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Въведение 

Проблемът за овладяването на устната реч (УР) в условията на дълбока и 

значителна слухова загуба е един от фундаменталните в съвременното обучение на 

деца със слухов дефицит както у нас, така и в световен мащаб. В последните 

десетилетия в специалната педагогика се наблюдава тенденция на нарастващ 

интерес към търсене на нови, иновационни и по-гъвкави технологии за 

рехабилитация и обучение на слуховоувредените ученици в лицето на 

съвременните информационни и комуникационни технологии. Специалистите 

отчитат възможностите на интерактивната образователна мултимедия (ИОМ) за 

подобряване параметрите на корекционното въздействие и обучение. Това налага 

да се обърне по-голямо внимание на нейния педагогически потенциал за решаване 

на конкретни практически задачи. 

Актуалността на настоящия дисертационен труд произтича от липсата на 

конкретни методически изследвания за прилагане на ИОМ в процеса на овладяване 

на определени речеви умения и навици от деца със слухови нарушения. В досега 

съществуващите научни публикации в българската литература се срещат ограничен 

брой изследвания, фокусирани основно върху разработване на мултимедийни 

компютърни програми и апробиране на техните технически възможности. 

Напоследък се правят и някои изследвания върху възможностите на мултимедийни 

софтуерни продукти, основани на жестовата реч за улесняване на учениците със 

слухов дефицит при овладяване на лексика от различни културно-образователни 

области при разбирането и осмислянето на основни понятия и концепции. Но тъй 

като в обучението на децата с увреден слух в българското училище се прилага 

оралният (устен) метод, като основната цел е изграждане на комуникативни 

умения, където жестовата реч е само помощно средство, е целесъобразно да бъдат 

провеждани множество задълбочени теоретични и емпирични изследвания с цел 

установяване на педагогическата ефективност на ИОМ върху отделни параметри на 

корекционно-познавателния процес. 

Научната значимост произтича от назрялата необходимост за търсене на нови 

решения в практиката на корекционното обучение в съвременното българско 
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специално училище, за оптимизиране на процеса на овладяване на речта от 

слуховоувредените деца в съответствие с новите изисквания и тенденции в 

световното образование. Точното и обосновано детерминиране на възможностите 

на информационните технологии в представената област, в частност на ИОМ, от 

позициите на педагогическата наука, е индикатор за адекватно планиране и 

реализиране на корекционно-педагогическото въздействие и неговата ефективност. 

Социалната значимост на проблема се определя от необходимостта от 

усъвършенстване на съществуващата практика за овладяване на УР като основно 

средство за комуникация с оглед пълноценна интеграция и социализация на децата 

и младежите с увреден слух, за равнопоставеност и равни възможности. Това е 

важен обществен проблем, който изисква адекватни решения, преосмисляне на 

традиционната практика и търсене на нови образователни подходи. Ето защо в 

дисертацията е направен опит да се анализират възможностите за овладяване на 

речта (по-конкретно на един от основните й компоненти –лексикалния фонд), на 

основата на целесъобразно интегриране на ИОМ в корекционно-образователния 

процес.  

На базата на осъщественото аналитично проучване на научната литература се 

систематизира концепцията на емпиричното изследване, която е ориентирана към 

проучване на ефекта от интегриране на ИОМ в обучението, насочено към 

овладяване на лексика. Тя може да бъде представена чрез фигурата: 
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За това реализирахме обучение, насочено към овладяване на лексика със 

систематично включване на ИОМ в индивидуалните занятия като част на 

емпиричния корпус на изследването. 

На основата на концепцията са представени обект, предмет, цел, задачи и хипотеза 

на емпиричното изследване. 

Обект на изследването е обучението на деца с увреден слух за развитие на УР, 

респективно на лексикалния фонд, разглеждано в контекста на корекционно-

образователния процес. 

Предмет на изследването е педагогически дизайн, базиран на използването на 

ИОМ. 

Основната цел на изследването е да анализира какви са възможностите на ИОМ за 

повишаване на знанията и уменията на деца със слухов дефицит при овладяване на 

УР. На практико-приложно равнище изследването си поставя за цел да установи 

ефекта от интегрирането на технологията за овладяване на лексикалния фонд от 

слуховоувредени деца в 4-ти и 5-ти клас в занятията по слухово-речева 
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Фиг. 1. Схематично представяне на концепцията на емпиричното изследване 
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рехабилитация (индивидуални занятия) в специалното училище за деца с увреден 

слух и на тази основа да се конструира модел за корекционно-педагогически 

дизайн за овладяване на лексика.  

Изследователските задачи са следните: 

 да се проучат и представят теоретичните аспекти на проблема; 

 да се структурира дидактически тест за диагностициране състоянието на 

лексикалния фонд на учениците с увреден слух; 

 да се диагностицира състоянието на лексикалния фонд на учениците с 

увреден слух; 

 да се установят типичните трудности при овладяване на лексиката; 

 да се разработят учебни ресурси (интерактивни мултимедийни 

дидактически материали на програмата PowerPoint), адекватни на 

спецификите и познавателното ниво на изследваната група, на целта на 

изследването, и свързани с основната цел на корекционно-образователната 

дейност;  

 да се проведе обучение чрез ИОМ в занятията по слухово-речева 

рехабилитация (СРР) и да се направи оценка на степента на овладяване на 

лексика чрез приложената технология; 

 да се анализират и представят емпиричните данни; 

 на основата на резултатите от проведеното емпирично изследване да се 

конструира корекционно-педагогически модел на дизайн за овладяване на 

лексика, базиран на възможностите на ИОМ; 

 да се направят изводи и препоръки за педагогическата практика с цел 

получените знания да се използват за разширяване на диапазона от 

образователни технологии в корекционното обучение на деца със слухов 

дефицит с оглед подобряване на тяхното речево развитие и 

комуникативните им способности. 



 8 

Хипотеза – основното ни емпирично предвиждане се състои в следното:  

въвеждането на ИОМ в корекционно-образователния процес на деца с увреден 

слух, проектирана в съответствие със спецификите и познавателното ниво на 

обучаемите и съвременните постижения на педагогическата наука, има потенциал 

да оптимизира обучението  по УР в сравнение с традиционното обучение в 

следните основни направления: разширяване на лексикалния фонд, постепенно 

преодоляване на типични трудности при разбиране значението на лексикалните 

единици, овладяване на тяхното правилно произношение, усъвършенстване на 

уменията за зрително възприемане (отчитане от  устните на говорещия), правилно 

използване в активната реч.  

На базата на основната цел и теоретичния анализ на специализираната научна 

литература, посветена на изследователския проблем, бяха формулирани няколко 

взаимосвързани изследователски въпроса. 

Основният изследователски въпрос на дисертационния труд е: 

Притежава ли ИОМ потенциал да повлияе ефективността на процеса на 

овладяване на лексика от учениците със слухов дефицит и в какви основни 

насоки, ако е проектирана с оглед на спецификите и познавателното ниво на 

обучаемите и съвременните постижения на педагогическата наука? 

Този основен въпрос се декомпозира в по-конкретни въпроси в етапа на 

емпиричното изследване като част от цялостния дизайн на изследването, а именно: 

1. При кои аспекти на овладяването на думите – семантика, произношение, 

зрително отчитане, интерактивната мултимедия е най-ефективна? 

2. В каква степен ИОМ  може да подпомогне формирането и разширяването на 

лексикалния фонд на учениците с увреден слух? 

3. Технологията създава ли условия за индивидуализиране на корекционно-

познавателния процес? 

4. Какво е отношението на децата с увреден слух към ученето с помощта на 

интерактивни мултимедийни дидактически материали и доколко 
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технологията съдейства за подобряване на техния емоционално-психичен 

личностен фон? 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение с изводи и 

препоръки, използвана литература и приложения. 

 

Теоретична постановка на проблема за овладяването на устната 

реч при слухов дефицит и педагогически възможности на 

интерактивната образователна мултимедия 

 

В първа глава: Теоретични проблеми на овладяването на устната реч при 

слухов дефицит и педагогически възможности на интерактивната 

образователна мултимедия се анализират литературни източници, третиращи 

проблематиката, свързана със спецификата на овладяване на УР в условията на 

дълбока слухова загуба, трудностите, които учениците с увреден слух 

демонстрират при усвояване на умения за речева комуникация, и се търсят 

педагогическите възможности на ИОМ като съвременна технология за 

подпомагане и развитие на техните комуникативни и когнитивни възможности. 

Изясняват се съдържателно понятията, имащи ключово значение при разбиране на 

педагогическата ефективност на феномена, като интерактивност, хипертекст, 

визуализация и т.н. На основата на задълбочено проучване в световен мащаб е 

направен анализ на основните характеристики на мултимедията от гледна точка на 

нейните дидактически аспекти в корекционно-образователния процес. Представени 

са теоретичните основи на мултимедийното учене. Дискутирани и обобщени са 

теоретични и емпирични изследвания в тази област. Подкрепят се научните 

твърдения, че феноменът „интерактивна мултимедия” притежава ценен потенциал 

за усъвършенстване на обучението по УР в следните основни направления: 

произношение и разширяване на лексикалния фонд. На базата на направения 

теоретичен анализ са представени аргументи в полза на мултимедийното учене при 

овладяване на речта при деца със слухов дефицит. 
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Както е известно сред специалистите, работещи в областта на специалната 

педагогика, ранната детска глухота създава сериозни пречки при формиране на 

способността да се общува вербално и без адекватно обучение и рационални 

педагогически стратегии за индивидуална подготовка е немислимо детето с 

увреден слух да формира умения и навици, нужни за активна комуникативна и 

социална дейност. Специализираната литература предлага редица проучвания 

върху спецификата на УР на слуховоувредените деца, като я разглеждат подробно с 

оглед на постигане на по-високо качество в обучението, което може да осигури по-

пълноценно общуване и по-добра социална интеграция (Bench, 1992, Blamey, 2003, 

Beattie, 2006, Marschark & Spencer, 2006, Балканска, 2002, Балтаджиева, 2000, 

Денев, 1967, Дионисиева, 1996, Зыков, 1977, Кацарска, 2000, 2001, Попзлатева, 

1999). В тях особен акцент се поставя върху влиянието на слуховата депривация 

върху основни езикови компоненти: фонетичен, лексикален и граматичен. 

От направените проучвания става ясно, че е налице значителен дефицит в 

лексикалния фонд на децата с увреден слух, както и редица трудности при 

разбиране и осмисляне семантиката на думите (Geers & Moog, 1989, Gilbertson & 

Kamhi, 1995, Lederberg, 2003, Paul, 1996, Попзлатева, 1999). Както твърди 

Попзлатева (1999), поради факта, че развитието на семантиката на думите при 

значителна слухова загуба протича в условията на количествен и качествен 

дефицит на лингвистична информация, глухите деца не могат своевременно да 

овладеят значението на думите и не се сформира съответна за възрастта система от 

житейски понятия. Според Baker и съавтори (2003) ученето като дейност  изцяло 

зависи от развитието на лексикалния фонд. Закономерно следствие от недоброто 

разбиране семантиката на думите e появата на трудно преодолими бариери при 

усвояване на учебното съдържание по всички учебни предмети. Децата със слухов 

дефицит демонстрират понижени умения за възприемане, дешифриране и 

разбиране на информацията.  

Постигането на висока разбираемост на речта се обуславя от правилната 

граматическа употреба на усвоените думи в речевата комуникация. В емпиричните 

изследвания се установява дълбоко изоставане от нормата, слуховоувредените деца 
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не владеят езиковите правила, демонстрират ниско ниво на синтактична 

компетентност, много по-късно развиват умения за разбиране на синтактичните 

структури (Kelly, 1996, King и Quigley, 1985, Балканска, 2002). Следователно, 

трябва да се търсят пътища за оптимизиране на традиционната методика за 

овладяване на лексикалната страна на речта. 

Редица научни изследвания доказват, че целенасоченото лексикално обучение чрез 

ИОМ е възможно и тя създава благоприятна мултимодална учебна среда с богати 

възможности за реализиране на разнообразни корекционно-познавателни дейности 

(Massaro & Light 2004; Barker 2003; Reitsma 2009). 

Литературният обзор дава основание да обобщим, че следните специфични 

особености на мултимедията я правят широко приложима в СРР на учениците с 

увреден слух. 

 Интерактивност – повишава ефективността на учене, като позволява 

нарастване на контрола на ученика над ученето (Looms, 1993). Тя създава 

реални предпоставки за повишаване качеството на обучение по УР, тъй като 

осигурява по-систематичен подход към индивидуализация и диференциация 

на процеса на овладяване на произносителната страна на речта, натрупване 

на речников запас и усвояване на езиковите норми. Ученикът с увреден слух 

може да контролира аспектите на средата, което позволява постепенно да се 

развива и коригира неговата реч по посока на нормата. 

 Интегралност на организационно и съдържателно равнище. 

Организационният интегритет се свързва с представяне на информацията за 

всеки обект (конкретен или абстрактен) чрез различни модалности – текст, 

диаграми, изображения, анимация, видео, аудио, което способства за по-

цялостното му възприемане. Съдържателният интегритет се изразява в 

преодоляване на предметните граници (Пейчева, 1999). Интерактивната 

мултимедийна учебна среда представя учебната информация по нагледен и 

достъпен начин, така че тя да може да бъде възприета от ученика със 

слухово увреждане чрез зрителния анализатор и остатъчния слух. 

Представянето на думите чрез различни типове медии стимулира 
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припомнянето и повишава вероятността те да бъдат трайно запаметени 

(Plass, Chun, Mayer & Leutner 2003; Chun & Plass 1996). 

 Силна визуализация на учебното съдържание – дава възможност за по-

пълно изобразяване на обекти, процеси и явления, които трудно се поддават 

на вербална интерпретация и улеснява тяхното възприемане. Чрез различни 

визуални опори като таблици, схеми, рисунки и др. се подпомага визуалното 

учене, а както често в научната литература децата с увреден слух се 

определят като „визуални обучаеми”, тъй като при тях водеща роля играе 

зрителната сетивност. При тях динамичната визуализация спомага за по-

ефективно овладяване на правилно произношение, тъй като чрез нея много 

точно може да се визуализират движенията на говорния апарат и 

артикулацията на отделните звукове на речта. Тя подпомага и овладяването 

на речника, тъй като голяма част от думите означават действия или сложни 

понятия, които трудно могат да бъдат разбрани, ако са представени само 

статично. Анимацията допринася за по-доброто и по-бързо усвояване на 

понятията, следователно за формиране на пасивния речник.  

 Потенциал да стимулира и поддържа мотивацията, като създава условия за 

активиране на учениците в образователния процес. Известно е, че за 

формиране на правилна реч у слуховоувредените деца е необходимо 

многократно повторение на речевия материал и включването му в 

разнообразни учебни дейности, което в повечето случаи води до загуба на 

познавателния интерес и демотивация. А това в голяма степен би могло да 

се преодолее чрез използване на ИОМ. Онагледяването на лексикалния 

материал чрез множество картини, схеми, фотографии и анимации,  бързата 

и адекватна обратна връзка за прогреса под формата на вербални и визуални 

стимули интригува глухите ученици, повишава техния интерес към учебния 

процес и влияе позитивно върху афективната сфера. 

 Гъвкавост – дава възможност за структуриране и преструктуриране на 

учебното съдържание. 

 Отвореност – учебната информация в мултимедийните продукти може да  

бъде обновявана и допълвана. 
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 Многократно възпроизвеждане на учебния материал, което способства 

неговото подробно изучаване. 

Заедно с позитивното влияние на ИОМ като нова технология за обучение на децата 

с увреден слух се очертават и някои ограничения в процеса на рехабилитация и 

обучение като: липса на техническо осигуряване на съвременно ниво и 

специализиран софтуер за СРР; проблеми при работа в мултимедийна учебна среда 

(липсата на осъзната познавателна цел може да допринесе слуховоувреденият 

ученик да се затрудни в лабиринта от разклонения на мултимедийния продукт в 

информационното хиперпространство, което да окаже обратен ефект върху 

ученето, вместо да повиши учебните постижения, значително да ги намали); липса 

на достатъчно знания и практически умения на сурдопедагозите в България за 

работа с мултимедийната технология и компетенции да интегрират съответната 

мултимедийна програма в цялостния контекст на корекционно-образователната 

практика. Това изисква комплексни знания за методиката, за технологията и за 

начините на нейното ефективно педагогическо използване. Този интегритет от 

знания и компетентности изисква специално обучение, което на този етап липсва в 

България.  

Въз основа на направените проучвания и анализ на специализираната литература се 

налага обобщението, че въвеждането на ИОМ в рехабилитацията и обучението на 

учениците с увреден слух е предизвикателство пред съвременната 

сурдопедагогика, тя притежава възможности за подобряване на преподаването и 

ученето, без да противоречи на традиционните средства. В дисертацията не се 

застъпва тезата, че използването на мултимедийните програми и приложения в 

разнообразни дейности за формиране и развитие на УР биха могли да заместят 

традиционните средства и организация на корекционната дейност, нито да 

повлияят нейното съдържание и методика, а се изразява мнение, че те са част от 

цялостната работа и се вместват в контекста на речевата рехабилитация заедно с 

традиционните средства за обучение, като се превръщат в интегрална част от 

цялостния учебно-възпитателен процес. Нещо повече, интегрирането на ИОМ в 

занятията по СРР само по себе си не може да доведе до повишаване на учебните 
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резултати на слуховоувредените ученици. Необходимо е компетентно интегриране 

на мултимедийните компютърни програми и учебни ресурси в индивидуалния 

учебен план на всяко дете. Използването на неправилни стратегии за учене 

посредством тази технология води до негативни последици – ниска резултатност и 

влияе отрицателно върху мотивационната сфера.  

 

Методика и организация на емпиричното изследване 

Във втора глава: Методика и организация на емпиричното изследване е 

представен дизайнът на емпиричното изследване, методите и организацията на 

неговото провеждане. Обоснован е изборът на характера на изследването, което 

може да бъде определено като качествено изследване, комбиниращо предимствата 

на изследване на индивидуален случай с тези на изследване в действие, и 

включващо елементи на количествено изследване. Като основен аргумент за 

направения избор се посочва хетерогенността на изследваните ученици, 

демонстриращи съществени различия по отношение на реално състояние на 

равнище на УР и фактори, определящи възможности за нейното по-нататъшно 

развитие. 

Изследвани лица 

Изследването се осъществи с ученици от 4-ти и 5-ти клас, на Средно специално 

училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”, гр. 

София. Изследваните лица са осем на брой, като пет от тях са в началния курс – 4-

ти клас, и три в средния курс – 5-ти клас. Индивидуалните случаи бяха селектирани 

по два основни критерия: възраст и степен на слухова загуба. Обща представа за 

състава на изследвания контингент може да се получи от таблица № 1. 
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Таблица № 1. 

Общ брой на изследваните лица  8 

Разпределение по клас   4 клас 5 

5 клас 3 

Разпределение по възраст  11 години 1 

12 години 6 

13 години 1 

Разпределение по пол                                
                                                                     

момичета 4 
 

момчета 
 

4 

Разпределение според състоянието на слуха  практическа 
глухота 
 

4 

глухота 
 

4 

Разпределение според причини на настъпване на слуховата загуба наследствена 
глухота 

3 

вродена глухота 1 

придобита 
глухота 

4 

Разпределение според използвано техническо средство за усилване на 
звука  

личен слухов 
апарат 

6 

кохлеарен 
имплантант 

2 

Етапи на емпиричното изследване  

Емпиричното изследване е организирано в три основни етапа, които са представени 

схематично на фиг. 2. 

1. Подготвителен етап – проучване на научната проблематика, формулиране на 

изследователски въпрос, подбор на изследваните лица, разработване на 

изследователски инструментариум и неговото пилотно тестване, 

разработване на мултимедийни дидактически материали с помощта на 

PowerPoint. 

2. Същинско изследване – провеждане на осем индивидуални случая. 

3. Обработка и анализ на получените резултати. 
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Дизайн и методи на емпиричното изследване 

Изборът на подходящ дизайн и методи за събиране на данните е ключов фактор за 

ефективно провеждане на всяко педагогическо изследване. Комплицираността и 

спецификата на изследваната от нас проблематика, както и характерът на основния 

Етапи 

Първи 
етап 

подготвителен 

Втори 
етап 

същинско изследване 

Трети  
етап 

анализ и представяне на 
резултатите 

подбор на децата 

проблемна 
област/изследовател
ски въпрос 

 

анализ на 
документацията 

събеседване 

създаване на 
изследователски 

инструментариум 

разработване на 
мултимедийни 

учебни материали 

пилотно 
изследване 

анализ на 
данните 

 

количествен 
 

качествен 
 

диагностициране 
на наличните 
знания и умения 

 

обучение с ИОМ 
за овладяване на 
лексика  

 

наблюдение 
 

рефлексия върху 
проведеното 
корекционно 
обучение 

 

проверка на 
равнище на знания 
и умения след 
обучението 

 

интерпретиране 

на резултатите 

формулиране на 
изводи и 

препоръки 

Фиг. 2.  Етапи на емпиричното изследване 
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изследователски въпрос на дисертационния труд, наложи използването на 

комбинация от два широко известни в световната практика изследователски 

подхода – изследване на индивидуален случай (case study) и изследване в действие 

(action research), съчетаващи елементи на количествени и качествени изследвания. 

Изследване на индивидуален случай като изследователски подход дава възможност 

на изследователя да проникне в същността на сложни социални феномени, да 

улови холистични и значими характеристики на реални житейски явления. Това е  

стратегия за провеждане на изследване на съвременен феномен в неговия реален 

житейски контекст, използвайки различни източници на доказателства. Целта е 

достигане на по-голяма дълбочина и теоретична осмисленост на изследването, без 

да се използват извадки и сложни количествени методи (Robson, 1993, Yin, 2003, 

Бижков, 2007). 

За да отговорим на основния изследователски въпрос и на свързаните с него 

допълнителни въпроси, за най-целесъобразно се спряхме именно на изследване на 

индивидуален случай като цялостна изследователска стратегия, като изследвахме 

няколко отделни случая (multiple case study), при което всяко изследвано лице се 

третира като отделен случай. Това ни дава възможност за по-широко проникване в 

същността на изследвания феномен – ИОМ, в овладяването на лексика  от  деца със 

слухов дефицит, изследвайки както общите характеристики на феномена, така и 

уникалността при всеки отделен случай, имайки предвид  комплексността и 

взаимодействието с определени условия. В нашия случай хетерогенният характер 

на категорията ученици с увреден слух е основна предпоставка за използването на 

този подход, тъй като практиката доказва, че всеки ученик е отделен и сам по себе 

си частен случай и демонстрира различно ниво на речево развитие, речников запас 

и обучаемост. На фона на широките изследвания върху речевото развитие на 

глухите деца, анализирани в теоретичната част на дисертацията, се откроява 

фактът, че съществуват многобройни фактори, оказващи влияние при овладяване 

на УР, сред които с най-голяма тежест в научната литература се определят 

следните: степен на слухово увреждане; тип слухово увреждане; време на неговото 

настъпване; социална среда; ранна диагностика и т.н. Следва да отбележим, че при 
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предварителния анализ на документацията на изследваните от нас ученици и 

проведеното предварително събеседване с тях се установиха съществени различия 

в няколко основни направления: 

 степен на слухов дефицит (глухи, практически глухи); 

 слухов статус на семейството (деца на чуващи родители, използващи в 

семейството УР като средство за комуникация, деца на глухи родители, 

използващи жестова реч при общуване в семейната среда); 

 психологически статус (устойчиво/неустойчиво внимание; трайна памет/ 

краткотрайна/механична памет, мотивация за общуване с УР/липса на 

мотивация); 

 речево развитие (ясна и разбираема реч/трудноразбираема реч със силен 

аграматизъм; добре развит пасивен и активен речник/беден пасивен и 

активен речник). 

В настоящото изследване ще бъде използван дизайнът, включващ няколко отделни 

случая, тъй като по наша преценка е най-надежден за реализиране на 

изследователската цел – изследване на влиянието на определена образователна 

технология върху ученето на деца със слухови увреждания. Изследването на 

обучението на всеки ученик с увреден слух чрез ИОМ е обект на индивидуално 

изследване на отделен случай, но изследването като цяло обхваща няколко ученици 

и се реализира в контекста на един и същ дизайн на изследване. 

Важно е да се уточни, че изследване на индивидуален случай като стратегия  

разкрива ситуации по начин, който не винаги допуска цифров анализ. Както 

отбелязва Robson (2002), то се основава повече на аналитична, отколкото на 

статистическа генерализация, разработвайки по-скоро теория, която може да 

подпомогне изследователя да разбере други подобни случаи, феномени или 

ситуации. Целта на неговото провеждане е да се разширят и генерализират теории 

(аналитична генерализация), а не да се изброява повтаряемост (статистическа  

генерализация).  
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Изследването на индивидуален случай като изследователска стратегия може да 

установи причина и следствие. Можем да отбележим, че едно от неговите 

предимства е, че наблюдава ефекта в реален контекст, признавайки, че контекстът е 

силно определящ фактор както за причините, така и за следствията. Нещо повече, 

контекстът е уникален и динамичен, следователно изследването на индивидуален 

случай изследва и описва сложната динамика и развиващите се взаимовръзки 

между събития, човешки взаимоотношения и други фактори в един уникален 

отделен случай (Hitchcock, Hughes, 1995). Привържениците на този подход 

твърдят, че такъв тип изследване е особено ценно, когато изследователят има 

малък контрол над събитията. 

Вторият подход – изследване в действие (action research), според литературните 

източници, комбинира аспекти на диагностициране, действие и рефлексия, като се 

фокусира върху практически проблеми, определяни от практиците, все още като 

проблематични, поддаващи се на промяна. Целта на всеки проект или програма за 

изследване в действие е да доведе до подобряване на практиката, въвеждане на 

иновация, промяна или развитие на социалната практика и възможност практиците 

по-добре да разберат своята практика (Zuber-Skerritt, 1996). 

До известна степен нашият изследователски подход включва елемент на 

изследване в действие – изследването бе проведено в контекста на преподаване, а 

това според Collins и Duguid (1989) е характеристика на изследване в действие и 

представлява обучение чрез интерактивни мултимедийни приложения в поредица 

от занятия по СРР, като се свързва с рефлексия върху собствената педагогическа 

практика в областта на интегриране на тази иновативна за българското специално 

училище технология. Личният интерес към разглеждания подход е продиктуван от 

ролята ми на слухово-речев рехабилитатор в този процес. От позициите на 

натрупания педагогически опит установихме, че учениците с увреден слух имат 

значително ниско ниво на развитие на речта – беден активен и пасивен речник, не 

умеят да тълкуват лексикалното значение на думите, употребяват ограничен брой 

думи в речта си, което води след себе си до намаляване на комуникативните и 

познавателните способности. Този факт ни насочи към използване на изследване в 
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действие като допълнителен елемент на изследователския подход с желанието да 

се намери решение за усъвършенстване на педагогическа практика, което налага 

по-ефективни методи и технологии на преподаване. Едно от основните желания 

беше да се установи какво се случва в занятията по СРР, вследствие на което да се 

определи какво е ефективно и какво не за нашите ученици чрез преподаване и 

учене посредством ИОМ, и защо. 

 

Методи 

Методите на емпиричното изследване са подчинени на поставените цел и задачи и 

могат да се обособят в три групи: 

1. Методи за събиране на емпирико-диагностични данни. 

2. Методи за обработка на данните. 

3. Методи за интерпретация и педагогически анализ на получените резултати. 

Методи за събиране на емпирико-диагностични данни 

В настоящото изследване е използвана триангулация на данните, за да се осигури 

по-висока надеждност и валидност при ясното съзнание за смисъла и съдържанието 

на тези понятия в контекста на качествените изследвания. Тя е осъществена чрез 

сравняване на данните от различните източници. Събирането на данни чрез 

няколко метода – анализ на документация, тестови методи (тестове за 

знания), наблюдение, въпросник, експертна оценка, предлага различни видове 

доказателства за изследвания от нас феномен. Чрез тях се цели да се достигне до 

обективни заключения относно: какви са резултатите от корекционно-

педагогическото въздействие, насочено към овладяване на лексика с помощта на 

ИОМ, как изследваните ученици учат с тази нова за тях технология, какви промени 

се регистрират в поведението им по време на мултимедийното учене, какво е 

тяхното отношение към подобен тип обучение. Те са насочени към търсене на 

убедително и точно потвърждение на резултатите от емпиричното изследване.  
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Методи за обработка на данните 

За обработка на данните бяха използвани различни количествени и качествени 

методи. Статистическият анализ на количествените данни от тестирането е 

направен чрез използването на многофакторен дисперсионен анализ чрез модул 

ANOVA на статистическия пакет STATISTIKA. Целта на количествения анализ 

беше да се проследят и отчетат промените, които настъпват в лексикалния фонд 

на изследваните ученици по отношение на изучаваните думи.  

Анализът на резултатите от експертната оценка се осъществи чрез коефициента на 

надеждност Alpha Cronbach за определяне на съдържателната валидност на 

използвания инструмент и корелационен анализ. 

Използван е качествен анализ при обработка на резултатите от наблюдението и на 

въпросника. 

Методи за интерпретация и педагогически анализ на получените резултати 

Получените резултати са представени чрез сравнителен анализ на резултати на 

цялата група ИУ посредством кръстосано анализиране на резултатите от тестовете 

за знания, наблюдението и въпросника.  

Освен това те са интерпретирани и за всеки индивидуален случай самостоятелно с 

оглед на по-задълбоченото проучване на възможностите на феномена ИОМ в 

процеса на овладяване на лексика от глухите деца. За нас беше важно да 

анализираме резултатите на всяко изследвано дете поотделно, тъй като, както вече 

казахме, популацията на слуховоувредените ученици е изключително хетерогенна. 

Прави силно впечатление фактът, че дори само в рамките на едно училище 

открихме деца със значителни различия в степента на езиково и речево развитие и 

възможности за овладяване на УР.  
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Анализ на резултатите от емпиричното изследване 

В третата глава: Изследване влиянието на интерактивната образователна 

мултимедия върху процеса на овладяване на лексика от деца със слухов 

дефицит /Анализ на резултатите/ са представени резултатите от проведеното 

емпирично проучване за възможностите на ИОМ при овладяване на лексика. 

Представеният количествен и качествен анализ на резултатите от събраните данни 

проследява промените, настъпили вследствие на обучението на ИУ от 4-ти и 5-ти 

клас както по посока на динамиката в цялата група, така и при всеки индивидуален 

случай. Наред с това се прави кръстосано анализиране на резултатите от тестовете 

за знания, проведеното наблюдение по време на обучението и рефлексията на 

самите изследвани ученици върху ученето чрез компютър и интерактивни 

мултимедийни учебни материали (въпросник). 

Като зависима променлива при анализа на тестовете се взема процентът верни 

отговори, а за независими фактори се определят следните:  

 вид дейност с три категориални равнища – поставя етикет, посочва и 

назовава; 

 тежест – изследвани лица с диагноза практическа глухота/изследвани лица с 

диагноза глухота; 

 време на провеждане на тестирането – претест/постест. 

 

ТЕСТ – КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИ СПОРЕД КЛАСА  

При проследяване влиянието на първия изследван фактор – вид дейност върху 

процента на верните отговори, се установи, че резултати за отделните категориални 

равнища са различни. Фигура 3 демонстрира, че изследваните лица се затрудняват 

в най-висока степен при назоваване на класовете животни, а при останалите 

дейности – поставя етикет и посочва, показват по-високи възможности. 

Влиянието на фактора вид дейност е статистически съществено (F=12,3; p<0,01). 

Безспорно е, че ИУ разполагат с крайно ограничени умения за продуциране на 

думите. Това обстоятелство до голяма степен влияе върху неразбираемостта на 

речта. Установените разлики между постиженията на учениците при различните 
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видове дейности произтичат от спецификата на развитие на УР. С други думи, 

наличието на познания за същността на определено понятие не е индикатор за 

умения за правилно продуциране.  

Главен ефект на фактора "Вид дейност" : F(2, 36)=12,269, p=,00009

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 3. Влияние на фактора вид дейност върху процента на верните отговори 

По отношение на следващия фактор – тежест, анализът на данните показва 

драстична разлика в учебните постижения на двете групи. Както се вижда на 

фигура 4 равнището на учениците с тотална слухова загуба е значително по-ниско 

от това на това на учениците с практическа глухота. Разликата е статистически 

значима (F=15,5; p<0,01). Този факт показва, че ИУ притежават различни 

възможности и че всяко от тях се нуждае от индивидуално лексикално обучение 

според неговите реални потребности. 

Главен ефект на фактора "Тежест": F(1, 36)=15,505, p=,00036

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 4. Влияние на фактора тежест   върху процента на верните отговори  

СЧ1- ученици с практическа глухота; Г2 – глухи ученици  
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Статистически значима разлика (F=40,7; p<0,01) се установи и при анализа на 

резултатите по отношение на времето на провеждане на теста (претест, посттест). 

Процентните съотношения изразяват тенденция към значително повишаване на 

резултатите след провеждане на обучението. На фигура 5 се вижда потвърждението 

на факта, че обучението с ИОМ спомага в голяма степен за овладяването на 

лексика. Това дава основание да се приеме, че трудностите, които глухите ученици 

срещат при овладяване на думите, тяхното произношение и правилно отчитане, са 

преодолими при използването на технологията. 

Главен ефект на фактора "Време на тестиране": F(1, 36)=40,663, p=,00000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 5. Влияние на фактора време на тестиране  върху процента на верните отговори  

За нас беше важно да установим дали скокът на верните отговори след обучението 

се различава при отделните типове дейност. Данните са анализирани в две посоки. 

Първата е свързана с фактора тип дейност, а втората – с фактора време на 

провеждане на теста. Сравнителният анализ показва, че и при трите вида дейност 

има покачване на процента на правилните отговори на изходящото ниво (фиг. 6). 

Взаимодействието между двата фактора не е статистически съществено (F=0,11; 

p>0,01). Въпреки по-високия резултат на изходящия тест следва да отбележим, че 

се наблюдава аналогична закономерност: учениците демонстрират много по-

високи умения за наименуване на думите и тяхното отчитане, отколкото умения за 

правилно назоваване. На изходящото ниво се наблюдава известен напредък по 

отношение усъвършенстване на произносителните навици, но той не е достатъчен. 

При дейността поставя етикет резултатите, измерени преди обучението, са 
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малко по-високи от тези при дейността посочва, и обратното, след приключване на 

обучението леко са се повишили уменията за отчитане на думите. 

Главен ефект на взаимодействието между факторите Вид дейност и Реме на тестиране: F(2, 36)
=,11015, p=,89600

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 6. Влияние на взаимодействието между вид дейност и фактора време на тестиране 

върху процента на верните отговори  

ТЕСТ  – ХАРАКТЕРНИ ПРИЗНАЦИ НА КЛАСОВЕТЕ ЖИВОТНИ 

Резултатите от този тест са аналогични на тези от предходния. Фигура 7 показва, че 

уменията на учениците да идентифицират и посочват думите са значително по-

високи от тези за тяхното правилно назоваване. Съществува статистически значима 

разлика между постиженията на учениците при различните типове дейности 

(F=127,88; p<0,01). Процентът на верните отговори при дейността назовава е 

минимален.  

Вид дейност; LS Means

Current effect: F(2, 216)=127,88, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 7. Влияние на фактора вид дейност върху процента на верните отговори  
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По отношение влиянието на фактора тежест върху процента на верните отговори 

отново се наблюдава същата тенденция – налице е значителна разлика в равнището 

на постижения на групата изследвани лица с практическа глухота, сравнено с това 

на групата на глухите ученици (фиг. 8). Разликата е статистически съществена 

(F=62; p<0,01) Това основно се дължи на минималните слухови остатъци, които са 

важен фактор за развитие на речта и обогатяване на речниковия фонд.  

Тежест; LS Means

Current effect: F(1, 216)=62,006, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 8. Влияние на фактора тежест  върху процента на верните отговори 

Наблюдава се рязко повишаване процента на верните отговори, след приключване 

на обучението с мултимедия. Фигура 9 показва, че ИУ стартират с много ниски 

знания и умения, докато след приключване на обучението ситуацията е коренно 

различна – наблюдава се рязко повишаване на броя на верните отговори, което 

потвърждава значително по-добрите резултати. Това означава, че те са успели да 

подобрят в голяма степен уменията за идентифициране, отчитане и назоваване на 

думите. Разликата е статистически съществена (p<0,01) 
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Време на тестирането; LS Means

Current effect: F(1, 216)=326,54, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 9. Влияние на фактора време на тестиране  върху процента на верните отговори 

 Анализът на връзката между резултатите при отделните типове дейност и 

обучението с ИОМ, графично представен на фигура 10, свидетелства, че преди 

обучението решените задачи на всички ученици се характеризират с извънредно 

ниски стойности, като най-ниски резултати отново са регистрирани при дейността 

назовава, а най-високи при дейността поставя етикет. Както и при предишния 

случай, крайният резултат е различен. Наблюдава се нарастване процента на 

верните отговори след обучението, като в най-голяма степен са се повишили 

уменията за отчитане от лицето на говорещия, а при развитие на уменията за 

правилно назоваване прогресът е по-малък. Взаимодействието между двата 

фактора е статистически значимо (F=8,2; p<0,01). 

Вид дейност*Време на тестирането; LS Means

Current effect: F(2, 216)=8,2740, p=,00034

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Фигура 10. Влияние на взаимодействието между факторите вид дейност и време на тестиране  

върху процента на верните отговори 
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На базата на анализа на резултатите от изследването за проверка на хипотезите за 

влияние на независимите фактори върху зависимата променлива може да се 

направят следните изводи за ИУ: 

 Наблюдават се огромни празнини в лексикалния фонд на ИУ по отношение 

на думите, отнасящи се до класовете животни, техни представители и 

характерни признаци. 

 Резултатите демонстрират различни степени на равнище на владеене на 

лексика. Обяснение за това може да се търси в хетерогенността на групата 

ИУ, от което следват различия при възможностите за овладяване на лексика. 

 ИОМ оказва значителна помощ в корекционно-образователен аспект при 

формиране и развитие на лексикалния фонд на учениците със слухов 

дефицит. 

 В процеса на усвояване на лексикалните единици отделните аспекти на 

различни нива на овладяване на думите се характеризират с различна степен 

на трудност за глухите деца. 

 ИОМ оказва различно влияние при развитие на отделните типове умения – 

съотнасяне на картинното изображение с названието на думата, отчитане, 

назоваване и използване на думите в изречения. Най-голям ефект 

използваната технология оказва при усъвършенстване на навиците и 

уменията за отчитане. Назоваването на изучаваните думи е най-сложната 

дейност за децата със слухов дефицит. Въпреки че обучението с ИОМ 

подпомага в известна степен уменията за продуциране, те остават 

сравнително слаби.  

 Съществуват значими различия по отношение постигнатите учебни 

резултати при двете групи ИУ – учениците с практическа глухота 

демонстрират по-високи резултати при всички изследвани дейности както 

на входящото, така и на изходящото измерване. 
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Наблюдението, проведено по време на обучението с ИОМ, даде възможност за 

събиране на голямо количество информация относно външните прояви в 

поведението на ИУ при работа с ИОМ. Данните показват динамиката в 

поведението на учениците, емоционалното състояние, работоспособността, 

взаимодействието с компютъра. Така резултатите, получени от тестирането, не 

остават изолирани, а се съотнасят към цялостната характеристика на ИУ. 

Върху основата на анализа на резултатите от наблюдението могат да се 

формулират следните основни изводи за групата изследвани деца: 

 Когато в корекционната работа се използва ИОМ, глухите деца проявяват 

висока активност и желание да научат лексикалния материал. 

 Мултимедийната технология създава благоприятен климат, като по 

естествен път се засилва мотивацията към учебните дейности и се подобрява 

личностният емоционално психичен фон на ученика с увреден слух. 

 Визуализацията на изучаваните лексикални единици чрез разнообразен 

картинен материал стимулира зрителното възприятие, чрез което се 

преодолява абстрактността и се подпомага разбирането и по-бързото и 

трайно научаване на думите. Едновременно с това тя  е атрактивна и 

впечатляваща, което е отлична възможност за активизиране на учениците. 

 Децата с увреден слух имат повишено предпочитание към произношението 

на думите, представено чрез кратки видеоклипове на компютърния екран, и 

това се явява предпоставка за увеличаване на желанието да ги повтарят 

многократно. 

 Обясняването на значението на думите единствено с текст не ангажира 

вниманието на ИУ и провокира напрежение, което създава дискомфорт и 

отегчение по време на рехабилитационния процес. 

 Липсва траен интерес към слайдовете, представящи правописа на 

изучаваните думи. 
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 ИОМ осигурява индивидуализация на корекционно-познавателния процес, 

която се изразява в търсенето на различни пътища в мултимедийните 

дидактически материали според личните потребности и предпочитания на 

всяко дете. Йерархичното структуриране на учебното съдържание се 

свързва с възможностите на ученика сам да изгражда своя познавателен 

опит съобразно неговите индивидуални потребности, активност и интереси. 

Нещо повече – педагогическата стойност на йерархично структурирания 

лексикален материал е в неговите възможности да отговори в голяма степен 

на индивидуалните различия, които са типични за групата на изследваните 

деца с увреден слух. 

Анализът на получените емпирични данни за всеки индивидуален случай ни дават 

основание да заключим, че корекционното обучение чрез интегриране на  ИОМ 

като същностен компонент от учебната среда като цяло оказва положителен ефект 

при овладяване на лексикалния фонд от изследваните слуховоувредените ученици. 

Оказа се обаче, че данните аргументират хетерогенността на изследваната група 

ученици по отношение на техните възможности за овладяване на знания, умения и 

навици, свързани с лексикалния материал. Налице са значителни разлики, които в 

голяма степен се обуславят от степента на слухова загуба. Този факт категорично 

потвърждава необходимостта от избор на подходи на корекционно обучение, които 

в най-висока степен биха подпомогнали индивидуалните нужди на всяко отделно 

глухо дете.  

На първо място следва да отбележим, че се забелязва зависимост между очертаните 

характеристики от анализа на документацията и учебните постижения. Оказа се, че 

психологическият фактор памет е важен фактор за овладяване на нова лексика. 

Учениците, които според предварителния анализ на документацията са  с добър 

капацитет на дълготрайната памет, демонстрират по-високи резултати от тези, 

които имат краткотрайна механична памет. Освен това общото речево развитие се 

явява фактор, допринасящ за по-лесно и по-бързо овладяване и усъвършенстване 

на рецептивните и продуктивните умения. Учениците, които имат трудно 

разбираема УР и беден активен и пасивен речник, показват по-ниски резултати в 
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сравнение с тези с добра разбираемост на речта и по-широк речников запас. Можем 

да предположим, че начинът на комуникация в семейството не е съществен фактор 

за развитие на перцептивните умения на ИУ. Доказателство за това е фактът, че 

при два от индивидуалните случаи предпочитано средство за комуникация в 

семейството е жестовата реч, но в същото време те са показали най-високи учебни 

постижения.  

 

Дискусия на получените резултати 

Статистическите и качествените анализи на резултатите дават отговор на основния 

изследователски въпрос на настоящия дисертационен труд, а именно: Притежава 

ли интерактивната образователна мултимедия потенциал да повлияе 

ефективността на процеса на овладяване на лексика от учениците със слухов 

дефицит и в какви основни насоки, ако е проектирана с оглед на спецификите 

и познавателното ниво на обучаемите и съвременните постижения на 

педагогическата наука? 

Статистическата проверка чрез факторен дисперсионен анализ, проучваща 

влиянието на независимия фактор време на провеждане на тестирането 

(претест; посттест) върху процента на верните отговори, категорично доказва 

ефективността на проведеното обучение. Проведеното от нас изследване 

потвърждава изводите от  предишни изследвания в тази област, а именно, че ИОМ 

притежава значителен потенциал при овладяване на лексика от деца със слухов 

дефицит (Barker, 2003, Massaro & Light, 2004,  Reitsma,  2009). Установява се рязко 

повишаване на броя на верните отговори след приключване на обучението при 

всички проведени изходящи тестове, което ни дава основание да направим извод, 

че приложеният подход, базиран на целенасочено използване на ИОМ, има 

възможности за оптимизиране на корекционното въздействие при овладяване на 

лексика от ИУ. 

Сравнителният анализ на независимия фактор вид дейност върху процента на 

верните отговори дава отговор на един от конкретните въпроси, зададени от нас, а 
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именно: При кои аспекти на овладяването на думите – семантика, 

произношение, отчитане, интерактивната мултимедия е най-ефективна? 

Оказа се, че независимата променлива вид дейност има различна тежест при 

овладяване на основните компоненти на думите. Интересно е да се отбележи, че 

ИУ не само са повишили уменията за правилно свързване на картинните 

изображения с тяхното название, което доказва, че не само са овладели във висока 

степен семантиката на думите, но и са подобрили уменията за отчитане от лицето 

на рехабилитатора. Може да се обобщи, че проведеното обучение в по-висока 

степен подпомогна овладяването на знания и умения, свързани със значението и 

отчитането на думите, отколкото с тяхното продуциране. Оказа се, че назоваването 

е най-сложната дейност за ИУ. Този резултат е напълно обясним, тъй като 

формирането и развитието на произносителни умения и навици при децата със 

слухови нарушения е изключително сложен процес и изисква по-продължително 

обучение. Дори и постигнатият напредък при овладяване произношението на 

изучаваните думи е обнадеждаващ. Очевидно ИУ имат по-слаби продуктивни 

умения, което означава, че трябва да се търсят начини за системно и ефективно 

овладяване както на артикулационни умения, така и на фонологични. Получените 

по-високи резултати при идентифициране на картинното изображение на думите с 

тяхното название и при тяхното отчитане от лицето на рехабилитатора в сравнение 

с тяхното произношение не е изненадващо, тъй като в много предишни 

изследвания се доказва, че ИОМ е ефективна при овладяване на лексика от деца 

със слухов дефицит, като в по-голяма степен подпомага уменията за 

идентифициране на думите, отколкото тяхното назоваване. Например Massaro и 

Light (2004) в статията си „Подобряване на речника на деца със слухов дефицит” 

посочват, че при проведения от тях експеримент данните регистрират по-високи 

стойности при уменията на изследваните лица да идентифицират думите, 

отколкото при уменията правилно да ги произнасят. Трудностите при назоваване 

на думите идват не само от неясно произношение на звуковете, но и от 

невъзможността ИУ да запомнят последователността на звуковете, включени в 

състава на изучаваните думи. Ето защо е необходимо да се осъществява специално 
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корекционно въздействие в тази насока, базирано на индивидуален подход към 

всяко слуховоувредено дете. За терапевта е важно да има предвид, когато използва 

мултимедийни приложения в занятията по СРР, че те трябва да са адаптивни към 

корекционните потребности на всеки ученик.  

Освен това статистическият анализ на данните дава отговор и на следващия не по-

маловажен въпрос: В каква степен интерактивната мултимедия може да 

подпомогне формирането и разширяването на лексикалния фонд на учениците 

с увреден слух? 

Резултатите водят до обобщението, че ИУ демонстрират по-добри рецептивни 

умения, отколкото продуктивни. В този смисъл може да се приеме, че технологията 

е повлияла в по-висока степен разширяването на пасивния, отколкото на активния 

речник.  

Анализът на статистическата процедура по отношение на влиянието на 

независимия фактор тежест върху процента на верните отговори подкрепя 

предположението, формулирано в хипотезата. Открива се значимо влияние на 

фактора степен на слухова загуба върху възможностите и степента на овладяване 

на лексикалните единици от изследваните ученици със слухов дефицит. При три от 

проведените тестове се очертават различия между учениците с практическа глухота 

и глухите ученици, което ни дава основание да твърдим, че технологията е по-

ефективна при децата, които имат дори минимален остатъчен слух. 

Анализът на проведеното изследване за всеки конкретен индивидуален случай 

потвърждава, че съществуват ясно изразени разлики между тях, че изследваната 

група е хетерогенна и се проявяват различия при овладяване на лексикалната 

страна на речта. Могат да се изброят някои съществени групи фактори, които 

оказват влияние върху овладяването на лексика, а именно: вътрешни демографски 

фактори (степен на слухова загуба – глухи, практически глухи), социални (семейна 

среда – глухи или чуващи родители), психологически (внимание, невербален 

интелект, памет, мотивация за общуване с устна реч), речево развитие (общо 

състояние на речта, речников запас). Тези фактори трябва да се имат предвид при 
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мултимедийното обучение и при избора и структурирането на мултимедийни 

дидактически материали, така че да се предложи максимално индивидуализирано 

корекционно-педагогическо въздействие. 

Анализът на резултатите дава отговор на един ключов за педагогическата практика 

въпрос, който заема и съществено място в нашето изследване: Технологията 

създава ли условия за индивидуализиране на корекционно-познавателния 

процес? 

Изследването установява, че ИОМ във висока степен спомага за 

индивидуализиране на процеса на овладяване на лексика от ИУ. Наблюдението 

показва, че учениците търсят различни пътища за овладяване на основните 

компоненти на думите при работа с използваните учебни ресурси, като по този 

начин технологията създава благоприятна учебна среда, удовлетворяваща 

индивидуалните различия по отношение на знания, умения и компетенции, стил на 

учене, интереси и т.н. 

Качественият анализ на данните от наблюдението, проведено по време на 

обучението, и на данните, събрани с помощта на въпросник, след неговото 

приключване дават отговор на един много съществен за практика въпрос: Какво е 

отношението на изследваните ученици с увреден слух към ученето с помощта 

на интерактивни мултимедийни дидактически материали и доколко 

технологията съдейства за подобряване на техния емоционално психичен 

личностен фон? 

Проведеното наблюдение открива значимо влияние на интегрирането на ИОМ в 

занятията по СРР върху емоционалното състояние на изследваните ученици от 4-ти 

и 5-ти клас. То намира израз, от една страна, в тенденцията на засилено 

активизиране на вниманието, в силния интерес на децата към разнообразните 

учебни дейности, реализирани на компютърния екран, и намаляване на 

тревожността по време на занятията. Наблюдаваното високо ниво на познавателна 

активност и постоянство по време на обучението, стремежът за овладяване на нови 

думи, желанието за коригиране на грешките в собственото произношение са 
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показателни за високото равнище на положителна емоционалност. ИУ са уверени, с 

повишен интерес за овладяване на лексикалния материал. 

От друга страна, мултимедийното учене чрез съчетаването на текстова, графична и 

звукова медия трайно привлича интереса и оказва положително въздействие върху 

емоционалното състояние на учениците по време на овладяване на лексика. Както 

показва проведеното наблюдение, с най-силен мотивационен ефект е визуалната 

информация за изучаваните думи (картинно изображение) и представяне на 

произношението посредством видеоклип (образ и звук).  

 Тези изводи се потвърждават и от резултатите от въпросника, проведен с децата 

след приключване на изследването. На преден план могат да бъдат изведени 

няколко основни доказателства за положителния емоционален фон по време на 

обучението с интерактивна мултимедия. Всички ИУ изразяват мнение, че им е 

приятно да бъдат обучавани по този начин и в бъдеще биха желали компютърът да 

присъства в индивидуалните занятия. Много точен израз на тяхното емоционално 

състояние по време на проведеното обучение за овладяване на лексика е 

усмихнатото лице, което показва радостта и положителната нагласа. Повечето деца 

споделят, че чрез използването на компютъра в корекционно-познавателния процес 

ученето е по-интересно и по-приятно. Като основни фактори, допринасящи за 

положителния емоционално психичен фон, могат да бъдат посочени 

визуализацията на лексикалния материал, обратната връзка, която компютърът 

дава за коректността на отговорите и мултимедийното представяне на учебното 

съдържание. 

Модел на корекционно-педагогически дизайн за овладяване на 

лексика  

Четвърта глава: Модел на корекционно-педагогически дизайн за овладяване на 

лексика от деца със слухов дефицит, базиран на използването на 

интерактивна образователна мултимедия включва усъвършенстван вариант на 

разработена технология за корекционно-педагогически дизайн на овладяване на 

лексика от деца със слухов дефицит, основан на потенциала на ИОМ. Моделът 
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предлага един нов и неприлаган до момента в България подход за интегриране на 

технологията в процеса на усвояване на речниковия състав на езика от 

слуховоувредените деца. Анализът на резултатите от проведеното изследване на 

осем индивидуални случая служи за база при определяне на насоките за работа при 

активно включване на технологията в основните дейности на преподаване и учене. 

В модела са алгоритмизирани етапите, през които трябва да премине дизайнерът 

специален педагог в процеса на проектиране на корекционно обучение чрез 

използване на компютърни образователни технологии, каквато е ИОМ.  

Той съчетава традиционните корекционни дейности с използването на 

съвременната мултимедия, включва основните елементи на дизайн на обучение в 

лицето на целеполагане, учебно съдържание, учебни дейности (методи на 

преподаване и учене), учебни ресурси (дидактически материали), оценяване на 

прогреса и постиженията на учениците и интерпретира взаимоотношенията и 

връзките между тях. Той е част от цялостния корекционно-образователен процес и 

е базиран на индивидуалното речево и психическо развитие и потребност от 

специализирано обучение на всеки ученик. Конструирането на технологичния 

модел се опира и на концепцията за дейността, като се отчита нейното съдържание 

и теорията за мултимедийното учене на известния изследовател Mayer (2005). 

Неговата основна цел е да предложи примерен вариант на овладяване на лексика от 

деца с увреден слух в 4-ти и 5-ти клас на основата на компютърно подпомогнато 

обучение, съчетано с традиционното корекционно обучение. Наред с тази цел той 

има и друга немаловажна задача, а именно да подпомогне 

сурдопедагозите/индивидуалните учители при разработване на мултимедийни 

дидактически материали и формулиране на методически насоки за тяхното 

прилагане в корекционното обучение на деца с увреден слух чрез представяне на 

цялостен и систематизиран алгоритъм. 

Заключение 

Дисертационният труд има за цел да анализира възможностите на ИОМ в 

обучението по устна реч, респективно за разширяване на лексикалния фонд. 
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Изследването потвърждава изцяло работната хипотеза: въвеждането на ИОМ в 

корекционно-образователния процес на деца с увреден слух, проектирана в 

съответствие със спецификите и познавателното ниво на обучаемите и 

съвременните постижения на педагогическата наука, има потенциал да оптимизира 

обучението по устна реч в следните основни направления: разширяване на 

лексикалния фонд, постепенно преодоляване на типични трудности при разбиране 

значението на лексикалните единици, овладяване на тяхното правилно 

произношение, усъвършенстване на уменията за зрително възприемане/отчитане на 

устната реч, правилно използване в активната реч.  

Наред с това то дава отговор на поставените изследователски въпроси и 

същевременно формулира изводи и препоръки, които е необходимо да инициират 

промяна по отношение на съществуващата педагогическа практика в училищата за 

деца с увреден слух. Проведеното емпирично изследване дава основание да се 

приеме, че интерактивната мултимедия създава много добри условия за 

разширяване на лексикалния фонд и за развитие на устната реч като цяло при 

изследваните ученици със слухов дефицит в 4-ти и 5-ти клас и за това трябва да се 

търсят пътища за нейното интегриране в учебния процес, но не самоцелно, а като 

целенасочен и добре организиран процес. 

Предложеният модел би улеснил сурдопедагозите/индивидуалните учители в 

процеса на създаване на цялостен дизайн за овладяване на речниковия състав на 

езика, тъй като е приложим при структуриране на учебни дейности при различни 

теми от учебното съдържание. Лесно може да се мултиплицира в различен 

корекционно-образователен контекст в зависимост от конкретните цели на 

индивидуалното занятие и личните потребности на всеки ученик. 

В заключение следва да отбележим, че въпреки че настоящото изследване няма 

претенциите на уникален изследователски труд, представеният опит открива 

възможности за по-задълбочени дискусии по въпроса за въвеждане на 

съвременните мултимедийни технологии в рехабилитацията и обучението на 

децата с увреден слух. 
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Изводи 

Получените от научното изследване резултати и техният анализ дават основание да 

се оформят основните изводи: 

 Усвояването на лексикалния материал се постига в резултат на 

продължителна корекционно-педагогическа работа, а използването на ИОМ 

подпомага в значителна степен този процес. Пример за това са 

сравнителните резултати от двата теста за знания (входящо и изходящо 

ниво). Чрез специално разработени тестове за установяване на знанията, 

уменията и компетенциите на изследваните ученици на входящо и изходящо 

ниво се установи, че преди обучението учениците допуснаха множество 

грешки при идентифициране, отчитане, назоваване и използване на думите 

стимули в изречения. След системно и целенасочено обучение, което беше 

проведено чрез интегриране/вплитане на технологията в традиционните 

корекционно-познавателни дейности, значително се повишиха учебните 

постижения. 

 Реален прогрес беше постигнат при идентифициране и отчитане на думите. 

Въпреки че резултатите при назоваване и използване на думите в изречения 

са по-ниски, когато се работи по предлагания метод с използване на 

интерактивна образователна мултимедия, се постига добър напредък. 

 Установи се, че степента на слухов дефицит е важен фактор при овладяване 

на лексика с помощта на технологията. Може да се твърди, че изследваните 

ученици с практическа глухота показват по-добри резултати в сравнение с 

тези с тотална глухота при всички дейности, свързани с овладяването на 

думите: идентифициране, свързване на картинното изображение с неговото 

название, отчитане, назоваване и използване на думите в изречения. 

 По отношение на работата с интерактивните мултимедийни учебни ресурси 

се налага един много важен извод: структурирането на отделните 

компоненти на лексикалния материал на базата на хипертекст създава 

предпоставки за висока степен на индивидуализация и диференциация на 

корекционно-познавателния процес. Наблюдението показа, че учениците 
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изграждат индивидуален стил на работа с мултимедийните материали 

според личните потребности и интереси. Въпреки че се проявиха 

инварианти при ученето, се установи, че изследваните лица най-често се 

насочват към търсене на визуална подкрепа чрез картинни изображения и 

видеоклипове с произношението и правоговора на изучаваните думи. По-

слаб е интересът към правописа и морфологичната класификация на думите. 

Незначителен е интересът към тълкуване значението на думата чрез 

текстова медия. 

 Обучението чрез ИОМ съдейства за емоционалното обогатяване на децата, 

създава траен познавателен интерес към изучаваните думи, стимулира 

речевата активност и подобрява вътрешната мотивация за работа. Учебните 

дейности стават желани и приемливи за изследваните ученици.  

 

Препоръки 

Получените резултати от научното изследване биха могли да намерят приложение 

в следните направления: 

Научноизследователско – независимо че резултатите показват надеждност на 

получената информация за изследваните от нас индивидуални случаи е необходимо 

да продължи по-задълбочено изследване с повече участници, с оглед на създаване 

на цялостна система за интегриране/вплитане на ИОМ в традиционното обучение 

по устна реч при слуховоувредените деца. Проследяването на ефекта от нейното 

прилагане в практиката за по-дълъг период от време би могло да даде търсения 

отговор относно твърдението, че тя притежава потенциал за разширяване на 

лексикалния фонд чрез постепенно преодоляване на типични за слуховоувредените 

ученици трудности при разбиране семантиката на думите, тяхното произношение, 

зрително отчитане от лицето на говорещия и правилно използване в активната реч. 

Тъй като целта на емпиричното изследване беше да се разкрие потенциалът на 

интерактивната мултимедия при овладяване на лексика от ученици с практическа 

глухота и тотална слухова загуба, получените данни бяха интерпретирани за двете 
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групи поотделно, както и за всеки индивидуален случай. В бъдещи разработки 

обаче могат да бъдат включени и анализирани резултати от други групи – 

слабочуващи ученици, деца в норма, деца с кохлеарен имплант. Така ще се 

установят някои съществени различия при овладяване на лексика чрез мултимедия 

при различните групи деца и ще се направят допълнителни интерпретации, които 

ще обогатят картината за възможностите на ИОМ. 

Научен интерес представлява и въпросът доколко динамичната визуализация 

(анимация, видео) с възможностите за представяне на движение и пространствени 

отношения би подпомогнала слуховоувредените ученици при овладяване на 

глаголите и предлозите, които значително ги затрудняват при традиционното 

обучение. 

От съществено значение е продължаването на изследователските усилия в посока 

изследването на възможностите, които предоставя ИОМ, и нейното 

взаимодействие с традиционните форми и методи на обучение. 

Практическо – препоръчително е предложеният модел на корекционно-

педагогически дизайн за овладяване на лексика от деца със слухов дефицит, 

базиран на използването на ИОМ да бъде внедрен в педагогическата практика в 

българското специално училище за деца с увреден слух. Получените положителни 

резултати в занятията по СРР и позитивната нагласа на специалните педагози ни 

дава основание да отбележим, че е препоръчително прилагането на ИОМ в 

обучението по устна реч и в бъдеще и е наложително учителите да бъдат обучени 

как да я използват в своята сурдопедагогическа практика. За целта е 

препоръчително разработване на методическо ръководство за използване на 

мултимедийна технология в корекционно-педагогическия процес. 
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Основни приноси в дисертационния труд 

 

1. Приноси с теоретико-методологически характер 

 Направен е теоретичен анализ на научни постановки, свързани със 

спецификата на мултимедийното учене, приложението на 

интерактивната образователна мултимедия за оптимизиране на 

обучението и слухово-речевата рехабилитация на децата с увреден слух 

и е изградена цялостна методика за нейното интегриране в 

индивидуалните занятия. 

 

2. Приноси с теоретико-приложен характер  

 Изработен е тестови пакет за диагностициране равнището на 

лексикалния фонд на учениците със слухов дефицит при обучение с 

мултимедия по отношение на: идентифициране, семантика, 

произношение, зрително възприемане и практическо използване на 

думите. 

 Създаден е модел на корекционно-педагогически дизайн за овладяване 

на лексика от деца със слухов дефицит, основан на целенасочено 

интегриране/вплитане на интерактивна образователна мултимедия в 

традиционните дейности за овладяване на устната реч. 

 Разработен е оригинален модел за качествено изследване на социално-

педагогически феномени при съчетаване на два подхода – изследване на 

индивидуален случай и изследване в действие. 

 

3. Приноси с приложен характер 

 Разработен е набор от дидактически мултимедийни материали с 

помощта на програмата PowerPoint по учебника на Максимов и 

Епитропова „Човекът и природата, 4 клас” (2008), отговарящи на 
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определени съдържателни, психологически и технологични изисквания, 

съобразени със спецификата на увреждането и познавателното ниво на 

учениците. 

 Осъществено е емпирично изследване на основата на систематизирано 

използване на мултимедия в занятията по слухово-речева 

рехабилитация/индивидуални занятия. Анализът на получените данни 

(чрез количествени и качествени методи) доказва положителното 

влияние на технологията върху учебните постижения на изследваните 

лица и върху подобряване на емоционално-психичния фон по време на 

корекционно-познавателните дейности. 
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Списък на съкращенията 

СРР – слухово-речева рехабилитация 

ИУ – изследвани ученици 

УР – устна реч 

ИОМ – интерактивна образователна мултимедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


