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                                   Обем и структура на дисертацията 

          Обемът на дисертацията е 236 страници, включително заглавната страница, 

съдържанието, използваната литература и приложението.  

          Съдържанието на дисертацията се състои от увод, изложение и заключение. 

Изложението е разпределено в пет глави. Статистическите резултати от изследването 

включват 40 графики и 69 таблици. Приложението е от 38 страници. 

          Литературата включва 175 заглавия (99 на български език, от които 3 във вид на 

електронни публикации, 18 на руски, от които 2 във вид на електронни публикации и 

49 на английски език, от които 4 във вид на електронни публикации). 

          Списъкът от публикации във връзка с дисертацията включва 8 заглавия и една 

авторска книга. 

          Обучаващата методика е в отделна книжка и се състои от 56 страници.  

          Пълният обем на дисертационият труд е  292 страници (с включване на 

обучаващата методика). 
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           ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на проблема 

          Подготовката на детето с церебрална парализа  /ЦП/  с методите на специалната 

педагогика за участие в училищни занимания е важен етап от неговото развитие. Тогава 

то формира авторитета на личност, придобива училищни умения и навици, подготвя се 

за вграждане в по-широко социално обкръжение. Предначалната подготовка е период 

на обучение, който отваря нова страница в календара на детето; бележи израстването 

му; поставя нови, по-високи изисквания в познавателен план; разширява периметъра на 

общуване и социално взаимодействие.      

          Предначалното обучение стимулира развитието на  детето с увреждания в 

сферата на образованието; дава му възможности за прилагане на натрупания опит,  

концентрира уменията в последователни дейности, подпомагащи четенето, писането и 

смятането. Когато подготвяме детето с церебрална парализа за училище, не можем за 

игнорираме математическите знания и умения, поради спецификата във възприемане на 

пространствените величини и параметри на разположените обекти, лица и предмети от 

позицията на детето, обусловена от формата на церебралното увреждане. Включвайки 

предначалното обучение на децата с церебрална парализа в актуалната проблематика 

на здравната, психо-педагогическа и обществена политика, аритметичните представи и 

действия  заемат успоредно място с дефиницията за грамотност „Който знае да чете и 

пише”.    

         Подготовката за училище е предиктор на интереса към книгата и отношението на 

детето към ученето като забавен и в същото време сериозен и необходим процес. 

Предварителното обучение в елементарна грамотност има и дълбока социална 

значимост. Помощник е не само в борбата за овладяване на писмените знаци, но и 

дарител на самочувствие, че увреденото дете ще прави това, което се предлага на 

всички стандартно развиващи се деца.  

         През последните години темата за равностойни права на деца, различни от 

другите на всяко ниво от развитието им, заема приоритетно място в широк мащаб. 

Ранните обучителни интервенции и приобщаването на тези деца към социалния живот 

е манифест не само на специалната педагогика, но и на законови разпоредби и 

изменения. С решение от 14 юли 2010 г. Министерски съвет одобри Национална 

програма за гарантиране на правата на децата с увреждания. Основната цел на тази 

програма е да бъдат създадени оптимални условия за развитие на личностния 

потенциал на тези деца и да се гарантира правото им на равнопоставеност и социално 

включване. Една от базисните оперативни цели е гарантиране на равен достъп до 

качествена подготовка и образование, ранна диагностика и превенция на развитието. 

          В българската научна литература, въпреки нарастващия интерес към децата с 

церебрална парализа, тяхното обучение и подходящата образователна среда, все още 

няма популяризирани идеи за резултатна подготовка преди постъпване в училище. 

Липсва методика за предучилищна работа по четене, писане и математика, съобразена 

със спецификата на това увреждане. Липсва ясна и обоснована стратегия, кога и как да 

се започне и да се реализира стъпка по стъпка целенасочена програма с подходящите 

методи и средства, която да доведе до натрупване на  пълноценен опит на детето с ЦП, 

преди  постъпването в училище. Не е изработено методическо ръководство за 

предучилищното обучение на тези деца..  

         Да се изследва и популяризира тази проблематика е задължение и отговорност за 

всеки, който се грижи за педагогическото образование и възпитание на  детето с 

церебрална парализа. 



         Посочените причини обосновават решението да се разработи този научен труд и  

стандартизират   основните   методически  средства  и стратегии за работа, на базата  на 

дългогодишни наблюдения, експериментални проучвания и собствен опит. 

 

          2. Цел и задачи  

          Основната цел на този дисертационен труд е да предложи адаптирана методика за 

работа с деца с церебрална парализа и да проучи нейните възможности за ефективно 

обучение по четене, графомоторика (писане) и математика.  

          Акцентите в проучването са: нуждата от специална методика за работа с деца с 

ЦП във възрастта 5-7 г.; ранните интервенции като условие за по-добра успеваемост в 

условията на специалното или общообразователно училище; спецификата в развитието 

на писмената реч и приоритетът на печатното писмо. 

 

          3. Научна новост 

          За първи път се изследва педагогическото въздействие в рамките на ранната 

предучилищна подготовка и се доказва необходимостта от навременни интервенции 

при деца с ЦП на възраст от 5 до 7 години. За първи път се извеждат статистически 

данни за регистриране на разликите в предучилищните умения между обучавани и 

необучавани деца с предложената методика. За педагогическата диагностика е 

изработен собствен инструментариум, който ориентира за възможностите на децата с 

увреждания, преминали (или не) курса за предучилищна подготовка чрез обучаващата 

методика. Корелират се основни зависимости в сложната и многообразна картина на 

церебралното увреждане. Предлагат се собствени решения по отношение на 

максимално достъпното усвояване на четенето, писането и математиката. Алармира се 

за ранната превенция при деца с интелект, близък до нормата и двигателни дефицити, 

обословени от парализата. Дава се приоритетно право на печатния шрифт - необходимо 

условие за развитие на писмо при голям процент от децата с ЦП. 

          4. Приложимост и полезност 

          Дисертационният труд предлага концепция за педагогическо въздействие на деца 

на възраст от 5  до 7 години. Защитава  позицията за ранна предучилищна подготовка и 

равностойни образователни права чрез стимулиране на уменията с адаптирана 

методика. Може да послужи като учебно помагало в работата на стажанти, млади 

специалисти, специални и социални педагози, основни и ресурсни учители, 

педагогически съветници и родители, които искат да бъдат в помощ на децата си като 

ко-терапевти.                                            

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЪРВА ГЛАВА. МЕДИКО И ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ДЕЦАТА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА 
 

          В първата част на дисертационния труд е разгледана церебралната парализа като 

диагноза с много дефиниции в исторически аспект, поставяни в различни етапи от 

развитието на световната медицина и класификациите на различните типове.        

          В изработения консенсунс по «Диагностика, рехабилитация, лечение и 

администриране на деца с ЦП» (Чавдаров, Божинова, 2007) се цитира дефиницията, 

използвана у нас: «Детска церебрална парализа (ДЦП) е група от непрогресиращи, но 

често променящи се синдроми на моторно увреждане в резултат от лезии или аномалии 

на мозъка, възникнащи в ранните етапи от неговото развитие (Muth er all, 1992). Освен 

моторното разстройство, възможна е увредата и на други функции с моторни елементи 

(говор, хранене, фина моторика, очни движения), сензорни, обучителни, когнитивни 

или поведенчески нарушения, включващи дефицит на вниманието с хиперкинетично 

разстройство, депресия или разстройства от аутистичния спектър (M. Bax, J. K. Brown 

2004). 

         Класифицирането  на  различни  типове  церебрална  парализа  се  базира  на    

клиничното oписание на типа, топографията и тежеста на моторните увреждания.  

(F.Stanley et all. 2000) (по Чавдаров, Божинова, 2007) Най-често използвани в 

медицинските и парамедицински среди са класификациите на следните видове 

церебрална парализа: спастични (диплегия, хемиплегия, квадриплегия), дискинетични 

и атаксични. Среща се и хипотоничен вид, който се превръща или в спастичен, 

атаксичен, или в атетоиден тип. Тетраплегиите имат или спастичност, дистония, 

дискинезия, хипотония или атаксия. Хемиплегията обикновено е спастичен тип, който 

започва с хипотоничност. (Scherzer A., Tscharnuter, I., 1990)    

          Представена е и общата панорама  на допълнителните състояния,  които най-

често придружават видовете церебрална  парализа – епилепсия (хронично,  

полиетиологично мозъчно заболяване с различни етиологии,  характеризиращо  се  с 

повтарящи се пристъпи в резултат на ексцесивни синхронни разряди на 

свръхвъзбудени неврони (Търнев и др., 2012) и диспраксия (координационното 

нарушение на развитието, перцептивно-моторната дисфункция или затрудненията в 

организацията на движенията при децата е състояние, известно с термина „диспраксия” 

(Ripley, 2001).  

             Сензорно-интегративната дисфункция не се разглежда като отделно 

допълнително състояние, тъй като при децата с церебрална парализа интерпретацията 

на информацията (сензорната обработка) в повечето случаи е засегната. Детето, поради 

физическите си особености, не получава цялата стимулация от заобикалящия свят, 

която едно здраво дете би получило. Следователно е дете със сензорно-интегративна 

дисфункция. По думите на Levitt, (2001) проблемите със сензорната преработка при 

децата с ЦП са по-скоро правило, отколкото изключение.  

          Направена е психо-педагогическа характеристика на децата с ЦП, като е обърнато 

особено внимание на предучилищната възраст и особеностите на психиката в този 

период - внимание, памет, мислене, интелект и личностова сфера. Анализирани са 

трудностите в обучението и необходимостта от специално насочена методика.  

Подчертано е многообразието на клиничните случаи и индивидуалността,  

уникалността на конкретното дете.           
          
 

 



ВТОРА ГЛАВА. ПОДГОТОВКА  НА   ДЕЦАТА  С  ЦЕРЕБРАЛНА  ПАРАЛИЗА   ЗА 

ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ     

 
         За да се диференцират особеностите на обучението в предучилищния период при 

децата с церебрална парализа, първо се дефинират и анализират характеристиките на 

езика като форма на продукция  и неговите компоненти – четене и писане. Разглеждат 

се методите на ограмотяване в зависимост от лингвистичната преработка на 

информацията (синтетичти, аналитични, аналитико-синтетични), като особено 

внимание е отделено на  звуковия аналитико – синтетичен метод в българското 

училище и традициите в предучилищното обучение по математика. 

        Проучени са и алтернативните методи за ранно обучение в четене, писане и 

математика преди постъпване в училище. Представени са концепциите на Рашен Коен, 

Мария Монтесори,  Глен Доман, Николай Зайцев, Сю Лойд, Сесил Лупан и др. 

        Описани са традициите на руската школа  за обучение на децата с церебрална 

парализа в предучилищния период. 

        Отделено е поле за мнения, проучвания и резултати на наши автори по отношение 

на развитието на графомоториката при тези деца. 

        Представени са различните възможности за психолого-педагогическо оценяване на 

готовността на децата с церебрално увреждане за постъпване в училище. Включени са 

характеристиките на последните тестове за детско развитие (предимства и 

недостатъци). 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



              ТРЕТА ГЛАВА. ПОСТАНОВКА НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

                                          Изследователски перспективи  

          Пространният преглед на научната литература дава основание да се регистрират 

недостатъчно проучени, недостатъчно изяснени и противоречиви факти относно 

необходимостта, формите и методите на предначалното обучение в четене, 

(графомоторика) писане и смятане, както и подходящата възраст на децата с увреждания  

(в частност с ЦП) за постъпване в училищни условия. Недостатъчната информация 

затруднява педагогическата практика и сродните специалности, което рефлектира 

върху навременната и адекватна намеса при работата с тези деца. В този аспект се 

обобщиха няколко съществени момента:  

    * Въпреки интереса на обществото и отношението на специалистите към децата с 

церебрална парализа и други проблеми в развитието, липсва ясна, последователна и 

резултатна методика, диференцирана съобразно формата на двигателния и  

интелектуален дефицит, начина на комуникация и съпътстващите състояния. 

Специални педагози и логопеди адаптират и експериментират общообразователни 

програми към нуждите на децата с ЦП. Използват се фрагменти от учебни помагала и 

ръководства за стандартни деца, детски книжки с букви и цифри от наши и чужди 

автори с цел максимално удовлетворяване на нуждите от предучилищно обучение. 

Търсят се най-добрите начини за успешно педагогическо въздействие на деца в 

неравностойно положение, но до този момент не е предлагана методика за работа с 

деца с церебрална парализа в предучилищния етап, включваща основните знания и 

умения по четене, писане и математика при възрастова група 5-7 години.  Не са 

изработени програми за етапите и стратегиите при провеждане на такова обучение, 

съобразено с особеностите на децата с ЦП. 

      * Недостатъчната   е   информацията    и    яснотата     относно   характеристиките на 

детската церебрална парализа по различните показатели, определящи спецификата на 

програмата за предучилищно обучение. Унифицирана е само степента на 

интелектуалното функциониране. Извличането на информация относно начина на 

комуникация, оценяването на графомоторните умения по степени и корелацията на 

възможностите за възприемане на предобразователния материал в зависимост от 

формата и тежеста на ЦП и на възможните съпътстващи състояния с методи на 

специалната педагогика не е изследвано и публикувано. 

      *  Неизяснена е подходящата възраст за постъпване в училище на децата с ЦП, а от 

там и въпроса за ранна или по-късна предучилищна подготовка. Без ясен отговор 

остава и въпроса за формите на училищно обучение в рамките на специалното и 

общообразователно училище. Всяко проучване в тази сфера има перспектива за принос 

в областта на специалната педагогика, психология, логопедия, социални дейности. 

      *   Липсват стандарти  за  критерии, относно оценяването  на  основните  знания  на  

децата с ЦП преди тръгване на училище. Оценяването на уменията по четене, 
графомоторика и математика не се основава на единни качествени и количествени 

критерии. Преценката е само на база общи интелектуални възможности, без детайлно 

обследване по образователни критерии или с различия в изискванията на различните 

специалисти. 

          Дисертационният труд е резултат на двайсет годишна педагогическа практика в 

Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на 



деца с церебрална парализа „Света София”. Изследванията са провеждани в 

продължение на 13 години. Обект на изследването са голям брой деца, пациенти на 

Болницата от територията на София и други области на страната с различни форми на 

церебрална парализа, интелектуални и речеви възможности, допълнителни състояния 

(диспраксия  и/или епилептични зависимости). Методиката за предучилищно обучение 

е изведена на база специфика в развитието на детето с ЦП като цяло, когнитивни 

възможности (възприятия, внимание, мислене и паметови процеси), особености в 

характера и поведението в корелация с основните форми на церебралното увреждане. 

Критериите за оценяване на децата, стимулирани за придобиване на предучилищни 

умения и навици са изработени на базата на академични проучвания на 

стандартизираните скрининги и тестове за педагогическа диагностика, на наблюдения и 

документиране на множество клинични случаи по време на продължителна работа с 

деца с ЦП.                 

                       Цел,  хипотези и задачи на емпиричното изследване 

          Основната цел на дисертационния труд е да проучи възможностите на 

предложената адаптирана методика по четене, графомоторика и математика за по-

ефективно обучение на децата с церебрална парализа преди постъпване в училище.                        

          Главната хипотеза на изследването е, че обучението на децата с церебрална 

парализа и интелектуално функциониране в рамките на широка норма до горни 

граници на умерена степен на интелектуален дефицит по специално изработена 

предучилищна методика е предпоставка за достигане на по-висока степен на училищна 

готовност при тези деца. 

          Подтези:  

    1. Приложението на предложената методика в областта на предучилищното обучение 

ще осигури на децата с церебрална парализа по-добра успеваемост в условията на 

специализираното и/или общообразователно училище.     

    2. Използването на специално изработената методика ще въздейства превантивно (ще 

осигурява успеваемост, близка до нормата) при деца с диагноза церебрална парализа и 

интелектуални възможности в рамките на по-широка норма.  

                                                 Задачи на изследването: 

 Да се изработи инструмент (тест) за диагностика (определяне нивото) на  децата   

с церебрална парализа  преди постъпване в училище.  

• Да  се  извърши  сравнителен  анализ  между   децата, обучавани   индивидуално със 

специално  изработена  предучилищна  методика  и  такива,  поставени  в  традиционни 

условия (необучавани с предложената методика). 

• Да   се   изследват   възможностите   на  децата   (обучавани  и  необучавани)   по 

фонологична компетентност, четене, графомоторика и математика в зависимост от 

формата на церебралната парализа.  

• Да  се  изследват резултатите  на децата  с липса  и  с наличие   на  допълнителни 

състояния (епилепсия / диспраксия) – обучавани и необучавани чрез тестовите задачи 

от инструментариума. 



• Да  се  установи  има  ли  полът  на  децата с церебрална парализа влияние върху 

възможностите за предучилищно обучение. 

• Да се установи степента на достъпност при овладяване на  буквената символика   и 

четивната техника и да се сравни с уменията на децата да боравят с математически 

символи и извършват математически операции. 

• Да  се  изследват  възможностите  за  развитие  на  писане в печатен и ръкописен 

шрифт в зависимост от спецификата в моторното развитие на децата с церебрално 

увреждане. 

• Да  се докаже  актуалността  и предимствата  на  печатното писмо, което да  бъде   

наложено като достатъчно условие за развитие на графомоторно умение при някои от 

формите на церебрална парализа.  

• Да   се  покаже,  че  и  невербалните  деца  със  същите  интелектуални стойности 

могат да се обучават преди постъпване в училище, но чрез специално изработена 

програма. 

• Да   се   даде   гласност,   че   не   само  стандартно  развиващите   се   деца   имат 

актуални нужди от ранно предучилищно обучение. И при  децата с увреждания се 

налагат ранни педагогически форми на обучение, както и превантивни интервенции 

при интелектуално функциониране в широка норма, с цел скъсяване на разстоянието 

между норма и патология и по-безболезнено приобщаване към широкото обществено 

пространство. 

          Уточнение: Интелектуалното функциониране на изследваните деца е в по-широки 

граници (широка норма до горни умерени стойности) поради разнородните дефицити в 

областта на познавателното, когнитивното, речевото и езиковото развитие, както и при 

възможностите за графомоторни резултати. Често уменията (и неуменията) по тези 

показатели си взаимодействат и се допълват, което обяснява невъзможността да се 

концентрира проучването само в една степен на интелектуално ниво.                               

                                       Контингент на изследването     

        Обект на изследването са 1223 деца (630 момчета - 51.5% и 593 момичета - 48.5%), 

пациенти на СБДПЛРДЦП „Света София” от територията на София и други области на 

страната с различни форми на церебрална парализа, речеви възможности, диспраксия 

и/или епилептични зависимости. Подбирани са в зависимост от  възрастовата група, 

която ще се изследва – от 5 до 7 години и интелектуално функциониране от широка 

норма до горна граница на умерени стойности.  От всички участници 1188 са от 

български етнически произход – 97.2%, 28 – от ромски – 2.2%  и 7  - от турски 

етнически произход – 0.6%.    

                           Организация и инструментариум на изследването 

         Проучването е проведено в продължение на 13 години /от януари 2000г. до 

декември 2012 година/ на територията на Болницата. Освен автора на този 

дисертационен труд, в реализиране на изследванията при някои клинични случаи са 

присъствали лекуващ лекар и/или психолог. За участниците в изследването са вземани 

разрешения от родителя или настойника. Декларацията за информационно съгласие за 

диагностични и лечебни процедури при пациенти е представена в Приложение I във 

вид на образец. 



         Тестовете са провеждани индивидуално в рамките на 30 минути за всяко дете 

поотделно с разрешението на Управителя на Болницата. Използван е кабинетът на 

специалния педагог (автора) в сградата на лечебното заведение.   

         Експериментът е реализиран на три етапа: 

I етап – констатиращ: за установяване на входното равнище на всички деца с ЦП и 

разделяне на децата на две групи: група за проучване – (ГП) от обучавани деца с 

предложената адаптирана методика (623 деца – 50.9%)  и контролна група – (КГ) от 

необучавани (с предложената методика) деца (600 деца – 49.1%); 

II етап – обучаващ експеримент с групата за проучване, за да се провери ефективността 

на адаптираната методика; 

III етап - заключителен (констатиращ експеримент) с анализ и сравняване на 

резултатите от постиженията на децата от двете групи. 

          Децата и от двете групи са диференцирани по следните показатели: 

   форма на  церебралната  парализа -  спастична  хемиплегия (398 деца, от тях  (ГП) – 

203, (КГ) – 195),  спастична  диплегия (373, от тях (ГП) – 192, (КГ) – 181),  атаксична 

(313 деца, от тях (ГП) – 157, (КГ) – 156)  и дискинетична форма (139 деца, от тях (ГП) – 

71, (КГ) – 68) 

пол – момичета, момчета; 

съпътстващи състояния – наличие или липса на диспраксия, епилепсия; 

изследвани са резултатите от умения: фонологична компетентност, четене, 

математика, графомоторика; форма на писмото (обучени да пишат - само печатно;  

печатно и ръкописно).  

          В Приложение II – таблица № 2 са представени индивидуалните резултати на 

1223 деца с церебрална парализа по тези показатели. 

          В Приложение II – таблица № 1 са представени 13 информационни таблици, 

които показват броят на насочените за педагогически интервенции деца в Болницата 

през изследвания период. Всяка таблица за съответната календарна година е разделена 

на тримесечия и регистрира допълнително границите на интелектуалното 

функциониране, начините на комуникация, както и възрастта, на която децата започват 

да се подготвят за училище.  

          Уточнение: Т.к. обект на изследването са приети за лечение пациенти на 

Болницата, броят на изследваните деца на нужната възраст и с една и съща 

характеристика по показателите е различна за отделните календарни години. 

Проучването не включва деца със спастична квадриплегия, поради тежестта на формата 

и ниските стойности на интелектуално функциониране.  

          Предназначението на таблици №1 в Приложението е да покажат броя на 

обучаваните и необучавани по предложената методика деца и възрастта, на която 

започват предучилищното обучение. Какви тенденции се наблюдават? През последните 

години – от 2007 до 2012 г. броят на децата, обучавани по специална методика се 

увеличава, възрастовата граница за начало на предобразователната програма се 



скъсява. Все по-малки на възраст деца с ЦП се стимулират да работят със символи на 

букви и цифри. 

          Таблиците отчитат нарастналата активност на медицински лица и 

парамедицински специалисти да насочват децата с ЦП за навременна 

предобразователна подготовка и на родителите, осъзнаващи необходимостта от ранни 

педагогически интервенции. 

          Инстументариумът за тестуване на децата се състои от серия подходящи задачи в 

областта на фонологичната компетентност,  зрителния (оптико-пространствен), 

гнозис, разделен на две части: четене и математика и проби за графични умения 

(писане). Включва диагностика на вербални и невербални деца. 

          Тестовете не обхващат цялостното интелектуално и социално развитие на детето, 

което е предмет на психологическото обследване, а само параметрите на 

педагогическата диагностика.  Не включват и логопедично оценяване за говорното 

развитие. 

          Тестовата батерия, която предлагаме, уточнява обучителните критерии за 

определяне входното ниво на децата преди постъпване в училище; подобрява 

качеството на ранните образователни изисквания и осигурява превенция на 

изоставането при децата с церебрална парализа на възраст 5-7 години. 

          Тази батерия е апробирана в Болницата и дава обективна педагогическата оценка, 

която е важна и насочваща, преди постъпване на детето в училище.                                         

                                            Методика на изследването 

          Предлагаме собствена методика, адаптирана към специфичните  особености на 

децата с церебрална парализа, която включва обучение в четене, графомоторика 

(писане) и математика. Децата от (ГП) – групата за проучване са  обучавани по същата 

методика и са показали резултати, които ще се анализират в следващата глава.  

          Обучаващата методика е предложена в отделен материал, т.к. заема важна,но 

самостоятелна част от дисертационния труд. Тя е кратко ръководство, което 

включва основните методи и стратегии на работа с децата с ЦП в предучилищния 

период.                                  
 
                         Статистически методи за обработка на данните 

          За анализ на статистическите параметри на тестовете са използвани методите на 

описателните статистики. Чрез тях са получени средните стойности и стандартните 

отклонения на суровите балове по различните тестове. 

          За проверка на хипотезата за нормалност на разпределението на суровите балове 

е използван критерият d на Колмогоров-Смирнов. 

          При двуфакторните дизайни е използван методът на двуфакторния дисперсионен 

анализ. Чрез него се изчисляват стойностите на F-критерия и p. Параметърът p показва 

доколко значимо е влиянието на дадения фактор. Ако p е по-малко от 0.01, тогава 

влиянието на фактора е статистически съществено. 
          
                      

               

                      

 



                ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

 

                                             ФОНОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ    

   

                                      Анализ на резултатите 

          При зависимата променлива „суров бал по теста за измерване на фактора 

„фонологична компетентност” са изследвани влиянията на независими фактори със 

зависими променливи, организирани в междугрупови двуфакторни дизайни, които 

имат следните резултати: 

 

          Фигура 1.  Влияние  на  фактора  „Форма    на    ЦП“    върху    фонологичната 

компетентност 

 

              
 

          На фиг. 1 е показан характерът на това влияние. Както се вижда от профила на 

този фактор и от  табл. 3, най-нисък е средният бал (4,68) по теста за фонологична 

компетентност на децата с атаксия, а най-висок е средният бал (5,91) на децата със 

спастична диплегия. На второ място е средният бал (5,44) на децата с дискинетична 

форма на ЦП, а на трето (5,33) – на децата със спастична хемиплегия. 

         Интелектът на децата със спастична диплегия варира най-често между широка 

норма и гранични стойности и децата са вербални, независимо, че при някои от тях са 

налице говорни нарушения. Когнитивните възможности на тези деца са с по-малко 

дефицити. Вниманието на ниво концентрация и превключваемост им позволява 

слухово по-бързо да се ориентират в звуковата страна на езика и да показват най-

високи резултати при теста за фонологична компетентност. При децата с атаксия 

интелектуалните стойности са по-разнообразни – от нормални, през гранични и леки до 

горни граници на умерените степени. Част от тях се обучават невербално, което е 

сериозно препятствие за събиране на по-голям брой точки от теста. Тези деца имат и 

най-ниските резултати. Децата с останалите две форми на ЦП – спастична хемиплегия 



и дискинетична се справят относително добре. Голяма част от тях имат добър 

потенциал за образователни дейности – интелектът е най-често от норма до лека 

степен. За хемиплегията на предучилищна възраст е характерно нагледно-образното 

мислене, слуховата преработка е със затруднения. Дистинетичната форма се ориентира 

по-добре слухово, но пък преобладаващите говорните нарушения възпрепястват 

правилното възприемане на звуците и звуковата структура на думите.  

         На фиг. 2 е показано влиянието на фактора „Обучение” върху бала по теста за 

фонологична компетентност. Както се вижда от профила на този фактор, обучаваните 

деца имат статистически значимо по-висок среден бал (6,4) по теста за фонологична 

компетентност в сравнение със средния бал (4,4) на необучаваните деца.  

         Резултатите недвусмислено доказват огромната роля на процеса обучение при 

всички форми на ЦП. Децата, занимавани по специална методика развиват 

фонологична компетентност, която е предпоставка за обучение в четене. 

         Позиционирането на тялото при всички обучавани деца с церебрално увреждане 

има изключително значение за постиженията по този тест. 

 

         Фигура 2. Влияние на фактора „Обучение“ върху фонологичната компетентност 

 

 

 
  

           На фиг. 3 е показан характерът на взаимодействието между факторите „Форма на 

ЦП” и „Обучение”. Нарушената успоредност между профилите на обучените и 

необучените деца изразява взаимодействието между двата фактора, което е 

статистически значимо. Както се вижда на фиг. 3, успоредността между двата профила 

е нарушена на равнище „атаксия” на фактора „Форма на ЦП”, чиито равнища са 

разположени на хоризонталната ос. Средният бал по теста за фонологична 

компетентност на обучаваните с атаксия (пунктирания профил) се доближава до 

средния бал на необучаваните с атаксия. С други думи,  обучението има най-слаб ефект 

при децата с атаксия. Най-голям е обучителният ефект при децата със спастична 

хемиплегия. На профилите се вижда, че техните точки (средните им балове) са най-

отдалечени – силно се различават. Средният бал на обучаваните деца със спастична 



хемиплегия е много голям (втори след средния бал на децата със спастична диплегия), а 

средният бал на необучаваните деца със спастична хемиплегия е най-малък. Тъкмо това 

показва, че обучението има най-голям ефект при децата със спастична хемиплегия.  

 

          Фигура 3. Влияние на взаимодействието между факторите „Форма на ЦП“  и 

„Обучение“ върху фонологичната компетентност 

 

 
 

 

          Децата със спастична хемиплегия имат много добри потенциални възможности да 

се обучават и когато се работи по специална програма когнитивните дефицити при 

способностите за анализ и синтез се повлияват. Появява се логическата компонента и 

абстрактната степен на мислене. При атаксичната форма по-ниските интелектуални 

стойности и липсата на реч при някои от случаите обяснява най-слабия ефект от 

обучителната програма по фонологична компетентност. 

          

          Интересни са резултатите на фиг. 4: децата, които са успели да се научат да 

пишат както с печатни, така и с ръкописни букви, имат по-добре развита  фонологична 

компетентност в сравнение с децата, които са могли да се научат да пишат само с 

печатни букви. Този факт се обяснява с връзката между перцептивните възможности, 

графичните умения и осъзнаването на речта в предучилищния период на децата. По-

добрите възможности за писане стимулират умствената дейност и развитието на 

уменията в областта на всички устни отговори. 

          

         Фигура 4. Влияние на фактора „Обучени да пишат“ върху фонологичната 

компетентност 
 



 
 

 

 

           Влиянието на взаимодействието между двата фактора е показано на фиг. 5. 

            

          

          Фигура 5. Влияние на взаимодействието между факторите „Форма на ЦП“ и 

„Обучени да пишат“ върху фонологичната компетентност 

 

 

 
 



           Както се вижда, профилите на двете равнища на фактора „Обучени да пишат“ не 

са успоредни поради това, че на равнище „Спастична диплегия“ на фактора „Форма на 

ЦП“ разликите във фонологичната компетентност между децата с тази форма на ЦП, 

които са се обучили да пишат само с печатни букви и тези, които са усвоили 

ръкописното и печатното писмо е много малка в сравнение с разликата между 

фонологичната компетентност на децата с атаксия и спастична хемиплегия. С други 

думи, най-голям ефект върху фонологичната компетентност имат графомоторните 

успехи при тези две групи деца. Защо това е така?  

          Децата с диплегия, за които е характерен квадрипаретичен синдром с 

преобладаване на долна парапареза, в повечето случаи имат много добри графомоторни 

възможности на ръцете, което позволява да могат да се обучат да пишат и в двете 

форми. Дискинетичната форма на ЦП в най-добрият случай достига до печатно писане 

и там не се правят опити да се приучи ръката да пише ръкописно, поради 

неефективността на такъв вид обучение, т.к. характерната дистония често е съчетана и 

със спастичност. Обратно, при повече усилия и специална методика, насочена към 

контрол на некоординираните движения, децата с хемипарези (развива се здравата, 

водеща ръка) и атаксия биха имали тези видими резултати. 

            

         Фигура 6. Влияние на фактора „Допълнителни състояния“ върху фонологичната 

компетентност 

 

                    
 

          Профилът на фактор „Допълнителни състояния“ на фиг. 6 показва, че децата, при 

които липсват допълнителни състояния, имат значимо по-добре развита фонологична 

компетентност от децата с тяхното наличие. Към изследваните съпътстващи 

церебралната парализа състояния отнасяме най-често срещаните – епилепсия, 

диспраксия. Те оказват значително влияние върху общото развитие на детето, в 

частност и върху фонологичната компетентност 

          Влиянието на взаимодействието между двата фактора е показано на фигура 7. 

Както се вижда, успоредността между профилите на двете равнища на фактора 



„Обучение“ е нарушена поради по-малката разлика в средните балове на 

фонологичната компетентност на децата без допълнителни състояния в сравнение с 

разликата при децата с наличие на допълнителни състояния. С други думи, ефектът на 

обучението върху фонологичната компетентност при децата с наличие на 

допълнителни състояния е по-голям в сравнение с този ефект при децата с липса на 

такива. Това е интересен резултат. Тъкмо децата с допълнителни състояния имат още 

по-голяма нужда от специално обучение за развитие на всички езикови и когнитивни 

функции. Специално разработената методика е ефективна и дава по-високи резултати 

дори при децата с допълнителни нарушения. 

 

          Фигура 7. Влияние на взаимодействието между факторите „Допълнителни 

състояния“ и „Обучение“ върху фонологичната компетентност 

 

   
         

     

         Значимостта на главния ефект на фактора „Пол“ се вижда добре от профила му на 

фигура 8. Момичетата имат значимо по-висок бал по теста за фонологична 

компетентност в сравнение с бала на момчетата. 

 

         Фигура 8. Влияние на фактора „Пол“ върху фонологичната компетентност 

 

                 



                                    
 
          Единствено статистиката регистрира по-добрите резултати при момичетата в 

сравнение с тези на момчетата при теста за фонологична компетентност. По време на 

обучението и изследванията на децата тази разлика не прави впечатление и не води до 

анализи защо е така. 

 
Изводи: 
 

 Формата  и  тежеста на  церебралната  парализа оказва влияние  върху   успехите 

на децата по теста за фонологична компетентност. 

 Специалната методика, приложена на групата от обучавани деца е ефективна  за 

всички видове церебрална парализа. 

 Децата  с  по-добри  възможности  за графомоторни умения постигат  по-високи 

резултати по теста за фонемен гнозис. 

 По-добре    развита    фонологична   компетентност   имат    децата   с   липса   на 

допълнителни състояния (епилепсия, диспраксия), но ефектът от обучението е по-голям 

при децата с наличие на такива. 

 Обучаваните    момичета     показват   значимо    по-висок    бал    по   теста      за 

фонологична компетентност в сравнение с обучаваните момчета. 

 

 

 

                                             

       
                                                              ЧЕТЕНЕ 

 
                                                       Анализ на резултатите 

         При зависимата променлива „суров бал по теста за измерване на фактора четене” 

са изследвани влиянията на независими фактори със зависими променливи, 

организирани в междугрупови двуфакторни дизайни, които имат следните резултати: 

         На фиг. 1 е даден профилът на фактор „Форма на ЦП“. Както се вижда, най-висок 

бал имат децата със спастична диплегия, а най-нисък бал – децата с атаксия. На второ 

място по бал за четене са децата със спастична хемиплегия и на трето – децата с 

дискинетична форма на ЦП. 



                                                                                                                                                            

Фигура 1.  Влияние на фактора „Форма на ЦП“ върху четенето 
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           Децата със спастична диплегия се справят най-добре и с теста по фонологична 

компетентност, който е предпоставка за по- лесно усвояване на процеса четене. Тези 

деца демонстрират по-високи интелектуални стойности на всички нива и по-рядко имат 

допълнителни състояния (епилепсия). Децата с атаксия показаха най-нисък среден бал 

при теста за фонологична компетентност, което се отразява и на уменията да 

организират по-ефективно четене. При тях много често са налице и допълнителни 

състояния, затрудняващи този процес. Децата с хемиплегия имат сравнително високи 

резултати при теста по четене. При тези деца механичната памет е съхранена и на 

принципа на автоматизиране на срички и думи те се научават да четат. Повече 

трудности при четене се стараят да преодоляват децата с дискинетична форма на ЦП. 

Нарушенията в техниката на дишане и артикулацията (в повечето случаи говорът е 

дизартричен) обясняват трудното сричкуване на прости думи и кратки изречения. 

 

          Фиг.2 представя посоката на влияние на фактор „Обучение”. От профила на този 

фактор се вижда, че средния бал по четене на обучаваните деца е с 10 точки по-голям 

от средния бал на необучаваните. Резултатите са напълно предвидими и естествени. 

Адаптираната методика, съобразена със специфичните особености на ДЦП води до по-

ефективно четене при всички форми.  

          Правилното позициониране на тялото при всички обучавани деца с церебрална 

парализа има огромно значение за постиженията по теста за четене.   

          

         Фигура 2. Влияние на фактора „Обучение“  върху  четенето 
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           Характерът на взаимодействието между двата фактора  „Форма на ЦП“ и 

„Обучение“ се вижда много добре на фиг. 3. Значимостта на взаимодействието се 

проявява в нарушената успоредност между профилите на равнищата на обучаваните и 

необучаваните на фактор „Обучение“. Двата профила „се разтварят“ от равнището 

„спастична диплегия“ на фактор „Форма на ЦП“, където разликата между средните 

балове на обучените и необучените деца по четене е най-малка, към равнището 

„Дискинетична форма на ЦП“, където разликата между средните балове по четене на 

обучените и необучените деца е най-голяма. С други думи обучението има най-голям 

ефект при децата с дискинетична форма на ЦП.  

          Интелигентността при децата с дискинетична форма често е запазена, което е 

предпоставка с повече усилия (специална методика, подходяща програма, 

индивидуална форма на работа) да се овладяват (доколкото степента на увредата 

позволява) неволевите движения на езика и лицевата мускулатура и да се постигне едно 

по-правилно и разбираемо четене на кратки думи и прости изречения още преди 

постъпване в училище. 

 

           Фигура 3. Влияние на взаимодействието между факторите „Форма на ЦП“  и 

„Обучение“ върху четенето 
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         Главният ефект на фактора „Обучени да пишат“ само печатно или печатно и 

ръкописно е показан на фиг. 4. От профила на този фактор се вижда, че децата, които са 

се обучили да пишат както печатно, така и ръкописно, имат средно с 12 точки по-висок 

среден бал по теста за четене в сравнение със средния бал на децата, които са успели да 

се научат да пишат само печатно. 

          Развиването на фините и графомоторните умения е тясно свързано с овладяване 

на процеса четене (както и с останалите развиващи се умения при децата на 

предучилищна възраст – фонологична компетентност, математика, социална 

адаптивност). Когато се развиват в максимално единство, т.е. четивните умения не 

изпреварват съществено моторните възможности, резултатите са видимо по-високи. 

                                                                                                                             

           Фигура 4. Влияние на фактора „Обучени да пишат“ върху четенето 
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          Взаимодействието между двата фактора – „Форма на ЦП” и „Обучени да пишат” 

е показано на фиг. 5. Най-малка е разликата между средните балове по четене на децата 

със спастична диплегия, обучени да пишат само с печатни и с печатни и ръкописни 

букви и най-голяма при децата с дискинетична форма, т.е. писането има най-голямо 

значение при дискинезиците. 

          Децата с диплегия имат много добри базисни предпоставки за развиване на 

познавателната сфера и словесно-логическото мислене. В повечето случай не се 

наблюдават сериозни речеви разстройства. Тези деца са и най-малко зависими от 

формата на писмото за правилно и автоматизирано четене. Обратно, при почти всички 

деца с дискинетична форма на ЦП се наблюдава речевото нарушение дизартрия, някои 

от тях имат и зрителни нарушения, което затруднява четивните умения. Повишаването 

на възможностите на развиване на графомоторните умения (децата достигат в най-

добрия случай до писане с печатни букви в едър и неравномерен шрифт) допринасят за 

по-правилно четене на думите в артикулационен план и по-ефективно цялостно 

автоматизиране на процеса четене. 

 

 

           Фигура 5. Влияние на взаимодействието между факторите „Форма на ЦП“  и 

„Обучени да пишат“ върху четенето 
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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         На фиг. 6 е даден профилът на фактора допълнителни състояния. Както се вижда, 

децата, при които липсват допълнителни състояния, имат средно по-висок бал по теста 

за четене в сравнение със средния бал на децата, при които са налице допълнителни 

състояния. Разликата е статистически значима. 

         Естествен е този резултат, т.к. допълнителните състояния (епилепсия, диспраксия) 

водят до по-кратко или по-продължително нарушение на функциите на мозъка, 

въздействат негативно върху когнитивните, обучителни и личностови характеристики 



на децата с церебрална парализа. Те забавят процесите за развитие на четивните умения 

и изискват продължителна и упорита работа за тренирането им. 

        

           

          Фигура 6. Влияние на фактора „Допълнителни състояния“ върху четенето 

                                                                                                                                        

Допълнителни състояния; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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         Таблица 1. Резултати от двуфакторния дисперсионен анализ за проверка на 

главните ефекти на факторите „Форма на ЦП“ и „Пол“  и на взаимодействието между 

двата фактора върху бала по четене 

 

Univariate Tests of Significance for Четене Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis 
decomposition 

 
SS Degr. of - Freedom MS F p 

Intercept 294407,5 1 294407,5 5366,703 0,000000 

Пол 41,7 1 41,7 0,759 0,383721 

Форма на ЦП 6244,1 3 2081,4 37,941 0,000000 

Пол*Форма на ЦП 116,4 3 38,8 0,708 0,547529 

Error 66652,7 1215 54,9 
  

 

          От дисперсионната таблица 1 се вижда, че фактор пол няма статиситически 

значимо влияние върху четенето. При всички поставени равни условия момичетата и 

момчетата четат с една и съща степен на четивните умения.  

  

Изводи: 

 

 Формата  и степента на церебралната  парализа  оказва  влияние  върху   развитието 

на четенето. 

 Съществено  по-високите  резултати   на  обучаваните  деца  с  четирите  форми   на 

церебрално  увреждане  доказват  ефективността  на  специалната методика,  насочена  към 

четенето. 



 Децата   с   наличие   на   допълнителни   състояния   (епилепсия, диспраксия)   имат 

по-ниски резултати  от  тези  с  липса на такива.  

 Нивото  на  фините и  графомоторните умения е тясно  свързано с  овладяване на 

 процеса четене. 

 Полът  няма  съществено  влияние  върху  фактора четене  при децата с церебрална  

парализа. 

 Резултатите потвърждават нуждите от ранното предучилищно обучение по четене с 

 цел  равноправно  участие  на   увредените   деца   в   предучилищната   подготовка   и   по-

пълноценно вграждане в широката социална  среда  

 

                                                 ГРАФОМОТОРИКА 

                                                    Анализ на резултатите           

          При зависимата променлива „суров бал по теста за измерване на графомоториката“ 

са изследвани влиянията на независими фактори със зависими променливи, организирани 

в междугрупови двуфакторни дизайни, които имат следните резултати:           

         На фиг. 1 е даден профилът на фактора „Форма на ЦП“. От него много добре се 

вижда, че най-високи резултати по теста за измерване на графомоториката имат децата със 

спастична диплегия и спастична хемиплегия, а най-ниски са резултатите на децата с 

атаксия и дискинетична форма на ЦП.  

          Фигура 1. Влияние на фактора „Форма на ЦП“ върху графомоториката 

 

                         

Форма на ДЦП; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          Диплегията се характеризира с долна спастична парапареза, като ръцете са 

незасегнати или засегнати в лека степен от парезата. Тази особеност, плюс съхранените 

интелектуални възможности, позволява на децата с тази форма да развиват много добри 



графомоторни умения. При децата с хемиплегия може да се тренира здравата (водещата) 

ръка и те да постигат също много добри резултати в тази област. При атаксията фините 

движения са затруднени от цялостното небалансирано моторно състояние. Тези деца по-

трудно се тренират в писане и по-подходящото писмо за тях е печатното. Дискинетичната 

форма е най-неблагоприятна за развиване на графомоторни умения поради неволевите 

екстрапирамидни хиперкинезии, които предизвикват тремор на ръцете или правят 

движенията на ръката неточни. При тези деца най-голямото постижение е писане с 

печатни букви и то в по-широка мрежа. 

          Главният ефект на фактора обучение е показан чрез профила му на фиг. 2. Вижда се, 

че обучаваните деца имат значимо по-високи резултати по теста за графомоторика в 

сравнение с по-ниските резултати на необучаваните деца.  

          И при този тест крайните резултати не са изненадващи. Графомоторните проблеми  

са налице при почти всички деца с церебрална парализа, било в лека, умерена или по-

значителна  степен. За да се научи детето с ЦП да пише самостоятелно букви и цифри са 

необходими много тренировки по специална методика и индивидуална програма,  

съобразена с формата на церебралното увреждане и интелектуалното ниво. От голямо 

значение е не само волята и желанието на детето да се научи да пише, но и търпението и 

постоянството на обучаващия да реализира писането стъпка по стъпка на всеки елемент от 

сложната за децата символика.  

          Убедителните резултати на обучаваните деца доказват ефективността на методиката, 

насочена към графомоторни умения.  

         Правилното позиционирането на тялото при всички форми на церебрално 

увреждане на обучаваните деца е задължително условие за постиженията по този тест. 
 

           Фигура 2.  Влияние на фактора „Обучение“  върху  графомоториката                                                                                              
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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         Влиянието на взаимодействието между двата фактора се вижда много добре от 

профилите на фактора „обучение“ спрямо равнищата на фактора „Форма на ЦП“, показани 

на фиг. 3. 

         Фигура 3. Влияние на взаимодействието между факторите „Форма на ЦП“  и 

„Обучение“ върху графомоториката 

Форма на ДЦП*Обучение; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          Много интересен е профилът на необучаваните деца. Както се вижда, той е почти 

успореден на хоризонталната ос. С други думи необучаваните деца с четирите форми на 

ЦП имат почти едни и същи ниски резултати по графомоторния тест. Много по-различна е 

формата на профила на обучаваните деца. При децата със спастична диплегия и спастична 

хемиплегия той се движи на високите равнища, а при децата с атаксия и дискинетична 

форма на ЦП равнището му рязко пада. С други думи обучаваните деца със спастична 

диплегия и спастична хемиплегия имат съществено по-високи резултати по 

графомоторния тест в сравнение с резултатите на децата с атаксия и дискинетична форма 

на ЦП. Тъкмо при обучаваните деца се наблюдава разслоението в зависимост от вида ЦП, 

докато при необучаваните няма разлики, но пък и техните резултати са много ниски. 

          Тези резултати още веднъж доказват твърденията за задължителната ранна 

подготовка на ръката за писане чрез използване на специална методика, подходящи 

стратегии и професионална подготовка от страна на обучаващия. И на тази фигура се 

потвърждават изводите, че най-благоприятни и с най-ефективно обучение са децата с 

диплегия и хемиплегия. Причините са вече обяснени (виж интерпретацията за фиг.1). 

           От профила на фактора „Обучени да пишат“  на фиг. 4 се вижда, че децата, обучени 

да пишат както с печатни, така и с ръкописни букви, имат съществено по-високи резултати 

по графомоторния тест в сравнение с резултатите на децата, които са успели да се научат 

да пишат само с печатни букви.  



           Овладяването на ръкописното писмо е критерии за по-добри графомоторни умения и 

естествено повишава резултатите на изследваните деца. Не можем да пренебрегваме 

възможностите, които дават ръкописните елементи за развитието на ръката за писане. 

Когато детето има потенциала да усвоява и усъвършенства тези умения, това е 

подходящият шрифт. Но при моторна невъзможност за ръкописно писане не е необходимо 

на всяка цена то да се осъществява. Статистическите резултати са само графичен израз на 

успели и по-малко успели във писането деца. Реално за всяко дете трябва да се използва 

тази писмена форма, която е подходяща за вида парализа и когнитивното функциониране. 

Опростената форма на печатния шрифт има предимствата на достъпно писане при голяма 

част от децата с атаксия и дискинетична церебрална парализа.  

           Правилният захват при подготовката на децата за писане не винаги и не на всяка цена 

трябва да е задължителен, т.к. всяко дете намира своя начин да държи средството за писане. Не 

правилният модел е най-важният, а удобството и конфорта по време на този сложен акт. 

           Фигура 4. Влияние на фактора „Обучени да пишат“ върху графомоториката  

           

Обучени да пишат; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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           На фиг. 5 е показано на какво се дължи взаимодействието между двата фактора 

„Обучение“ и „Обучени да пишат“. Много добре се вижда, че при необучаваните деца 

почти няма разлика в профилите на тези, които са обучение да пишат само печатно, и тези, 

които са обучени да пишат както печатно, така и ръкописно. При обучаваните деца обаче 

разликата между владеещите само печатното писмо и тези, които могат да пишат печатно 

и ръкописно, е много голяма. Тъкмо в това е същността на взаимодействието между двата 

фактора. При обучаваните деца се засилва графомоторния ефект в зависимост от 

владеенето само на печатното писмо или и на двете. 

           Резултатите на тази фигура още веднъж недвусмислено доказват водещата роля на 

обучаващата методика. Печатно или ръкописно, писмото се усвоява на базата на 

графомоторните възможности на детето и правилните стратегии за качествена тренировка 

на ръката за писане  



            Фигура 5. Влияние на взаимодействието между факторите „Обучение“ и  „Обучени 

да пишат“ върху графомоториката           
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          На фиг. 6 е представено влиянието на фактора „Допълнителни състояния“. От 

профила на този фактор се вижда много добре, че децата без допълнителни състояния имат 

съществено по-добри графомоторни резултати в сравнение с децата, при които са налице 

допълнителни състояния.   

            

           Фигура 6. Влияние на фактора „Допълнителни състояния“ върху графомоториката 

 

                       

Допълнителни състояния; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Липса Наличие

Допълнителни състояния

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Г
р
а
ф

о
м

о
т
о
р
и
к
а

 
 

          

 



           Взаимодействието между двата фактора е изразено като нарушена успоредност на 

профилите на фактора „обучение“ във връзка с наличие или липса на допълнителни 

състояния. На фиг. 7 се вижда, че по-съществена е разликата в графомоторните 

постижения между обучаваните деца с наличие или липса на допълнителни състояния 

(профилът им е по-наклонен в сравнение с профила на необучаваните деца). 

          И тук става ясно, че дори и при наличие  на съпътстващи церебралната парализа 

състояния (епилепсия, диспраксия), когато се приложи подходяща обучителна програма за 

развитие на графомоторни умения, децата демонстрират  много по-високи успехи.   

 

          Фигура 7. Влияние на взаимодействието между факторите „Допълнителни 

състояния“ и „Обучение“ върху графомоториката 

                                                                                                                               

Допълнителни състояния*Обучение; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          Таблица 1. Резултатите от двуфакторния дисперсионен анализ за проверка на 

главните ефекти на факторите „Форма на ЦП“ и „Пол“  и на взаимодействието между 

двата фактора върху бала по графомоторика   

 

 

Univariate Tests of Significance for Графомоторика Sigma-restricted parameterization Effective 
hypothesis decomposition 

 SS Degr. of - Freedom MS F p 

Intercept 239377,9 1 239377,9 4909,517 0,000000 

Пол 40,8 1 40,8 0,837 0,360492 

Форма на ЦП 3485,3 3 1161,8 23,827 0,000000 

Пол*Форма на ЦП 75,3 3 25,1 0,515 0,672062 

Error 59240,9 1215 48,8   

           

          Въз основа на резултатите от дисперсионния анализ трябва да приемем хипотезата, 

че фактор „Пол“ няма съществено влияние върху графомоториката на децата. И 



момчетата, и момичетата имат еднакви графомоторни постижения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.  

 

 

Изводи: 

 

 Формата и степента на церебралната парализа оказва влияние върху развитието на 

графомоторните умения. 

 Съществено  по-високите  резултати  на  обучаваните  деца  с  четирите  форми  на  

церебрално увреждане доказват ефективността на специалната методика, насочена 

към графомоториката. 

 Децата обучени да пишат не само с печатно, но и с ръкописно писмо постигат по-

високи резултати по теста за графични умения. 

 Децата с наличие на допълнителни   състояния   (епилепсия, диспраксия)   имат по-

ниски резултати от тези с липса, но при обучаваните,  дори  и  с допълнителни 

състояния  децата имат по-висок среден бал по теста за графомоторика. 

 Полът няма съществено влияние върху графомоториката на децата с церебрална 

парализа.  

 
                                                

 

                                                         МАТЕМАТИКА                                                               

                                                    Анализ на резултатите           

           При зависимата променлива „суров бал по теста за измерване на фактора 

„математика” са изследвани влиянията на независими фактори със зависими променливи, 

организирани в междугрупови двуфакторни дизайни, които имат следните резултати. 

           Типът на влиянието на фактора „Форма на ЦП“ се вижда много добре на фигура 1. 

Най-висок бал имат децата със спастична диплегия, а най-нисък – децата с атаксия. На 

второ място по бал са децата със спастична хемиплегия, а на трето – децата с дискинетична 

форма на ЦП      .  

          Фигура 1. Влияние на фактора „Форма на ЦП“ върху бала по математика 

         



Форма на ДЦП; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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           Децата с форма спастична диплегия имат най-добрите възможности да се справят с 

обучителния материал по математика. В повечето случаи това са вербални деца със 

съхранен интелект или гранични стойности. Нивото на висшите корови функции (праксис, 

гнозис, ориентация в пространствени величини) дава възможности да се формират 

логическите компоненти на тази възраст, необходими за усвояване на математическите 

умения и знания. При децата с атаксия, обаче, умственото изоставане при голям процент от 

тях води до трудности в цялостното възприемане на математическите зависимости. 

Логиката и абстрактните представи се развиват бавно и непоследователно. Затова и 

успехите са най-ниски по образувания среден бал от теста по математика. Децата със 

спастична хемиплегия имат нарушен двумерно пространствен усет за разположението на 

обекти и предмети, т.к. е засегната лявата/дясната страна на тялото. Това нарушение дава 

сериозно отражение върху математическите представи и те по-трудно възприемат и 

съотнасят пространствените величини и категории, но все пак имат добри възможности за 

развиване на базисните умения. Концентрацията на вниманието при дискинетичните 

форми е нарушено на всички нива следствие на честите екстрапирамидни неволеви 

реакции, както и от наличието на парализа на зрителните движения при част от децата. 

Тези особености влияят на обучението по математика, като все пак те показват 

сравнително по-добри резултати от децата с атаксия  

            На фиг. 2 е показан главният ефект на фактор „Обучение“. Много добре се вижда, че 

обучаваните деца имат средно значимо по-висок бал по теста „математика” в сравнение с 

необучаваните деца. Резултатите не са изненадващи. Когато обучаващата методика е 

съобразена с наличните възможности за възприемане на математическите понятия и със 

специфичните характеристики на отделните форми на церебралното увреждане, 

обучението е ефективно и съдейства за подготовката на бъдещите ученици с диагноза ЦП.  

          За ефективността на методиката по математика от изключително значение е 

позиционирането на тялото по време на образователните занимания. 

 

   



            Фигура 2. Влияние на фактора „Обучение“  върху  бала по математика 

Обучение; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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           Характерът на взаимодействието между двата фактора е показано на фиг. 3. Много 

добре се вижда, че профилите на обучаваните и необучаваните деца при различните форми 

на ЦП не са успоредни. Тъкмо тази нарушеност на успоредността говори за наличие на 

взаимодействие между двата фактора. Вижда се, че профилите се разтварят като „ножица“ 

от равнище спастична диплегия, където точките им са по-близо и се разделят към 

дискинетичната форма на ЦП, където са най-отдалечени. Това означава, че най-голям е 

обучителният ефект при децата с дискинетична форма. Това е така, защото децата с тази 

форма имат интелектуалния ресурс да възприемат математическите понятия и 

зависимости, но е необходима специално насочена програма за работа по математика, 

адаптирана към особеностите на моторното състояние (невилевите дискинетични 

екстрапирамидни хиперкинезии). 

           Фигура 3. Влияние на взаимодействието между факторите „Форма на ЦП“  и 

„Обучение“ върху бала по математика                                                                                                                                                                     



Форма на ДЦП*Обучение; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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            От профила на фиг. 4 се вижда много добре, че децата, обучени да пишат с печатно 

и ръкописно писмо имат значимо по-добър резултат по теста за измерване на 

математическите умения в сравнение с децата, които са успели да се обучат да пишат само 

с печатни букви. Тези статистически резултати показват влиянието на моторните (фини и 

графомоторни) и идеомоторни функции за развиване на логика, мислене, въображение, 

абстракция при децата с ЦП. Децата с по-високи графомоторни успехи регистрират и по-

успешно обучение по математика.         

              Фигура 4. Влияние на фактора „Обучени да пишат“ върху бала по математика 

Обучени да пишат; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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            Влиянието на взаимодействието между двата фактора„Обучение“  и „Обучени да 

пишат“ е добре изразено на фиг. 5  в нарушената успоредност на профилите на децата, 

обучени да пишат само печатно и тези, които имат възможносити да пишат печатно и 

ръкописно. Двата профила са много по-раздалечени при обучаваните деца, отколкото при 

необучаваните. Това означава, че при обучаваните деца постиженията по математика 

много по-силно зависят от това дали са обучени да пишат печатно и ръкописно или само 

печатно. Този ефект е много по-слаб при необучаваните деца. Децата, преминали курс 

обучение по математика и графомоторика по специално насочена методика показват 

винаги по-високи резултати по тестовете. Взаимодействието между двата фактора на фиг.6 

още веднъж ни насочва на идеята, че върху бала по математика оказват влияние както 

обучението, така и развиването и усъвършенстването на графичните умения. 

           Фигура 5.  Влияние на взаимодействието между факторите „Обучение“  и „Обучени 

да пишат“ върху бала по математика 

                                                                                                                                                                     

Обучени да пишат*Обучение; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          На фиг.6 е показан главният ефект на фактор „Допълнителни състояния“. От 

профила на този фактор се вижда, че децата с наличие на допълнителни състояния имат 

значимо по-нисък резултат по теста за измерване на математически умения в сравнение с 

много по-високия резултат на децата, при които липсват допълнителни състояния. 

          Наличието на епилепсия (характерът на пристъпите, честотата на тяхната проява) и 

конструктивната диспраксия (координационно нарушение на развитието, перцептивно-

моторна дисфункция) влияе върху уменията по математика, които изискват добра 

ориентация, ред, последователност и логика. Затова и резултатите при едната и другата 

група деца имат такава голяма разлика.     

          Фигура 6.  Влияние на фактора „Допълнителни състояния“ върху бала по математика            



Допълнителни състояния; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          Взаимодействието между двата фактора „Допълнителни състояния“ и „Обучение“ е 

показано на фиг. 7. Много добре се вижда, че разликата в постиженията между 

обучаваните деца с липса и с наличие  на допълнителни състояния е значимо по-голяма в 

сравнение с тази на необучаваните с липса/наличие на допълнителни състояния. Този 

статистически резултат още веднъж потвърждава твърдението, че обучаващата методика 

по математика е ефективна и трябва да се прилага при децата с ЦП. 

         Фигура 7. Влияние на взаимодействието между факторите „Допълнителни състояния“ 

и „Обучение“ върху бала по математика 

Допълнителни състояния*Обучение; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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              Таблица 1.  Резултати от двуфакторния дисперсионен анализ за проверка на 

главните ефекти на факторите „Форма на ЦП“ и „Пол“  и на взаимодействието между 

двата фактора върху бала по математика           

Univariate Tests of Significance for Математика Sigma-restricted parameterization Effective 
hypothesis decomposition 

 SS Degr. of - Freedom MS F p 

Intercept 239377,9 1 239377,9 4909,517 0,000000 

Пол 40,8 1 40,8 0,837 0,360492 

Форма на ЦП 3485,3 3 1161,8 23,827 0,000000 

Пол*Форма на ЦП 75,3 3 25,1 0,515 0,672062 

Error 59240,9 1215 48,8   

            

           От последните колони на дисперсионната таблица 1 се вижда, че факторът „пол“ не 

оказва съществено влияние върху постиженията по математика – и момчетата, и 

момичетата се представят средно еднакво в математическия тест. 

Изводи: 

 Формата   и степента на    церебралната    парализа    оказва    влияние    върху 

развитието   на математическите умения. 

 Съществено      по-високите      резултати    на    обучаваните  деца     с   четирите  

форми     на церебрално      увреждане    доказват   ефективността   на   специалната    

методика,  насочена    към математическите умения. 

 Децата    с      наличие    на      допълнителни    състояния       (епилепсия, 

диспраксия)    имат по-ниски резултати  от  тези  с  липса  на такива. 

 Обучаваните деца  с липса и с наличие на допълнителни състояния получават по-

високи резултати от необучавани със същите състояния. 

 Нивото   на    фините   и   графомоторни   умения   е  тясно  свързано  с  

математическите резултати. 

 Полът  няма  съществено  влияние    върху   фактора   математика  при децата  с  

церебрална парализа. 

 Резултатите  потвърждават  нуждите  от  ранното  предучилищно  обучение  по  

математика   с  цел   равнопоставено участие  на   увредените   деца   в   

предучилищната   подготовка   и   по-пълноценно вграждане в широката социална  

среда.   

        

         Възниква и въпросът? С кое умение децата  с ЦП се справят по добре – с 

четенето или с математиката? 



          В таблица 18 по-долу са дадени средните оценки по четене и математика по 

нормирана процентна скала от 0 до 100%. Средната стойност на четенето 51,28% е 

значимо по-голяма от средната стойност по математика 44,24%. Разликата е 

статистически значима според резултатите от t- критерия за значимост на разликата 

между средни (t = 29,36; р=0,000). . 

         Таблица 18. Разлика между средните скалови стойности на нормираната скала за 

четене и нормираната скала за математика 

 

T-test for Dependent Samples Marked differences are significant at p < ,05000 

 Mean 
Std.D

v. 
N Diff. 

Std.
Dv. - 
Diff. 

t df p 
Confiden

ce - -
95,000% 

Confid
ence - 

+95,000
% 

Четене нормирана 
скала 

51,28 29,74         

Математика 
нормирана скала 

44,24 27,58 1223 7,04 8,38 29,36 1222 0,00 6,565063 
7,50517
3 

         

          Резултатите показват, че децата имат по-големи постижения по четене, 

отколкото по математика. С други думи за децата с ЦП по-достъпно е овладяването 

на четивна техника, в сравнение с разбирането на алгоритмите на математическите 

операции. 

          Защо? Характерните за децата механична памет и нагледно-образно мислене 

подпомагат зрителното запаметяване и изработването на траен механизъм за 

автоматизиране на процеса четене. От друга страна голяма част от децата имат 

затруднени пространствени представи (нарушен е пространственият гнозис и праксис); 

страда разбирането за по-сложни логически структури и категории; абстрактното 

мислене и логическата компонента са липсващи или неадекватни за възрастта, което 

затруднява математическите представи и всички аритметични действия. 

 

                                        

    

                                       

 
                                              
 

 

 

 

 

 

                                                        

 
                                  

 

 

 



                               ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

                                       Обобщени резултати от проучванията 

 
 Формата  и  степента   на церебралната парализа оказва  влияние  върху  успехите  на 

децата по тестовете за фонологична компетентност, четене, графомоторика (писане) 
математика. 

 Съществено  по-високите  резутати  на  обучаваните  деца  с  четирите  форми на 

церебрално увреждане доказват ефективността на специалната методика, насочена към 

фонологичната компетентност, четенето, графомоториката, математиката,. 

 Децата с наличие на допълнителни състояния (епилепсия, диспраксия) имат  по- 

ниски резултати по всички тестове от тези с липса, но обучаваните деца, дори и с 

наличие на допълнителни състояния имат по-висок среден бал по всички тестове. 

 Нивото на  графомоторните  умения е тясно свързано с резултатите от  тестовете 

за фонологична компетентност, четене, математика. 

 Резултатите показват по-добрата успеваемост на децата в областта на четенето, в 

сравнение с математиката. 

 Децата,  обучени да пишат не само с печатно, но и  с ръкописно  писмо  постигат 

по-високи резултати по теста за графични умения. 

 Обучаваните    момичета     показват    значимо    по-висок    бал    по   теста      за 

фонологична компетентност в сравнение с обучаваните момчета. 

 Полът    няма    съществено   влияние   върху   факторите    четене,    математика, 

графомоторика. 
 Резултатите   от   тестовете   за  фонологична  компетентност,   четене,   математика, 

графомоторика (писане) потвърждават нуждите от ранно предучилищно обучение с цел 

равнопоставено участие на децата с церебрална парализа в предучилищната подготовка и по-

пълноценно приобщаване към подходящата образователна среда. 

 

                                                  Изводи 

 

 Доказват   се   възможностите   на   предучилищната подготовка   с  помощта   на 

предложената  адаптирана  методика. Обучаваните деца,  дори с  повече  допълнителни 

състояния (епилепсия, диспраксия)  постигат по-високи резултати по критериите на 

инструментариума за предучилищна подготовка.  

 Потвърждава се хипотезата, че всяко дете с интелектуални стойности от широка 

норма  до  горни  граници   на  умерени  стойноси   може  да  се  обучава по  специално 

насочена методика и да постига резултати на базата на общите характеристики на 

заболяването и собствения си потенциал. 

 Обучаващата методика е превантивно необходима при децата с широка норма на 

интелектуален квотиент (намалява риска от значително изоставане от връстниците в 

по-късен период). 

 Предучилищната    методика   дава    възможности     и   на   невербалните   деца 

с ЦП да развиват потенциалните си ресурси в предучилищния етап. 

 Поради  спецификата  на церебралното увреждане развитието на  писмената  реч 

в  печатен  шрифт е толкова пълноценно, колкото и ръкописното писмо. Правилният 

захват при подготовката на децата за писане не винаги и не на всяка цена е 

задължителен.  

 Проучването    и   резултатите   показват    по-добрата   успеваемост  на    децата 

в областта на четенето, в сравнение с математиката. 

 Става  ясно,  че  правилното позициониране на детето с ЦП  е  важно  условие  за 

резултатно предучилищно обучение.  



 Броят  на децата,  потърсили  квалифицирана  помощ  и специална  методика   се 

увеличава.  

 Скъсява  се   възрастовата  граница  на  децата,  обучаващи се  по  предучилищна 

методика. Стимулира се ранното предучилищно и училищно обучение  на децата с ЦП 

у нас в унисон с международните тенденции. 

 

                                              Препоръки 

 

    Като основни могат да се отбележат: 

    1. В общообразователните училища да не се поставят нереални изисквания за  

работа върху краснопис при обучението на децата с церебрална парализа. Учителите 

/основни и ресурсни/ да не насилват децата с тази диагноза да пишат с ръкописни 

букви, когато липсва базисната основа. Не това е приоритетното в развитието на 

писмената реч на тези деца. Достатъчно е детето да си служи с печатни букви, за да се 

признае неговия успех.  

   2. Чрез специално адаптираната методика за работа с децата с ЦП от 5 до 7 години да 

се внесе яснота, че не на всяка цена и не при всички случаи може да се изисква от тях 

правилен хватателен модел при писане. Не е най-важното как се държи средството за 

писане, а удобството и конфорта на детето по време на този процес. 

3. Да   продължи  тенденцията   предучилищното   обучение   при   децата   с   ЦП     да 

бъде задължително условие преди постъпване  в общообразователно или специално 

училище, тъй като доказва все повече своята необходимост. 

     

                                           
                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Дисертационният труд постигна основната цел - да предложи собствена методика 

по четене, графомоторика (писане) и математика и да проучи нейните възможности за 

по-ефективно обучение на децата с церебрална парализа преди постъпване в училище.   

          Резултатите от изследванията защитиха хипотезата, че специално насочената 

обучаваща методика за децата с церебрална парализа в предучилищна възраст е 

предпоставка за достигане на по-висока степен на училищна готовност.  

          Потвърди се концепцията за педагогическо въздействие с методите на 

специалната педагогика и за първи път се изведоха статистически данни за 

регистриране на разликите в предучилищните умения между обучавани и необучавани 

по тази методика деца. 

          Потвърди се необходимостта от превенция при деца с интелект, близък до 

нормата или в широка норма и двигателни дефицити, обословени от парализата. Даде 

се приоритетно право на печатния шрифт - необходимо условие за развитие на писмо 

при голям процент от децата с церебрална парализа. 

          Стимулира се тенденцията за ранно предучилищно и училищно обучение  на 

децата с увреждания и тяхното прибщаване към най-подходящата образователна среда. 

          Дисертационният труд дава отговори на много въпроси, свързани с моделите за 

работа с децата с церебрална парализа, но и провокира мисли, анализа, осигурява 

материал за бъдещи проекти, изследвания и научни разработки.  
                                                                     

                                                                         

 

                                                                   

 

 



                                                                        ПРИНОСИ 

 

1. Научно - теоретичните   приноси   на  този   дисертационен   труд   са  свързани   с 

панорамното разглеждане на церебралната парализа при децата и съпътстващите 

състояния през погледа на специалната педагогика. Многообразието в клиничната 

картина на това заболяване изисква добро познаване на специфичните особености на 

всяка церебрална форма и на психолого-педагогическата характеристика на 

възрастовата група от 5 до 7 години.  

2. Обхватно  са  разгледани  начините  на  обучение  и  най-подходящата  възраст за 

постъпване в училище в исторически план. Проучени са в световен мащаб тенденците 

за ранно обучение в четене и математика. Направени са коментари за плюсовете и 

минусите на най-популяризираните идеи и методики за подготовка на децата за 

училище. Изведени са изводите, че предучилищното обучение на децата с ЦП  изисква 

нова оригинална методика, правилна преценка на възможностите им и верен 

стратегически подход. 

3. Научно-приложните  и  методическите  приноси  са  свързани  с  предлагането на 

собствена адаптирана методика за обучение по четене, графомоторика (писане) 

иматематика, която да е съобразена със спецификата на моторните и интелектуалните 

дефицити на децата, и едновременно с това да е интересна, забавна, различна от първия 

буквар, тетрадките и другите допълнителни училищни пособия. 

4. Разработен, приложен и с доказан принос е и тестът за педагогическа диагностика на 

децата с ЦП преди постъпване в училище. Той дава ясни образователни критерии, 

икономичен е и лесен за изпълнение. 

5. За първи път се прави научно изследване с цел да се изведат статистически данни за 

разликите в предучилищните умения между обучавани и необучавани с конкретна 

методика деца с различни форми на ЦП, като се използват инструменти на специалната 

педагогика. 

6. За първи път се изследва педагогическото въздействие в рамките на ранната 

предучилищна подготовка и се доказва необходимостта от навременни интервенции 

при деца с ЦП на възраст от 5 до 7 години.  

7.  Принос   в  областта   на   специалната    педагогика    е    идеята   предучилищната 

подготовка на децата с ЦП да не изостава от световните тенденции за ранно 

предучилищно обучение и възпитание на децата с увреждания.  

8. Дисертационният труд може да послужи като помощен материал за работа с деца с 

ЦП на стажанти, млади специалисти, специални и социални педагози, основни и 

ресурсни учители, педагогически съветници и на родители, които искат да бъдат в 

помощ на децата си като ко-терапевти.   

                                                    

 

 

                                               

 

                    

 

                          

        

 

         



       НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

1. Психо-педагогическа характеристика на деца с церебрална парализа -  сп. 

Специална педагогика, Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”, София, 

2013г., бр.2, стр.29-40 

2. Въздействие на епилепсията върху когнитивните функции и обучителни 

способности при децата с церебрална парализа -   сп. Неврология и психиатрия, 

под редакцията на доц. д-р А. Алексиев и колектив, Медицински  университет, 

София, бр.2, 2013г., стр. 3-12 

3. Обучение на деца с церебрална парализа – концептуализация и перспективи – 

сборник с доклади от Академия по церебрална парализа (26.04.2014г.), 25 

години СБДПЛРДЦП „ Св. София”, гл.редактор доц. д-р Ив. Чавдаров. Изд. Дж. 

Стратус, гр. Ст Загора, 2014г., стр. 198-207 

4. Развитие на графомоторика при деца с церебрална парализа – изследвания и 

перспективи – сборник с научни доклади (докторански научен семинар) от 

конференция с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства 

пред съвременната наука” – 6-8 юни 2014г. организирана от Факултета по 

педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2014г. стр. 139-14 

     5. Развитие на умения за четене при деца с церебрална парализа на възраст  4,6 – 

            години – изследвания и перспективи -  сп. Специална педагогика, 

            Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”, София, бр. 4, 2014г., стр. 62-73 

 

6. Развитие на математически умения при децата с церебрална парализа на възраст    

       от 4,6-7 години –изследвания и перспективи – сп. Образование и технологии, гл.    

             редактор доц. д-р Р. Папанчева, електронно издание, бр. 5, Бургас, 2014г., стр.  

             44-51и обзор на хартиен носител на същото списание – стр. 30-32 

 

7.   Интегрирано обучение на децата с церебрална парализа – сп. Социална работа,               

София, 2014, бр. (под печат) 

8.    Възможности на децата с церебрална парализа за развиване на графомоторни 

умения – резултати от изследване – сп. „Списание на Софийския университет 

за образователни изследвания“, гл. редактор проф. Р. Пейчева, онлайн издание, 

бр 3, 2014г., стр. 81-93 

 

Авторска книга „Методика за предначално ограмотяване и формиране на 

математически умения при деца с церебрална  парализа“, рецензент доц. Неда 

Балканска, изд. Авангард, София, 2014 г.  

 

 

 
 

          

                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 


