиерон - Рутер; 
 

2.2. Коректурна проба на Бурдон; 
 

3. Методики за изследване на паметта 
 

3.1. Проба за кратковременна слухова памет; 
 

3.2. Проба за зрителна памет; 
 

4. Методики за изследване на мисленето 
 

4.1. «Дъските на Сеген»; 
 

4.2. « Класификация на дървени фигури»; 
 

5. Методики за  изследване на речта 
 

5.1. Изследване на артикулационната моторика 
 

5.2.  Проби за изследване на експресивна реч: 
 

5.2.1.  Изследване на звукопроизношението; 
 

5.3. Проби за изследване на импресивна реч; 
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Използваните методи и методиките на психолого-педагогическото 

изследване са  описани  по-подробно в ІІІ глава от разработката. 
 
 

• Описание на конкретни случаи 
 

Използвахме метода Case-study, с цел да установим редица индивидуални 

особености в развитието на децата със синдром на Даун. Описаните три случая 

на деца със синдром на Даун с трите различни  кариотипни  варианта са 

представени в ІV глава на дисертационната работа. 
 
 

• Описание на математико-статистическите методи 
 
 
 

С цел количествена обработка на данните от изследването, използвахме 

статистическа  програма SPSS(17) за Windows. 

Включихме различни статистически методи(параметрични), като 

еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), t- тест  за независими извадки, 

както и клъстерен анализ. 

За проверка на хипотезите приложихме следните статистически 

процедури: Post Hoc тест, Levene's Test, t- тест и клъстерен анализ. По-важните 

статистически показатели са: брой изследвани деца (N); средна аритметична 

(Mean); стандартно отклонение (Std. Deviation). За ниво на значимост, при което 

се отхвърля  нулевата хипотеза бе избрано sig< 0,05. 

С помощта на клъстерния анализ   установихме към кой клъстер 

принадлежи всяко от изследваните лица от двете групи (КГ и ЕГ), както и 

редица индивидуални особености в когнитивното функциониране на децата със 

синдром на Даун. 

Входните данни от направените  анализи са представени в табличен и в 

графичен вид  в ІV глава на разработката. 
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ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА  „Анализ  на  резултатите  от 

психолого-педагогическото  изследване”  съдържа  четири 

параграфа и представлява разгърнат анализ на резултатите от проведеното 

изследване. 

Първият параграф„ Анализ на данните от наблюденията върху децата от 

експерименталната група“  представя  анализа на данните от наблюденията 

върху децата със синдром на Даун, както и някои по-важни изводи. 

Във втория параграф „Анализ на данните от констатиращия и 

обучаващия  експеримент“  са представени  резултатите  от констатиращия и 

обучаващия  експеримент. 
 
 

Изходните  резултати  от  психолого-педагогическото  изследване, 

обобщени в цифров вид, бяха подложени на серия от статистически обработки с 

компютърна програма SPSS17. Резултатите от статистическата обработка са 

представени в следната последователност: 

1.        Описателна статистика(брой изследвани лица, средна, стандартно 

отклонение); 

2. Статистически тестове и резултати от тях; 
 

3. Резултати в текст, таблици и графики; 
 

За  потвърждаване  или  отхвърляне  на  основните  изследователски 

хипотези  дефинирахме  статистически  хипотези:  нулева  и  алтернативна. 

Нулевата хипотеза е хипотеза за нулев ефект,т.е., че липсва разлика в 

сравняваните средни. Алтернативната хипотеза е, че има такава разлика като е 

възможно допълнително уточняване на посоката, т.е.,че една средна е по-голяма 

или по-малка от друга. 

Проверяваните нулеви хипотези са: 
 

Първа Нулева (Н0): Предполагаме, че  поради сходния  характер на био- 

генетичните си характеристики, децата   със синдром на Даун няма да 

демонстрират индивидуални различия по отношение на    когнитивното 

функциониране. 

Втора нулева(Н0): Допускаме, че  сред децата със синдром на Даун няма 

да се установят групи, които да покажат близки резултати по   равнище на 

когнитивно функциониране с тези на децата от контролната група. 
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Трета нулева(Н0): Допускаме, че при децата със синдром на Даун, с 

нарастване на възрастта, няма да се установи напредък(подобрение) в 

когнитивното функциониране. 

Четвърта нулева (Н0): Предполагаме, че  след проведено обучение при 

децата със синдром на Даун няма да се установи положителна динамика във 

функционирането на някои основни познавателни процеси. 

Алтернативните хипотези звучат като основните хипотези, описани в 

трета глава на дисертационния труд. 

За проверка на хипотезите използвахме статистическите методи, описани 

в  трета  глава.  Нулевите  хипотези  се  отхвърлят,  в  полза  на  алтернативните, 

когато се установи разлика между сравняваните параметри  при равнище на 

значимост( sig) < 0,05. 

Приложеният T-тест за статистическа обработка на данните от 

констатиращия експеримент показва, че  са налице по-високи средни стойности 

по отделните показатели при децата от контролната група, в сравнение с децата 

от експерименталната група. Тези данни са представени в табличен вид   и 

онагледени чрез графики в ІV глава на разработката. 

С цел   улесняване на качествения анализ, направихме  допълнителна 

количествена обработка на резултатите от констатиращия експеримент, чрез 

Microsoft Excel 2010, като данните от  този анализ са представени във вид на 

диаграми в ІV глава на дисертационния труд. 

Чрез дисперсионен статистически анализ (ANOVA) установихме, че  има 

значима връзка между степента на интелектуална недостатъчност при децата 

със синдром на Даун и другите показатели(възприятие, внимание, памет, 

мислене,  реч,  което  означава,  че  степента  на  интелектуална  недостатъчност 

влияе върху равнището на когнитивно функциониране при тези деца(при sig= 

0,000< 0,05). 
 

Post Hoc тестовете са втората стъпка от дисперсионния анализ. Чрез тях 

направихме сравнение на постиженията на децата от двете групи (КГ и ЕГ) по 

отделните проби, както и постиженията  на отделните деца със синдром на Даун 

в ЕГ. Данните от тези анализи са представени таблично в отделно приложение 

на дисертационната работа. 
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Post Hoc Tests (анализи) на данните за състоянието на възприятието за 

цвят (Вариант1) показват, че има значима разлика между средните стойности на 

децата със синдром на Даун с лека степен на интелектуална недостатъчност и 

децата с умерена степен (при sig= 0,000< 0,05), както и значима разлика между 

средните на децата с лека степен на ИН и децата с тежка степен (при  sig= 

0,005<0,05). Между децата с умерена и тежка степен на ИН не се установи 

значима разлика между средните стойности, тъй като sig= 0,706>0,05. В 

експерименталната група,  с най- високи средни стойности са децата със с лека 

степен на ИН, а с най-ниска децата с тежка степен. Тези данни са представени 

графично, като средните стойности са отразени като кръгчета на фиг.4.20. 

 
 

Фиг.4.20: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата за изследване на възприятието за цвят (Вариант1) 
 
 

Post Hoc анализите на данните за състоянието  на възприятието  за цвят 

(Вариант2)   показват  значими  разлики между средните  стойности  на децата 

със  синдром  на  Даун  с  лека  степен  на  интелектуална  недостатъчност  и 

децата с умерена степен, тъй като sig= 0,000< 0,05, както и разлики между 

средните  стойности  на децата с лека степен на ИН и децата с тежка степен, 

тъй като sig= 0,001<0,05.  При децата с умерена  и тежка степен на ИН не се 

установи  значима  разлика  между  средните  стойности,  тъй като sig= 0,121> 

0,05. Децата със синдром на Даун с лека степен на интелектуална 

недостатъчност имат най-висока  средна стойност, а децата с тежка степен са 

с най-ниска средна. Фигура 4.21 илюстрира  данните от направения  анализ. 
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Фиг.4.21: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата за изследване на възприятието за цвят (Вариант 2) 
 
 

Анализът на данните по отношение състоянието на   целостта на 

възприятието (по  методиката„ Разрязана картина“) показва значима разлика 

между средните стойности при децата със синдром на Даун с лека степен на 

интелектуална  недостатъчност и децата с умерена степен, тъй като sig= 0,006< 

0,05, както и значима разлика между средните на децата с лека степен на ИН и 

децата с тежка степен, тъй като sig= 0,001<0,05. При децата с умерена и тежка 

степен на ИН   също се установи значима разлика между средните стойности, 

при sig= 0,006< 0,05. При прилагането на тази проба децата със синдром на 

Даун  с лека степен имат най--висока средна стойност, а децата с тежка степен 

най-ниска. Данните от сравнителния анализ са представени графично на 

фиг.4.22. 

 
 

Фиг. 4.22: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата за изследване на целостта на възприятието 
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При    направения  анализ   на резултатите   по отношение  състоянието 

на  вниманието   отново   се  установиха   значими   разлики   между   средните 

стойности  при децата със синдром  на Даун с лека степен на интелектуална 

недостатъчност и децата  с умерена  степен,   при sig= 0,000<  0,05, както   и 

между  децата  с лека  степен  на  ИН  и  тези  с  тежка  степен,  тъй  като  sig= 

0,000<0,05. Между двете групи деца с умерена и тежка степен на ИН има 

значими разлики между средните стойности при sig= 0,000< 0,05. Децата със 

синдром на Даун  с лека степен  са с най-висока  средна стойност,  а децата с 

тежка степен с най-ниска. Фигура 4.23 илюстрира данните от този анализ. 

 
 

Фиг.4.23: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробите за изследване на вниманието 
 
 

Статистическият анализ на резултатите от изследване състоянието на 

краткосрочната слухова памет (по методиката „Заучаване на 10 думи“) показва 

значими разлики между средните стойности при  децата със синдром на Даун с 

лека степен на интелектуална недостатъчност и децата с умерена степен , тъй 

като sig= 0,000< 0,05, както и между децата с лека степен на ИН и тези с тежка 

степен, тъй като  sig= 0,000 <0,05. Между   групите деца с умерена и тежка 

степен на ИН   не се установи значима разлика между средните стойности , тъй 

като  sig=  0,061  >  0,05.  Средните  стойности  на  тези  групи  деца  са  близки. 

Децата със синдром на Даун  с лека степен са с  най-висока средна стойност, а 

децата с тежка степен с най-ниска. Данните от анализа са представени графично 

на фиг.4.24. 
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Фиг. 4.24: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите гру пи, 

получени при прилагане на пробата за изследване на краткосрочната слухова памет 
 
 

Сравнителният статистически анализ на данните   за състоянието на 

зрителната памет показва незначима разлика между средните стойности между 

децата със синдром на Даун с лека степен на интелектуална недостатъчност и 

децата от контролната група при sig=0,081 > 0,05. Средните стойности на децата 

със синдром на Даун с лека степен на ИН и на децата от контролната група са 

близки. Установиха се също така различия между децата с лека степен на ИН и 

децата с умерена и тежка степен при sig= 0,001<0,05; 0,015 <0,05 . Децата със 

синдром на Даун  с лека степен имат по-висока средна стойност в сравнение с 

другите групи деца. Между децата с умерена и тежка степен на ИН    също се 

установи значима разлика между средните при sig= 0,002< 0,05. Средните 

стойности на децата с умерена степен  са по-високи от тези на децата с тежка 

степен. Данните от сравнителния анализ са представени графично на фиг.4.25. 

 
 

Фиг. 4.25: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, получени 

при прилагане на пробата за изследване на зрителната памет 
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Сравнителният статистически анализ  на резултатите за състоянието на 

мисленето показва значими разлики между средните стойности на децата от 

експерименталната и контролната група, както и междугрупови разлики в 

средните стойности   при децата   със синдром на Даун при sig=0,000; 0,002; 

0,016< 0,05. С най-висока средна стойност  сред децата със синдром на Даун са 

децата с лека степен на интелектуална недостатъчност, а с най- ниска децата с 

тежка степен. Данните от този анализ са представени графично на фиг.4.26, 

където средните стойности са като точки. 

 
 

Фиг.4.26: Средноаритметичните стойности(в %) на четирите групи, получени 

при прилагане на пробата за изследване на мисленето- „Дъските на Сеген“ 
 
 

Анализът на резултатите по отношение състоянието на експресивната 

реч показа значими разлики между средните стойности, както между децата от 

експерименталната  и  контролната  група,  така  и  между  групите  деца  със 

синдром на Даун с лека-умерена степен на ИН и  тези с лека-тежка степен, тъй 

като sig=0,000; 0,028;< 0,05. Между двете групи изследвани деца със синдром на 

Даун с умерена и тежка степен на ИН не се установи значима разлика между 

средните стойности, тъй като sig=0,999>0,05. С най- висока средна стойност 

сред децата от ЕГ са децата с лека степен на ИН, а с най- ниска децата с тежка 

степен .  Данните от анализа са отразени на фиг.4.27. 
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Фиг. 4.27: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, получени 

при прилагане на пробата за изследване на експресивната реч 
 
 

По  отношение  състоянието  на  импресивната  реч  Post  Hoc  анализа 

показва незначими разлики между средните стойности на децата с лека степен 

на интелектуална недостатъчност от ЕГ и децата от контролната група при(sig= 

0,567>0,05). Средните стойности на двете групи деца са почти изравнени. 

Установиха  се  значими  разлики  между  средните  стойности  при(sig=  0,000; 

0.006; 0,016< 0,05) между различните групи (по степен на ИН) деца със синдром 

на Даун. С най-висока средна са децата с лека степен, а с най-ниска средна 

стойност децата с тежка степен на умствена изостаналост. Фиг. 4.28. илюстрира 

данните от направения анализ. 

 
 

Фиг. 4.28: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи,  получени 

при прилагане на пробата за изследване на импресивната  реч 
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Въз основа на направения статистически анализ, можем да направим 

извода, че децата със синдром на Даун с лека степен на интелектуална 

недостатъчност  демонстрират  по-високо  равнище  на  когнитивно 

функциониране,  в сравнение с децата умерена и тежка степен на интелектуална 

недостатъчност. 
 
 

Статистическата обработка на данните от констатиращия експеримент 

показа, че с най-висока средноаритметична стойност  по отделните показатели 

са децата от КГ, а с най-ниска децата с транслокационна форма на синдрома на 

Даун, която често се асоциира с тежката степен на ИН. 

Чрез дисперсионен анализ установихме значими връзки между 

цитогенетичните варианти на синдрома на Даун и другите показатели. Казано с 

други думи цитогенетичните варианти на синдрома оказват влияние върху 

състоянието на когнитивните  процеси (възприятия, внимание, памет, мислене , 

реч).   Връзката е значима, когато sig<0,05. Данните от анализа са отразени на 

табл.4.5 в ІV глава  на дисертационния труд. 

Post Hoc тестовете ни дадоха възможност да сравним постиженията на 

децата от двете групи(КГ и ЕГ), както и постиженията  на  отделните групи 

деца(според формата на синдрома) в ЕГ. Резултатите от анализа са показани в 

табличен вид в приложение 15 на разработката. 

Статистическият анализ показа, че е налице незначима разлика между 

средните стойности по показателя възприятие за цвят на децата от контролната 

група и децата с мозаичен тип синдром на Даун, тъй като sig=0,141>0,05 

(Вариант1); sig=0,073>0,05(Вариант2). Средните стойности на тези деца са 

близки. Значими разлики между средните стойности по отношение състоянието 

на възприятието за цвят, се установиха  между децата с  мозаичен вариант на 

синдрома на Даун и децата с тризомия и транслокационен вариант на синдрома 

при(sig=0,000<0,05). Установиха се незначими разлики между средните 

стойности по показателя възприятие за цвят (Вариант 1) на децата с тризомия 21 

и  транслокационна  форма  на  синдрома,  тъй  като  sig=0,097>0,05,  както  и 

значими разлики между средните  по този показател(Вариант2) на същите групи 

деца, при  sig=0,006<0,05.  Между групите деца със  синдром на Даун  с най- 

висока средна стойност са децата с мозаичен вариант, а с най-ниска децата с 
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транслокационен  вариант.  Фигури  4.29  и  4.30  илюстрират  данните  от  този 

анализ. 

 
Фиг.4.29: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата за възприятие за цвят (Вариант 1) 
 
 

 
 

Фиг.4.30: Средноаритметичните стойности (в%) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата-възприятие за цвят (Вариант2) 
 
 

Установи се незначима разлика между средните стойности по показателя 

възприятие за цялост на децата от контролната група и децата с мозаичен тип 

синдром на Даун, тъй като sig=0,051>0,05. Между децата с мозаичен вариант на 

синдрома на Даун и тези с тризомия и транслокационен вариант също има 

незначими разлики между средните стойности, по отношение   състоянието на 

възприятието за цялост, при sig=0,125>0,05; 0,104 >0,05. Не се установи значима 

разлика между средните стойности по този показател на децата с тризомия 21 и 



42  

транслокационен     вариант  на  синдрома,  тъй  като  sig=0,378  >0,05.  Между 

групите деца със синдром на Даун, с най-висока средна стойност са децата с 

мозаичен вариант, а с най-ниска децата с транслокационен вариант. Фигура 4.31 

илюстрира данните от този сравнителен анализ. 

 
 

Фиг.4.31: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата - възприятие за цялост („Разрязана картина“) 
 
 

По отношение състоянието на вниманието статистически анализ показа 

незначими разлики между средните стойности на   децата с мозаичен тип и 

децата  от  контролната  група,  при  sig=0,074>0,05,  както  и  значими  разлики 

между средните стойности на децата с  мозаичен вариант на синдрома на Даун и 

децата с тризомия и транслокационен вариант на синдрома при sig= 0,151> 0,05. 

Между средните стойности на децата с тризомия 21 и транслокационна форма 

на синдрома по показателя внимание, не се отчетоха значими разлики, тъй 

като(sig= 0,015< 0,05). Между групите деца със синдром на Даун, с най-висока 

средна стойност са децата с мозаичен вариант, а с най-ниска децата с 

транслокационен вариант. Фигура 4.32 илюстрира данните то този анализ. 
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Фиг. 4.32 :  Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 
 

получени при прилагане на пробите за внимание 
 
 

Сравнителният  анализ  показа  значими  разлики  между  средните 

стойности по показателя краткосрочна слухова памет на децата с мозаичен тип 

синдром  на  Даун  и  децата  в  норма,  при  sig=0,009<0,05),  както  и  значими 

разлики между средните стойности на децата с мозаичен вариант на синдрома и 

тези с тризомия и транслокационна форма, тъй като sig=0,017< 0,05; sig=0,001< 

0,05. Значими разлики между средните стойности по този показател се отчетоха 

между децата с тризомия 21 и транслокационна форма на синдрома на Даун, 

при sig=0,000< 0,05.   Между групите деца със синдром на Даун, с най-висока 

средна стойност са децата с мозаичен вариант, а с най-ниска децата с 

транслокационен вариант. Данните от този анализ са представени графично на 

фиг.4.33. 

 
 

Фиг. 4.33 :  Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи, 

получени при прилагане на пробата за краткосрочната слухова памет - „Заучаване на 

10 думи“ 
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Статистическият анализ на данните показа, че няма значима разлика 

между средните стойности по показателя зрителна памет на децата с мозаичен 

вариант на синдрома на Даун и децата от контролната група, тъй като sig=0,971 

>0,05. Между децата с мозаичен вариант на синдрома и тризомия 21 се 

установяват значими разлики между средните стойности, тъй като 

sig=0,002<0,05. Смятаме, че някои незначими разлики между средните 

стойности, по този показател, на отделни групи деца, като например  децата от 

контролната група и децата с транслокационен вариант на синдрома на Даун 

или  децата  с  мозаичен  и  транслокационен  вариант,  се  дължат  на  малката 

извадка, съответно на малкия брой деца с мозаичен и транслокационен вариант 

на синдрома. Фигура 4.34 илюстрира данните от сравнителния анализ. 

 
 

Фиг.4.34: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи,  получени 

при прилагане на пробата за зрителна памет 
 
 

Въз  основа на направения статистически анализ установихме незначими 

разлики между средните стойности по показателя мислене на децата от 

контролната група и децата с мозаичен тип синдром на Даун, при sig=0,991 

>0,05). Между децата с мозаичен вариант на синдрома и тризомия 21 се 

установяват значими разлики между средните стойности, тъй като 

sig=0,000<0,05. Смятаме, че някои незначими разлики между средните 

стойности, по този показател, на отделни групи деца, като например  децата от 

контролната група и децата с транслокационен вариант на синдрома на Даун 

или  децата  с  мозаичен  и  транслокационен  вариант,  се  дължат  на  малката 

извадка, съответно на малкия брой деца с мозаичен и транслокационен вариант 

на синдрома. Фигура 4.35 илюстрира данните от направения анализ. 
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Фиг.4.35: Средноаритметичните стойности (в%) на четирите групи,  получени 

при прилагане на пробата за мислене- „ Дъските на Сеген“ 
 
 

Значима  разлика  между  средните  стойности  на  децата  с  мозаичен 

вариант на синдрома на Даун и децата в норма се установяват  по отношение 

състоянието на експресивната реч (sig=0,003<0,05). Значими разлики  между 

средните стойности по  показателя експресивна реч се установяват  и между 

децата с   мозаичен вариант на синдрома на Даун и децата с тризомия и 

транслокационен вариант на синдрома, тъй като sig=0,000<0,05; sig=0,020< 0,05. 

Незначими са разликите между средните на децата с тризомия 21 и 

транслокационен вариант, тъй като sig=0,236>0,05.  Сред децата със синдром на 

Даун с най-висока средна стойност са децата с мозаичен тип синдром на Даун, а 

с най-ниски- децата с транлокационна форма на синдрома. Данните  са отразени 

на фиг. 4.36. 

 
 

Фиг.4.36: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи,  получени 

при прилагане на пробата за експресивна реч 
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Статистическият анализ показа, че има незначима разлика между 

средните стойности по показателя импресивна реч на децата с мозаичен вариант 

на синдрома на Даун и децата от контролната група.Между децата със синдром 

на Даун с  мозаичен вариант  и тризомия 21 и транслокационен се установиха 

значими разлики между средните стойности, при sig=0,000<0,05). Сред децата 

със синдром на Даун с най-високи средни стойности по са децата с мозаичен 

тип синдром на Даун, а с най-ниски -децата с транслокационна форма на 

синдрома. Данните то анализа са отразени на табл.4.37. 

 
 

Фиг. 4.37: Средноаритметичните стойности (в %) на четирите групи,  получени 

при прилагане на пробата за импресивна реч 
 
 

Въз основа на направения статистически анализ можем да направим 

извода,че децата с мозаичен вариант на синдрома на Даун показват по-добро 

равнище на когнитивно функциониране, в сравнение с децата с тризомия 21 и 

транслокационен вариант. Фигура 4.38 илюстрира резултатите от анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.4.38: Когнитивен профил на децата със синдром на Даун, в зависимост от 

кариотипните варианти 
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Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери 

 
 

Сред децата с мозаичен вариант на синдрома на Даун най-добро равнище 

на когнитивно функциониране демонстрира едно от децата с инициали В.Ц, 

което описваме като индивидуален случай. Фиг.4.39 илюстрира тези резултати. 
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Фиг.4.39: Когнитивен профил на дете с мозаичен вариант на синдрома на Даун 
 
 

С цел да получим повече   достоверна информация за равнището на 

когнитивното функциониране на  децата със синдром на Даун и за проверка на 

хипотезите направихме клъстърен  анализ върху признаците, които са проценти. 

Данните от този анализ са представени  графично във вид на дендограма в 

ІVглава на дисертационната работа. 

Според  дендрограмата  определихме  броя на клъстерите.  Откроихме  четири 

клъстера (горен и долен). Първият клъстер  е от 7К до 25К, вторият е от 31Е 

до17Е, третият е от 18Е до 8Е, четвъртият е от 7Е до 33Е. По-надолу 

представяме  описателните  характеристики на тези четири клъстера 

Прави впечатление, че в първия клъстер попадат всички деца от 

контролната група, но и няколко деца от експерименталната група. Именно те са 

интересни за нас, защото това означава, че това са деца, които не се различават 

от здравите. 
 
 

Група * Cluster member ship - %  Cr osstabu latio n 

 
Табл.4.6: 

 
Count 

 Clust er  membership - %  
Total 1 2 3 4 

Гру па  Експериментална 
Контролна 

Total 

8 
35 
43 

12 
0 

12 

10 
0 

10 

5 
0 
5 

35 
35 
70 
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Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери, според степента на 
 

И 

 

синдрома на Даун 

Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери, в зависимост от ол 

От таблицата се вижда, че в първия клъстер попадат всички деца от 

контролната  група и осем деца от експерименталната група, което означава, 

че те не се различават  значително  по всички  индикатори  под  формата  на 

проценти от децата  от КГ. 
 

Табл.4.7: 
 

степен на ИН * Cluster memb ershi p - % Cr osstab ulatio n Н 
Count 

 Clust er membership - %  
Total 1 2 3 4 

степен  Норма 
на ИН Лека 

Умерена 
Тежка 

Total 

35 
8 
0 
0 

43 

0 
9 
3 
0 

12 

0 
0 

10 
0 

10 

0 
0 
1 
4 
5 

35 
17 
14 
4 

70 
 

Всичките осем деца, които попадат в първия клъстер, са с лека степен на 

ИН.  Интересно  е,  че  тук  се  оформя  един  диагонал,  т.е.  във  втори  клъстер 

попадат деца с лека и умерена степен на ИН, в третия клъстер – само с умерена 

степен на ИН, а в четвъртия клъстер 4 от децата с тежка степен на ИН и едно с 

умерена степен.Струва ни се важно да отбележим, че не всички деца с лека 

степен на ИН попадат в първия клъстер, а само осем от тях., което означава, че 

тези деца имат сходни характеристики със здравите деца. 
 

Табл.4.8: 
 

Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери, според вариантите на 
 

вар иант на СД * Cl uster member ship - % Cr osstabu latio n 
 

Count 
 
 

Clust er membership - % 
1 2 3 4 

 
 
 
Total 

в ариант 
на СД 

 
 

Total 

Норма 
Мозаичен 
Тризомия21 
Транслокационен 

35  0 0 0 35 
4 2 0 0 6 
4 10  9 2 25 
0 0 1 3 4 

43  12  10  5 70 
 
 
 

От осемте деца, които попадат в първия клъстер, четири са мозаичен 
 

вариант на СД, и четири са с тризомия 21. 
 
 
 
 

Count 
 
 

пол 

 

 
 
 
 
 
 
Момичета - 

 
 
 
пол * Clu ster member sh ip - % Cro sstabul ation 

 
Clust er membership - % 

1 2 3 4 

 
Табл.4.9: 
 

п а 
 
 

Total 

 
 
 
 
 
 

Total 

експериментална гру па 
Момчета - 
експериментална гру па 
Момичета - контролна 
гру па 
Момчета - контролна 
гру па 

4 3 4 2 13 
 
4 9 6 3 22 

 
14  0 0 0 14 
 
21  0 0 0 21 
 
43  12  10  5 70 
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допълнителните нарушения 

институциите, където се обучават 

От осемте деца, които попадат в първия клъстер, четири са момичета и 

четири са момчета. 
 
 

Табл.4.10: 
 

Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери, според вида на 
 

до пълнителни нар уш ени я * Cl uster member ship  - % Cr osstabu lation 
 

Count 

 Clust er membership - %  
Total 1 2 3 4 

допълнителни Здрав и 
нару шения  Зрителни 

Зрителни и дру ги 
Слу хов и и дру ги 
Д ру ги 

Total 

35 
4 
2 
0 
2 

43 

0 
2 
6 
2 
1 

11 

0 
2 
2 
2 
4 

10 

0 
0 
1 
1 
3 
5 

35 
8 

11 
5 

10 
69 

 
 
 

От осемте деца, които попадат в първия клъстер, четири са със зрителни 

увреждания,  две  са  със  зрителни  и  други  увреждания  и  две  са  с  други 

увреждания. 
 

Табл.4.11: 
 

Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери, в зависимост от фактора 
 

среда 
институция/семей на среда * Cluster  memb ershi p - % Cr osstabu latio n 

 
Count 

 Clust er membership  - %  
Total 1 2 3 4 

институ ция/семейна  Контролна  гру па 
среда  Семейна  среда 

Институ ция 
Total 

35 
7 
1 

43 

0 
11 

1 
12 

0 
8 
2 

10 

0 
2 
3 
5 

35 
28 
7 

70 
 

От осемте деца, които попадат в първия клъстер, седем са в семейна 
 

среда, а едно е от институция. 
 

Табл.4.12: 
 

Разпределение на децата от ЕГ и КГ в клъстери, в зависимост от 
 

учил ищ е/ детска град ина/ ц ентър * Cluster memb ersh ip - % Cro sstabul ation 
 

Count  
Clust er membership - % 

1 2 3 4 

 
 
Total 

у чилище/детска 
градина/ център 

 
 
 
 

Total 

Контролна гру па 
Масов о 
Помощно у чилище 
Специализирана 
детска градина 
Д нев ен център 
Институ ция 

35  0 0 0 35 
2 1 0 0 3 
5 8 7 2 22 

 
0 0 2 1 3 

 
1 2 0 0 3 
0 1 1 2 4 

43  12  10  5 70 
 
 
 

От  осемте  деца,  които  попадат  в  първия  клъстер,  две  учат  в  масово 

училище, пет в помощно и едно в дневен център. Осемте деца, които попадат в 
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първия клъстер са:1Е, 2Е, 6Е, 11Е, 14Е, 23Е, 26Е и 27Е. Четвърти клъстер 

определихме като по-лош, защото тук попадат пет деца (7Е, 9Е, 12Е, 28Е и 33Е) 

с тежка степен на интелектуална недостатъчност, показали ниско равнище на 

когнитивно функциониране. Въз основа на клъстерния анализ изведохме 

индивидуални профили на когнитивното функциониране на децата от ЕГ, с най- 

добри  резултати,    които  попадат  в  първи  клъстер  и  профили  на  деца  със 

синдром на Даун с най-лоши резултати, които попадат в четвърти клъстер. 
 
 

На фигура 4.41. представяме графично (радарна диаграма) индивидуални 

когнитивни профили на деца със синдром на Даун, които в зависимост от 

степента на ИН, попадат в първи и четвърти клъстер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4.41: Индивидуални когнитивни профили на  деца със синдром на Даун, 

според клъстерния анализ 
 
 

На база  клъстерния  анализ откроихме три деца сред децата със синдром 

на Даун (с мозаичен вариант, регулярна форма и транслокационен вариант), на 

които съставихме индивидуални когнитивни профили и които описваме, като 

индивидуални случаи, по -нататък в разработката. На фиг.4.42. са представени 

индивидуалните когнитивни профили на тези деца. 
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Импресивна 
реч 
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реч 
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Възприятие за 
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50 
 
 

0 
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6- 
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21 
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слухова памет 
 
 
 

Фиг. 4.42: Индивидуални когнитивни профили (в %) на  деца със синдром на 
 

Даун според цитогенетичните варианти 
 
 

Представените чрез графики когнитивни профили на изследваните деца със 

синдром на Даун, показват визуално функциите, които са най-засегнати и тези, 

които са относително съхранени при тях и на които трябва да се опират 

специалистите(логопеди, специални педагози и др.) в корекционно- 

терапевтичния процес. 
Чрез дисперсионен анализ (ANOVA) установихме, че възрастта не оказва 

влияние върху когнитивното функциониране при децата със синдром на Даун. 

Данните от този анализ и от Post Hoc анализа   са представени   във вид на 

таблици и графики в ІV глава на дисертационната работа. 

Не се установи значимо различие в средните стойности  по показателя 

възприятие за цвят при (Вариант1) на децата със синдром на Даун в различните 

възрастови групи, тъй като равнището на значимост sig= 0,779; 0,687; 0,239; 

0,860; 0,092; 0,080>0,05.Няма значимо различие в средните стойности по 

показателя възприятие за цвят и при прилагане на пробата (Вариант2)  на децата 

със синдром на Даун в различните възрастови групи, тъй като равнището на 

значимост sig=0,762; 0,578; 0,386; 0,722; 0,180; 0,121>0,05. 

Post Hoc анализът показва, че няма значимо различие в средните 

стойности по показателя възприятие за цялост на децата със синдром на Даун в 

различните  възрастови  групи,  тъй  като  равнището  на  значимост  sig=0,927; 

0,277; 0,503; 0,119; 0,471; 0,067>0,05., както и, че няма  значимо  различие в 
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средните стойности по показателя внимание на децата със синдром на Даун в 

различните  възрастови  групи,  тъй  като  равнището  на  значимост  sig=  0,817; 

0,624; 0,257; 0,721; 0,112; 0,074 >0,05. 
 

Post Hoc анализът показва, че няма значимо различие в средните 

стойности по показателя зрителна памет на децата със синдром на Даун в 

различните възрастови групи, тъй като равнището на значимост  sig=; 0,490; 

0,896; 0, 158; 0,473; 0,299; 0,128>0,05. Също така че няма значимо различие в 

средните стойности по показателя  краткосрочна слухова памет на  децата със 

синдром на Даун  в различните възрастовите групи, тъй като равнището на 

значимост sig= 1,000; 0,921;0,470; 0,599; 1,000; 1,000 >0,05. 

Чрез Post Hoc анализа не се установи значимо различие в средните 

стойности по показателя мислене на децата със синдром на Даун във 

възрастовите групи (5-6г.) и (7-9г.); (5-6г.) и (10-12г.); (7-9г.) и (10-12г.); (10- 

12г.) и (13-15г.); (7-9г.) и (13-15г.), тъй като равнището на значимост sig>0,05. 

Значимо различие  в средните стойности по същия показател се установиха 

между децата на възраст (5-6г.) и (13-15г.) при равнището на значимост 

sig=0,040<0,05. 

Post Hoc анализът показва, че няма значимо различие в средните 

стойности по показателя експресивна реч на децата със синдром на Даун  в 

различните възрастовите групи, тъй като равнището на значимост  sig=0,131; 

0,353; 0,954; 0,347; 0,355; 0,394 >0,05, както и по показателя импресивна реч, 

тъй като равнището на значимост sig= 0,790; 0,754; 0,548; 0,940; 0,643; 0,695 

>0,05. 
 

При децата от КГ се установи, че възрастта влияе върху когнитивното 

функциониране. По-големите деца имат повече точки по отделните проби, което 

води до извода, че при децата   в норма, с увеличаване на   възрастта, се 

наблюдава напредък в когнитивното функциониране и увеличаване на 

когнитивните постижения. 
 
 

Фигури 4.52;4.53;4.54 и 4.55 илюстрират във вид на радарни диаграми 

резултатите  на децата от контролната и експерименталната група, в различните 

възрастови групи, по отношение състоянието на когнитивните процеси . 
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Фиг. 4.52: Данни за равнището на когнитивно функциониране на ИЛ на възраст 
 

(5-6 год.) от КГ и ЕГ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фиг. 4.53: Данни за равнището на когнитивно функциониране на ИЛ на възраст 
 

(7-9 г.) от КГ и ЕГ 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг. 4.54: Данни за равнището на когнитивно функциониране на ИЛ на възраст 
 

(10-12 г.) от КГ и ЕГ 
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Фиг. 4.55: Данни за равнището на когнитивно функциониране на ИЛ на възраст 
 

(13-15 г.) от КГ и ЕГ 
 
 

Данните отразени на фиг.4.55 показват, че са налице незначими различия 

в средните стойности по показателите мислене, зрителна памет и импресивна 

реч между децата на възраст 13-15 години от двете групи (КГ и ЕГ). 

Статистическият анализ(чрез T-test  за зависими извадки) на резултатите 

от обучаващия експеримент с децата от ЕГ показва значими разлики в средните 

стойности(в точки и %), при изпълнението на отделните задачи за класификация 

на предмети, преди и след обучението. Установи се движение нагоре и 

значително подобрение на постиженията във всеки следващ етап. Децата се 

справят по-добре   при изпълнението на втората задача (класификация на 

фигурите  по  цвят).  Данните  от  този  анализ  са  представени     на  табл.8  в 

приложение 15 и графично на фигури 4.56; 4.57 и 4.58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4.56: Резултати (в точки)от проведения обучаващ експеримент 
 

«Класификация на фигури» (задача1) 
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Фиг. 4.57: Резултати (в точки) от проведения обучаващ експеримент «Класификация на 
 

фигури»(задача2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4.58: Резултати(в %) от проведения обучаващ експеримент «Класификация на 

фигури» 

Интерпретираните  от  нас    резултати    и  изводите,  които  правим,  въз 

основа на статистическите данни се отнасят за изследваната извадка деца със 

синдром  на  Даун   и   не  могат   да  бъдат  отнесени   към   генерализираната 

популация. Ние наблюдаваме  тенденции, които при по-голяма извадка могат да 

се превърнат в по-категорични изводи. 

От получените резултати можем да твърдим, че издигнатите от нас 

хипотези в по-голямата си част се потвърдиха. 

Въз основа на направените статистически анализи (дисперсионен и 

клъстерен)  ние  имаме  основание  да  отхвърлим  първа  нулева  хипотеза  (Н0), 

която твърди, че поради сходния характер на био-генетичните характеристики, 

при децата със синдром на Даун няма да се установят индивидуални различия в 



56  

когнитивното функциониране. Приемаме за вярна първа алтернативна хипотеза 

(Н1),  която  корелира  с  основната  хипотеза,  а  именно  че  въпреки  сходния 

характер на био-генетичните характеристики, при децата  със синдром на Даун 

ще се установявят индивидуални различия в когнитивното  функциониране. 

Различните  резултати, които демонстрират децата със синдром на Даун, 

при изпълнението на   отделните когнитивни задачи, подкрепят тезата за 

индивидуалните познавателни различия при тези деца, които различни автори, 

цитирани  в  първа  глава  на  разработката  поставят  като  фокус  в 

изследователските  си търсения през последните години и представят научни 

доказателства за съществуването на такива различия. 

По  наше  мнение  получените  данни  потвърждават  тезата,  която 

застъпваме и желаем да отстояваме и която определяме като лайт мотив на 

нашето изследователско проучване, а именно тезата за уникалната и 

неповторима психична организация на  всеки отделен човек и това,че всяка 

проява на личността е уникална, но тя вкючва в себе си  и елементи на общото. 

Чрез дисперсионен и клъстерен анализ ние направихме проверка на 

втората научна хипотеза, която гласи, че сред децата със синдром на Даун ще се 

открият групи, които ще покажат близки резултати по равнище на когнитивно 

функциониране  с  тези  на  децата  от  контролната    група.  Като  отхвърляме 

втората нулева хипотеза (Н0),   която твърди, че сред децата със синдром на 

Даун  няма  да  се  установят  групи,  които  да  покажат  близки  резултати  по 

равнище на когнитивно функциониране с тези на децата от контролната група, 

ние приемаме за вярна алтернативната-(Н2), която корелира с втората основна 

хипотеза. 

При направеното проучване сред децата със синдром   на Даун, се 

откроиха групи деца с лека степен на интелектуална недостатъчност и мозаичен 

вариант на синдрома, които  демонстрираха близки резултати по равнище на 

когнитивно функциониране, близки до резултатите на децата от контролната 

група.  В тази връзка имаме основание да отбележим , че получените резултати, 

свързани с когнитивното функциониране на децата със синдром на Даун. 

корелират с данни, посочени от някои автори в първа глава от разработката. 

Направеният статистически анализ ни дава основание да отхвърлим 

третата алтернативна хипотеза(Н3), която корелира с третата изследователска  и 



57  

да приемем за вярна трета нулева хипотеза(Н0), която твърди, че при децата със 

синдром на Даун с нарастване на възрастта не се установява напредък 

(подобрение) в когнитивното функциониране. 

Резултатите от нашето проучване корелират с данните, които представя 

Кар в свое изследване през 1988 г., а именно, че децата със синдром на Даун 

обикновено демонстрират намаляващите резултати на IQ с течение на времето. 

Средният им IQ е намалял от 80 на 45 пункта между шест месеца и четири 

години , от 45 до 37 между четири години и 11-годишна възраст, както и леко се 

увеличи с 4.7 пункта между 11 години и 21-годишна възраст (Кар, 1988). 

В  тази  връзка  други  автори  (Д.Гибсън,1966;  Дикенс,  Ходап  и  Еванс, 
 

1994) също установяват, че много деца със синдром на Даун не показват 

когнитивен напредък във възрастовия период от 8 до 11г. A. Flower (1998) 

подчертава, че при тези деца се наблюдава неустойчив когнитивен профил в 

същия възрастов период с моменти на напредък и регрес. 

Намаляването на когнитивните  възможности  с възрастта не се 

потвърждава  от всички изследователи, което дава едно по-оптимистично 

разбиране за синдрома на Даун. 

Въз основа на получените данни от статистическия анализ ние приемем 

за вярна четвъртата алтернативна хипотеза(Н4), която корелира с  научната и 

твърди че  след проведено обучение, при децата със синдром на Даун  ще се 

установи положителна динамика във функционирането на основните 

познавателни процеси и да отхвърлим четвърта нулева хипотеза(Н0). 

Въз основа на количествения анализ на резултатите от 
 

експерименталното психолого-педагогическо изследване направихме качествен 

анализ. По-важните изводи от качествения анализ са представени в ІVглава на 

дисертационната работа. 

Направените  изводи са изцяло в подкрепа на аргумента  за динамично 

оценяване  на децата  със синдром  на Даун,  с достъпни  невербални  методи, 

което да разкрие както трудностите в процеса на учене, така и  техните 

познавателни  възможности. 

Чрез проучване състоянието на когнитивното функциониране и 

възможностите за обучение при децата със синдром на Даун, ние установихме 

интересни тенденции, свързани с когнитивно функциониране  при тези деца, 
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които  могат  да  бъдат  отправни  точки  за  наши  бъдещи  изследователски 

проучвания. 
 
 

В третия параграф „Описание на индивидуални случаи“ е представено 

описание на индивидуални случаи на деца със синдром на Даун с трите 

кариотипни варианти на синдрома (тризомия, мозаичен, транслокационен). 
 

В четвъртия параграф „Анализ на резултатите от проведената анкета 

със специалисти“   са представени резултатите от проведената анкета със 

специалисти. 
 

Данните  от  това  проучване  са  представени  по-подробно  в  ІV  глава  на 

дисертационната разработка. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРАКТИКАТА 
 
 
 

Анализът на литературните източници, обработването и анализирането 

на данните от наблюдението, психолого-педагогическият експеримент и 

анкетното проучване ни дават основания да направим следните изводи: 
 
 

1.        Едно  по-пълно  разбиране  на  когнитивното  функциониране  на 

децата със синдром на Даун е възможно при при по-цялостното познаване на 

факторите,  влияещи  върху  напредъка  на  в  развитието  при  нормално 

развиващите се деца. 

2.        Биологично   обусловени  сходства на симптомите,  свързани със 

синдрома, не са основание за това да разглеждаме  индивидите  с това 

хромозомно   нарушение   като  хомогенна   по  своите   потенциални 

възможности  група в общата картина на умствената  изостаналост. 

3.       При децата със синдром на Даун се установяват индивидуални 

различия в когнитивното функциониране. Децата,  които са с еднакъв IQ  или с 

един  и  същи  цитогенетичен  вариант могат да имат съвсем  различни 

познавателни профили, с определени силни и слаби страни. 

4.        Не е ясно до каква степен индивидуалните познавателни различия, 

които се установяват при децата със синдром на Даун  са резултат от промените 

в средата или до каква степен се дължат на индивидуалния генотип, 

кариотипните различия и  «ефектите на синдрома». 

5.        При   децата   със   синдром   на   Даун   се   очертава   специфичен 

когнитивен профил със силни страни, като зрителна памет и импресивна реч и 

слаби страни, като дефицит на внимание; нарушени зрително-пространствени 

възприятия; дефицит в слуховата обработка и краткосрочната слухова памет; 

експресивната реч/ език; понижени възможности за класификация и обобщение. 

Профилът на силни и слаби страни при децата със синдрома на Даун помага да 

се идентифицират области, където децата се нуждаят от повече подкрепа и от 

алтернативни стратегии за решаване на техните проблеми. 

6.        При децата със синдром на Даун се разкриват корелации между 

степента на интелектуална недостатъчност и когнитивното функциониране и 

между формата на синдрома и  равнището на когнитивно функциониране. При 
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децата с лека степен на интелектуална недостатъчност  се установява по-добро 

равнище на когнитивно функциониране, в сравнение с децата с умерена и тежка 

степен на интелектуална недостатъчност, а децата с мозаичен тип синдром на 

Даун, които са с лека степен на ИН, демонстрират равнище на когнитивно 

функциониране,  близко  до  децата  с  интелект  в  норма,  особено  при 

изпълнението на невербални задачи. 

7.        Децата със синдом на Даун имат по-съхранена зрителната памет, в 

сравнение с краткосрочната слухова памет и демонстрират по -добро равнище 

на развитие на импресивната реч, в сравнение с експресивната. 

8.       При децата със синдром на Даун не се установява напредък в 

когнитивното функциониране с нарастване на възрастта. Наблюдава се 

неравномерен  когнитивен профил и неустойчиви познавателни умения, както и 

вариране на познавателните различия с нарастване на възрастта. 

9.       Децата със синдром на Даун остават по-дълго време на етап 

конкретни операции, според етапите на познавателно развитие, определени от 

Ж. Пиаже, но това не означава, че нямат съхранени когнитивни умения и 

потенциал за развитие. Децата могат да не развият формално или абстрактно 

мислене, което обаче не предполага , че те  нямат възможности да придобиват 

нови знания и умения. 

10.      Нивото на  когнитивното функциониране при децата със синдром 

на Даун, отглеждани в семейна среда е по-добро, в сравнение с други деца, 

които са институционалицирани, в условията на сегрегация, където   се 

ограничава развитието на вербалните и невербални средства за  комуникация и 

когато липсва пълноценно взаимодействие с околната среда. 

11.     Когнитивните трудности при децата със синдром на Даун се 

определят не само от биологическата феноменология при този синдрома и 

спецификата на функционалните свойства на психиката, но зависят и от 

условията на социалното развитие. Освен биологични, съществуват и други 

фактори, повлияващи процеса на учене при децата със синдрома на Даун . 

12.     Децата със синдром на Даун имат потенциални възможности за 

обучение и развитие и ако се използват сензитивните периоди в детското 

развитие  от(  0-3г)  и  от  (3  до  6г.)  за  психолого-педагогическо  въздействие, 

спадът в IQ   може да бъде преодолян. Ниският коефицент на интелигентност 
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или тежката степен на ИН при тези деца, не означава че те не могат да 

прогресират и да постигат образователни успехи. 

13.      Независимо от ярко изразения дисбаланс между функционални и 

възрастови показатели, при изследваните деца със синдром на Даун възникват 

позитивни  психологически  новообразования, които по-отчетливо се забелязват 

в  училищна възраст (7-9г.) и 10-12г. Това дава основание за  по-оптимистично 

оценяване на перспективите на тяхното интелектуално и социално развитие. 

14.     Въпреки, че по-голяма част от специалистите познават някои 

основни характеристики на децата със синдром на Даун, техните представи за 

възможностите на тези деца са стереотипни, свързани с това  какво тези деца не 

могат да правят, а не с това, което могат да постигнат.Това налага търсенето 

на практически решения, свързани с повишаване на професионалните 

компетенции на всички(специалисти и учители), ангажирани с възпитанието и  

обучението на децата със синдром на Даун, както и на мотивацията им за работа. 
 
 

От направените изводи следват и някои препоръки към педагогическата 

практика: 

1.  Разкриването  на  особеностите  в  когнитивното  функциониране  и 
 

оформянето на индивидуални когнитивни профили, със силни и слаби страни, 

при децата със синдром на Даун, е от съществено значение за планирането на 

ефективни  стратегии за обучение и корекционно-терапевтично въздействие; 

2. Децата със синдром на Даун са визуално мислещи. Използването на 

визуални помощни средства в обучението при  тези деца е предпоставка за 

развитие на мотивацията им за учене. 

3. Програмите за ранна интервенция трябва да акцентират   върху 

сензорно-перцептивните функции,   върху развитието на орално-моторните и 

фини моторни умения, както и върху развитието на речта и говора, за да се 

увеличат максимално възможностите за обучение на децата със синдром на 

Даун. 
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ПРИНОСИ 
 
 
 

Ние сме наясно, че колкото и да е значима една работа, тя не изчерпва 

научното богатство. Считаме все пак, че настоящата научна разработка има 

следните  приносни  моменти, които могат да бъдат определени като: 
 
 

1. Експериментално- теоретични: 
 
 
 

       Досега в България не е правено   проучване на когнитивното 

функциониране и възможностите за обучение при деца със синдром на Даун. 

        Обогатяване на научната теория, чрез допълване на нови факти 

към известни до момента характеристики на познавателното развитие при деца 

със синдром на Даун, като: 

         силно изразени индивидуални разлики в когнитивните профили на 

деца с една и съща степен на интелектуална недостатъчност, както и с една и 

съща форма на синдрома; 

       извеждане  на  общи  и  специфични  характеристики     на 

когнитивното  развитие  на децата, в зависимост  от вариантите  на синдрома. 

Мозаичният вариант на синдрома на Даун се асоциира с леката степен на 

интелектуална недостатъчност, а транслокационния вариант  с тежката 

степен.  Децата  с  мозаичен  вариант  показват  по-добро  равнище  на 

когнитивно  функциониране, в сравнение с децата с тризомия21  и 

транслокационната форма на синдрома. 

        Очертаване  на  индивидуални когнитивни  профили  на  децата 

със  синдром  на  Даун,  с  изразени  силни  страни,  свързани  със  зрителна 

памет и импресивна  реч и слаби страни, свързани с краткосрочната слухова 

памет   и   експресивната  реч/   език,   като   възможност    за   планиране    на 

ефективни  корекционно-терапевтични и образователни стратегии  при тези 

деца. 
 

        Аргументи     за    по-широка     дискусия    и    преосмисляне     на 

понятията  “умствена  изостаналост“ и „умствено  изоставащи“,  когато  става 

въпрос за деца със синдром на Даун, които са една хетерогенна и много 

специфична  категория  деца  със  специални  образователни потребности.   В 
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този контекст, предвид силните страни на децата в областта на социалните 

умения и постиженията  им в други области, като изкуство (музика, театър, 

рисуване)   ние считаме,  че е правилно  да се говори  за деца с „когнитивен 

дефицит“. 
 

2. Практико-приложни: 
 
 
 

      Резултатите  от  изследването  могат  да  се  използват  при 

организирането на целенасочена корекционнна    психолого-педагогическа 

помощ не само при деца със синдром на Даун, но и при   други   деца с 

интелектуална недостатъчност. 

        Предложеният диагностичен инструментариум съдържа авторска 

част (критерии за оценка и стимулен материал) и може да бъде използван с 

корекционно-развиваща цел. 

        Материалите от дисертационният труд могат да бъдат използвани 

при подготовката на специалисти, работещи с деца със синдром на Даун, в 

работата с родителите, а също и при разработката на индивидуални 

образователни програми за възпитание и обучение на тази категория деца. 

        Предлагане на модел на индивидуална корекционно-терапевтична 

програма за работа с деца със синдрома на Даун в предучилищна възраст. 



64  

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
 
 
 
1.   Шапкова-Танева, П.(2011). Схващания за синдрома на Даун в един 

променящ се контекст. Годишник на СУ, том 103.С. 
 
 
2.   Шапкова-Танева, П.(2013). Особености на краткосрочната слухова памет 

при деца със синдром на Даун. Сп. Специална педагогика, бр.3, С. (под 

печат) 
 
 
3.   Шапкова- Танева, П.(2011). Нови посоки в обучението на деца със синдром 

на Даун. Сп. Специална педагогика, бр.2, София. 
 
 
4.   Шапкова- Танева, П. (2008). Когнитивен и езиков профил при деца със 

синдром на Даун. В: Сб. „Съвременни тенденции в специално- 

педагогическата и логопедична терминология”. София 
 
 
5.   Шапкова-Танева, П.(2004). Медицински аспекти на синдрома на Даун. В: 

Сб. „Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и 

специалните училищни заведения”.София. 


