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Въведение 
 

Проблемът за основните средства на комуникацията в обучението и рехабили-

тацията на глухите деца има дълга история, но остава актуален и до днес. Съвре-

менните успехи на медицинската рехабилитация и подобренията в общия педагоги-

чески контекст осигуряват вече ранен достъп до устния език на много деца с пред-

лингвистична глухота и те успяват да постигнат възрастово съответни езикови 

способности. Въпреки това, една голяма част от глухите деца нямат този ранен 

достъп и естествено развиват жест-знакови комуникативни умения. Те постъпват в 

училище без да са усвоили устната реч и се нуждаят от адекватен педагогически 

подход, за да разгърнат своя интелектуален потенциал.  

В Българската сурдопедагогическа практика е утвърден дейностно-комуника-

тивният подход към овладяване на вербалния език (Балтаджиева, 1976, 1987, 1992); 

Кацарска (2001,2006) и др.). В началния етап на обучението езиковите средства се 

представят чрез дактилни образи, задоволяващи конкретни потребности в специал-

но организирани комуникативни ситуации и дейности. Усвоен в дактилна форма, 

езиковият материал поетапно преминава в устен и писмен код, според нараства-

щите компетентности на глухите деца в тези езикови модалности. Естествено разви-

ващите се жест-знакови умения за комуникация се усъвършенстват спонтанно в не-

посредствената комуникация между учениците, но не се използват регламентирано 

в учебния процес. 

Жест-знаковата езикова компетентност става фокус на педагогическата фило-

софия на Знаковия билингвизъм. Знак-билингвистичната теория посочва перспекти-

ви за повишаване на училищните постижения и усвояване езика на чуващото мно-

зинство чрез включване на националния знаков език на Глухите хора в обучението и 

рехабилитацията. Специфичен е акцентът върху жест-знаковия език като първи език 

за глухите деца, който те усвояват по естествен начин. Твърди се, че този език 

осигурява солидна лингвистична база за усвояване на вербалния език, като втори. 

Съвременните научни изследвания все по-задълбочено изясняват ролята на жест-
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знаковия език в когнитивното и личностно функциониране на глухите деца, както и 

неговия потенциал да подпомогне ученето на вербалния език. Днес знак-билингвис-

тичните стратегии са утвърдени в много страни по света и Европа. Съществуват 

убедителни емпирични факти за ползите от интегрирането на знаковия език във 

вербалното езиково обучение и общообразователния процес в специалните учили-

ща. 

Знак-билингвистичното обучение на глухите деца със закъсняло езиково раз-

витие у нас все повече се осъзнава като реална необходимост. Неговата реализация 

изисква задълбочено проучване на специфичните педагогически условия. Редица 

български изследователи вече са поставили в центъра на своето внимание тези 

проблеми. Те са фокус и на настоящия дисертационен труд. 

Основният изследователски въпрос е свързан с функционалната роля на жест-

знаковата езикова компетентност в обучението, рехабилитацията и развитието на 

учениците с увреден слух и закъсняло вербално развитие.  

Съдържанието на дисертационния труд е структурирано в три основни глави. 

Първа глава е посветена на теоретичната постановка на проблема. Анализирани и 

систематизирани са теоретико-методологични въпроси в изследванията на жестова-

та комуникация в рамките на психолингвистичния подход. В сравнителен план са 

дискутирани теоретико-методологичните концепция на Тоталната комуникация, 

Знаковия билингвизъм и Дейностно-комуникативния подход в обучението и реха-

билитацията на глухите деца.  

Във втора глава е описан изследователският дизайн на проведено емпирично 

проучване върху потенциалите на жест-знаковата езикова компетентност на 

учениците с увреден слух за овладяване на учебното съдържание и семантиката на 

вербалната лексика, както и за стимулиране на тяхната когнитивната активност. 

Основна теза, която се защитава и аргументира е, че децата с предлингвистична 

глухота имат когнитивен потенциал да оперират с лингвистична информация в 

различни модалности, но визуалните жестови знаци и тяхната семантика се усвоя-

ват по естествен и сензорно достъпен начин. Независимо от прилагания сурдопеда-
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гогически подход в специалното училище, глухите деца формират знак-билингвис-

тична компетентност или словесно-жестово двуезичие, която трябва да се стимули-

ра в педагогическия процес. 

Проведени са диагностичен и формиращ педагогически експеримент. Чрез 

диагностичния е изведен психолого-педагогическия профил на учениците с увреден 

слух, обучавани по традиционната методика на специалното училище. Проучени са 

капацитетът, структурата и механизмите на тяхната семантичната памет, активирана 

от жестови знаци и думи в различна езикова модалност. В педагогическия експери-

мент се апробира и отчита ефективността на знак-билингвистично обучение по 

Шахмат на ученици с увреден слух от начална училищна възраст. 

Резултатите са основание за обобщение, че под влияние на прилаганите знак-

билингвистичните стратегии в обучението жестово-езиковите и вербално-езиковите 

умения си взаимодействат и допълват, за да задоволят оптимално комуника-

тивните, познавателните и предметно-действените потребности на учениците в 

учебния процес. Това е предпоставка за прогрес в уникалната вербално-жестовата 

езикова компетентност на глухите ученици. Интегрирането на лексикални жестови 

знаци в организирания учебен процес има силен ефект върху лингвистичното и 

когнитивното развитие на учениците с увреден слух. Става достъпно съдържание на 

абстрактен учебен материал, идентичен с този чуващи връстници от начална учи-

лищна възраст. 
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1. Теоретико-методологични проблеми в изследванията на жестовата 
комуникация и развитието на глухите деца 

  
1.1.  Исторически и съвременни представи за средствата на жестовата 

комуникация 
 
Съществуват историческите традиции за интерпретация на жестовете като из-

ходна форма в развитието на човешкия език. Съвременните научни изследвания на 

жестовата комуникация потвърждават, че от еволюционна, онтогенетическа и 

ежедневна гледна точка човешките жестове могат да се интерпретират като първа 

форма на езиковата употреба. Традиционните виждания както в лингвистиката, така 

и в психологията, често игнорират смисловата натовареност на придружаващите 

устната реч жестове. През последното десетилетие обаче, убедително се доказва, че 

в диалогичното общуване жестовете и езикът следва да се разглеждат като единна 

система, която е по-голяма както от езика, така и от жеста (Kendon, 2004; MacNeill, 

2000, 2005 и др.). Изведен е континуум от различни действия, които могат да се 

определят като „жест“ - жестикулации, език като жест, емблеми, пантомима и жес-

тови езици. Изследователите аргументират, че между този континуум от жестове и 

устната реч са установени закономерни връзки. На тази база днес широко се прила-

га психолингвистичен подход в научните изследвания на жестовите средства за 

комуникация. Редица изследователи споделят теоретичната концепцията на Вигот-

ски (1996) за прехода от социалното към психологическото и доказват, че тя е 

валидна и за жестовете, които предполагат социалния друг. Жестовете са социално 

споделени и тяхното използване е повлияно от характеристиките на партньора в 

комуникативния акт.  

Goldin-Meadow (2005) демонстрира, как спонтанните жестови системи на въз-

растните и домашните знаци на глухите деца притежават основните качества на 

езика. Изследват се необичайни условия, в които жестовете могат да се продуцират 

самостоятелно, без реч. В тези случаи жестовете поемат напълно целите на комуни-

кацията, обикновено споделяни от двете модалности. Емпирично се доказва, че ко-
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гато жестът се продуцира без реч, той променя своята форма и е различен от жеста, 

продуциран заедно с устна реч. Жестът става сегментиран и дискретен, приличащ 

повече на верига от елементи, отколкото на неделима цялост. Неговата структура 

започва да се доближава до езиковата, с правила на подреждане на равнището на 

изречението, с парадигматичност на равнище на думата и на граматическите 

категории. Изключително ценен за сурдопедагогиката е изводът на Goldin-Meadow 

(2005), че природата на жестовете позволява те да бъдат реч или да не бъдат реч, да 

променят своята форма и функции според комуникативните задачи, които поемат. 

Изследователите на знаковите езици на Глухите по света потвърждават обоб-

щенията на Stokoe (2005-1960), че звуковата субстанция не е фундаментална 

характеристика на естествено възникналите и развиващи се човешки езици. 

Чуването и говоренето не са задължителни за развитие на хемисферната специали-

зация. Лявата мозъчна хемисфера е доминантна и в обработването на визуалните 

знакови езици (Poizner, Klima & Belugi, 1987). Жестовият знак се приема за най-

малкия елемент, към който се прикрепя лексикалното значение. Изведени са него-

вите характеристики, които кореспондират с равнището на фонемите, морфологията 

и синтаксиса във вербалните езици. 

В социален план е проявен плавният преход от използването на жестови “диа-

лекти” в затворена група Глухи хора към т.нар. “официален“ национален език на 

знаците”, чийто лексикон и правилата са регламентирани в специални речници. 

Последните изпълняват роля на общонационален кодекс, регулиращ по-нататъш-

ното развитие на жест-знаковия език в дадена държава. Такъв кодекс за българския 

знаков език (жестомимичен език) е „Български жестомимичен речник“, системати-

зиран от Съюза на Глухите в България (1996; 2007). 

 

1.2.  Жестовата комуникация в обучението на деца с увреден 

Редица проведени изследвания върху училищните постижения, когнитивните 

и езиковите компетентности на естествено усвоилите знаков език глухи деца от 

глухи семейства проявяват закономерните връзки между високото равнище на 
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жест-знаковата езикова компетентност с когнитивното, вербалното езиково и 

личностното функциониране. Тези данни, заедно с незадоволителните резултати от 

широко прилаганите Устен метод и метод на Тоталната комуникация в обучението 

на глухите деца, изграждат мотивацията за провеждане на задълбочени 

изследвания на условията, при които глухите деца естествено развиват и усъвър-

шенстват своите жестови умения като средство за комуникация и мислене. Филосо-

фията на Знаковия билингвизъм в обучението се появява през 80-те години на ХХ в. 

като алтернатива на Устния метод и Метода на Тоталната комуникация. Специфичен 

е акцентът върху жест-знаковия език като първи език, който глухите деца усвояват 

по естествен начин. Твърди се, че именно този език осигурява солидна лингвис-

тична база за усвояване на вербалния език, но като втори език, както и че този език 

разширява силно достъпа до учебното съдържание в училищното обучение. В 

специализираната литература се предлагат няколко модела за техники на 

възприемане на писмен текст чрез жестовия език. Най-общо, предполага се, че 

жест-знаковият език следва да бъде използван като мета-език, тъй като символната 

система на жеста е употребявана за разбиране на символната система на 

английския. В сравнение с чуващите, глухите деца започват овладяване на писмени 

символи по по-глобален начин. Твърди се, че това не нарушава структурата на акус-

тичните елементи на написаната дума, за които децата не могат да имат перцепция. 

Цели думи и цели фрази трябва да бъдат представени и проверявани, предимно за 

тяхното значение и понятието, което включват. Четенето се стимулира като начин за 

помагане на глухите деца да научат правилата на вербалния език.  

Билингвистите препоръчват вербалния език да се постига чрез визуални, а 

не чрез слухови средства, като твърдят, че глухите деца могат да постигнат 

грамотност именно по този начин (Johnson, Liddell & Erting, 1989; Bouvet, 1990 и др.). 

Знаковият език е основен език за комуникация, обучение, дискусии и т.н., а 

четенето се стимулира като начин за помагане на глухите деца да научат правилата 

на вербалния език. 
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Мayer & Leigh (2010) обобщават основните фокуси при прилагане на знак-

билингвистичен подход в обучението на глухите деца: 

 Стимулиране на езиковото развитие чрез знакуване; 

 Билингвизъм чрез ограмотяването в езика на мнозинството;  

 Ранното знакуване (като предпочитана комуникация), което позволява 

съсредоточаване върху съдържанието на учебната програма (а не учене да се 

говори езика на мнозинството). 

Днес в България се извършва подготовка и някои опити за проучване и 

въвеждане на знаков билингвизъм в училищата за деца с увреден слух. Принос имат 

трудовете на Левтерова (1998), Мошева (2008), Замфиров и Съева (2004), Лозанова 

(2008), Замфиров (2007), Михайлова (2005), Попзлатева (2010), Съева (2010), 

Попзлатева, Трошева, Алексов и др. (2010, 2011) Балканска, Трошева (2011) и др.,. 

Проявява се потребността от задълбочено изследване на специфичните педагоги-

чески контексти, м които може дасе реализира този подход. 

 
1.3.  Жестова комуникация в рехабилитацията на деца с увреден слух 
 

Предложената в края на 20 в. концепция за социалната рехабилитация 

акцентира върху специалните потребности на хората с увреждания и тяхното 

личностно функциониране. Важен момент в социалната рехабилитация на глухите 

хора е утвърждаването на социокултурната теория за Глухотата. В нея се твърди, че 

глухите хора принадлежат към малцинствена общност с уникална култура и 

собствен език, със споделен опит и общо чувство за идентичност. Представително 

изследване на Попзлатева (2010) показва, че глухите хора с високо равнище на 

бикултурна личностна идентичност се отличават с нормативен профил на личността, 

докато в останалите останалите случаи се наблюдават редица рискове за 

психичното здраве. Други автори докладват, че емоционалните и поведенческите 

проблеми на естествено знакуващите глухи деца на глухи родители са силно 

ограничени, в сравнение с останалите субгрупи. От друга страна, Wallis, Musselman 

& MacKay (2004) не установяват значими различия в емоционално-поведенческата 
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сфера на глухите деца от чуващи семейства, които от най-ранна детска възраст са 

изложени на устен или знаков език. 

Въпросът за характера на различията в интелектуалното функциониране на 

глухите и чуващите хора е отдавна дискутирана проблематика в сурдопсихологията. 

В едни случаи се твърди, че когнитивните различия спрямо чуващите имат 

количествен характер и се определят от закъснялото езиково развитие, а в други – 

те се квалифицират като качествени. детерминирани от специфичната обработка на 

информацията. Paul & Quigly (1994) систематизират провеждани репрезативни 

изследвания върху характера на различията в когницията на глухи и чуващи деца, 

проведени в парадигмата на когнитивната психология. Те приемат, че по-доброто 

научно разбиране за това, как се организира, преработва и използва информацията 

от глухите деца, води и до по-добро разбиране на интеракциите между тяхното 

мислене и език. Според авторите, наличието на качествени различия позволява да 

се анализират условията за овладяване на вербалния език и грамотността от глухите 

хора. Ако съществуват такива различия, те могат да са индикатор за това, че 

методиката на овладяването на тези умения в различните рехабилитационни и 

педагогически подходи трябва да е качествено различна, в сравнение с чуващите.  

Интересът на когнитивните психолози е фокусиран главно към паметта, 

перцепцията и езиковото функциониране (словесен речник и синтаксис). Привърже-

ниците на информационно-обработващата парадигма считат, че различията и 

подобията в езиковото развитие на глухи и чуващи деца могат да се проявят най-

добре чрез изследване на тяхната работна памет (РП) и дългосрочна памет (ДП). 

Прилагат се разнообразни експериментални дизайни за проверка на обем, кодове и 

стратегии на РП в преработката на нелингвистичен и лингвистичен материал, на 

суксесивно и симултанно организирана информация и др. Изследванията разкриват, 

че глухите хора използват четири основни типа кодиране – знак, фонологичено 

базиран код; визуален и мултиплициран. Това съществено ги различава от 

чуващите, които според доминиращата концепция прилагат в РП фонологичен код, 

независимо от модалността на информационния вход. Изследванията на РП 
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показват, че декодирането и заучаването на информация в знаков език е подобно 

на слуховата РП при чуващите.  

Изследванията върху социалната интелигентност - теорията на ума (Theory of 

mind) на глухите деца са ново направление в опитите да се изяснят механизмите на 

когнитивно функциониране и връзките на мислене и език. Теорията на ума е 

теоретичен конструкт, който се дефинира като разбирането на нашия собствен ум и 

ума на другите. Това е понятие, което отразява способността за управление на 

умствените репрезентации. Ако Теорията на ума е относително добре разбрана 

когнитивна способност на чуващите деца, то в случаите на предлингвистична глухо-

та все още има много спорни въпроси. Първите проучвания с глухи деца фокусират 

изоставане спрямо чуващите връстници, което се обяснява с езиковото закъснение. 

По-скорошни изследвания на Courtin (2000) обаче емпирично доказват, че знакови-

ят език стимулира развитието на социалната интелигентност, както и че ранното 

излагане на езикови стимули позволява по-лесен достъп до Теорията на ума. В 

редица изследвания на глухи деца, ранно изложени на жест-знаков език имат по-

зряла Теория на ума от тези, които изключват знака като средство за комуникация. 
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2. Вербално-жестовата езикова компетентност в обучението и рехабилита-

цията на ученици с увреден слух (изследователски дизайн)  

2.1 . Експериментален дизайн 

Обект на изследването е обучението и рехабилитацията на ученици с 

увреден слух от начална училищна възраст в контекста на развитие на тяхната 

вербална езикова компетентност чрез изграждане на единство между лексикална 

модалност и семантично съдържание.  

Предмет на изследването е жест-знаковата езикова компетентност като 

естествен фундамент за овладяване семантиката на вербалния език и развитие на 

вербално-жестов билингвизъм на ученици с увреден слух. 

Главната цел на проведеното емпирично изследване е да се проявят 

потенциалите на жест-знаковата езикова компетентност за овладяване на учебното 

съдържание и семантиката на вербалната лексика от българските ученици с 

увреден слух в специалните училища, както и за стимулиране на тяхната 

когнитивната активност.  

Основният изследователски въпрос за потенциалите на жест-знаковата 

езикова компетентност в обучението, рехабилитацията и развитието на учениците с 

увреден слух се декомпозира в следните подвъпроси:  

1) Как се оценява жестовата комуникативна компетентност (ЖКК) на 

учениците от педагозите в специалните училища, в сравнение с тяхната устна (УКК) и 

писмената комуникативна компетентност (ПКК)? 

2) Какви са взимовръзките между комуникативните компетентности на 

учениците с увреден слух и овладявани в традиционната система на специалното 

образование училищни знания и вербални способности? 

3) Различава ли се съществено капацитетът и ефективността на 

семантичната памет за входяща лексикална информация чрез жестов знак и чрез 

вербални кодове при ученици, обучавани по традиционната сурдопедагогическа 

методика на специалното училище? 
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4) Каква е ефективността на педагогически експеримент, който залага на 

целенасочено организирано обучение с интегрирани знак-билингвистични страте-

гии, по отношение: 

 Овладяване на учебното съдържание; 

 Капацитет на работната памет за суксесивно (серийно) и симултанно 

организирана визуална информация с абстрактно съдържание; 

 Капацитет на работната памет за лексикални единици с абстрактно 

съдържание, представени чрез жестов знак и чрез модалности на вербалния език 

(дактилно-устна, устна и писмена); 

 Капацитет на семантичната памет при вход на лексикални жестови 

знаци и на думи в различни модалности, отразяващи житейски понятия. 

Научни хипотези 

 Хипотеза 1. Предполагаме, че учениците с увреден слух от начален курс на 

специалните училища имат по-добра компетентност в жестовата комуникация, в 

сравнение с тази в устна и писмена. Интегрирането на тази компетентност в учебния 

процес и психолого-педагогическата рехабилитация притежава значителен потен-

циал, който не се използва оптимално в традиционното педагогическото общуване 

за усвояване на учебното съдържание, овладяване на вербални комуникативни и 

езикови умения, както и за стимулиране на когнитивната активност. 

Хипотеза 2. Очакваме, че мнозинството от нечуващите деца от начална учи-

лищна възраст в специалните училища срещат сериозни трудности при актуализи-

рането на знания и минал опит, когато информационният вход е чрез устен език. 

Въпреки относително по-голямата ефективност на устно-дактилния код спрямо 

устния, очакваме лексикалните жестови знаци да имат най-директни връзки със 

семантичните структури на дълговременната памет. Сензорната достъпност на 

жестовите знаци следва да осигурява по-висок капацитет на работната памет и 

значително по-успешно решаване на лингвистични и когнитивни задачи. В хода на 

традиционното обучението и развитие на учениците с увреден слух образите на 

жестовите знаци спонтанно се включват в целенасочено изграждания асоциативен 
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комплекс от дактилните, звуково-артикулационните, визуалните и писмените 

образи на лексикалните единици. Появява се особено вербално-жестово двуезичие 

(знаков билингвизъм), което е в кореспонденция с комуникативните и познава-

телните потребности на учениците с увреден слух и се развива прогресивно. 

Хипотеза 3. Предполагаме, че интегрирането на знак-билингвистични стра-

тегии в обучението на учениците с увреден слух създава предпоставки за овладя-

ване на учебно съдържание, идентично с това при чуващите връстници. Създават се 

педагогически условия за подобряване качествата на работната памет за лексикал-

на информация с различно равнище на абстрактност и във всички езикови форми. 

Може да се очаква, че регламентираното включване на лексиката по знак-билинг-

вистичен начин (жестов и вербален знак) в комуникативни ситуации, учебни и 

игрови дейности ще създаде устойчиви асоциативни връзки между съответните 

езикови модалности. Това ще разшири достъпа на вербалните лексикални единици 

до изградената понятийна система, усвоените вече логически и граматически 

правила в ДП и ще осигури поетапното им включване в умствената активност на 

учениците. 

 

СХЕМА НА ПРОУЧВАНИТЕ ФЕНОМЕНИ В ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

 

Схема 1 

ЖЕСТ-ЗНАКОВА ЕЗИКОВА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

ЖЕСТ-ЗНАКОВА КОМУНИКАТИВНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ  

(ЖЕСТОМИМИЧНА РЕЧ) 

ТРАДИЦИОННО 
ОБУЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

 ЗНАК 
БИЛИНГВИСТИЧНО 

ОБУЧЕНИЕ 

КОГНИТИВНО ОПЕРИРАНЕ С ЖЕСТ-ЗНАКОВА 
ЕЗИКОВА ИНФОРМАЦИЯ  

ЛЕКСИКАЛНА 
РАБОТНА 

ПАМЕТ  

ЛЕКСИКАЛНА 
СЕМАНТИЧНА 

ПАМЕТ 

АСОЦИАТИВНИ 
ВРЪЗКИ МЕЖДУ 
ЛЕКСИКАЛНИТЕ 
МОДАЛНОСТИ 
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2.2. Изследователски методи 

Контингент на изследването 

За целите на изследването е формирана обща извадка от 60 ученика с 

увреден слух от ССУ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ и 16 работещи с 

тях сурдопедагози. За провеждане на педагогическия експеримент са формирани 

експериментална група (ЕГ) от 15 ученика и контролна група (КГ) от 15 ученика, 

обучавани по традиционната сурдопедагогическа методика. 

 Разпределението на извадката от 60 ученика с увреден слух по пол е 37 

момчета и 23 момичета. Възрастта на ИЛ варира от 8 до 15 години. Диференцирани 

са 4-ри възрастови подгрупи І ВГ ( 8-9 г).; ІІ ВГ (10-11 г.); ІІІ ВГ (12-13 г.) и ІV ВГ (14-15 

г). Направена е характеристика на извадката по специфични демографски фактори: 

 Време на оглушаване - вродена, придобита до 2 г., придобита около 3-4-ри 

годишна възраст и късно оглушали ученици (след 4 г.). 

 Степен на слуховата загуба - глухи и чуващи; 

 Слухов статус на семейството - от чуващо семейство и от семейство с друг 

глух член; 

 Предучилищна рехабилитация - масова или специална детска градина; 

 Равнище на невербална интелигентност - ниско, умерено и високо.  

Психолого-педагогически диагностични методи 

Проведеното емпиричното изследване има характер на констатиращ и фор-

миращ психолого-педагогически експеримент. В диагностичния пакет са включени 

следните методи: 

 Проучване на анамнеза, психологическа и педагогическа документация  

За всяко ИЛ са получени данни за възраст, етиология и степен на слуховото 

нарушение, семейна среда, предучилищна рехабилитация и равнище на обща инте-

лигентност. Равнището на обща интелигентност е измерено чрез теста на Raven за 

деца от психолога на училището. 

 Скала за училищни постижения, езикови и комуникативни умения 
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За извеждане на психолого-педагогически профил на учениците с увреден 

слух е конструирана 7-бална скала за училищни постижения, езикови и комуника-

тивни умения по оценки на специалистите. Скалата включва 4-ри основни области, 

дефинирани чрез общо 13 критерия. 

 Психодиагностична методика за лексикална семантична памет  

Методиката е построена по принципите на асоциативния експеримент. Насо-

чена е към реконструиране на семантичните структури на учениците с увреден слух, 

активирани от различен по модалност лингвистичен вход. Предлагат се три типа 

задачи за запомняне на смислово свързан лингвистичен материал от три единици, 

подадени в различна езикова модалност - жестов знак, устно-дактилен код и слухо-

зрително. Езиковият материал е от познати житейски понятия, включени в учебния 

материал на подготвителен и 1-ви клас на специалното училище. 

 Психодиагностична методика за лексикална работна памет  

За реконструиране на работната памет за лексикален материал е използвана 

модификация на субтест от WISC-III - Повтаряне на числови редици. Модификация-

та се изразява в това, че стимулите са названията на абстрактните символи в 

шахматната игра. Подават се редици-стимули с нарастващ брой единици в четири 

базови модалности: жестов знак; симултанно в устна модалност и жестов знак; 

устна модалност и писмена модалност. В първи вариант ИЛ възпроизвежда стимул-

ния материал в прав ред, а в втори, усложнен вариант, в обратен ред. 

 Психодиагностична методика за визуалната работна памет 

Базирана е на експериментален дизайн, създаден в когнитивната психология 

за проучване на информационната обработка на симултанно и сукцесивно 

структуриран визуален вход. Стимулният материал са визуални образи на шахматни 

фигури, т.е. понятия с абстрактно образно съдържание. Задачата е да се запомня 

редица с увеличаващ се брой единици – от 3 до 10 броя. В първи вариант елементи-

те са представени симултанно, а във втория се подават серийно, последователна 

верига от елементи. Методиката е разработена в компютъризиран вариант. 
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Обучаващ педагогически експеримент 

Организирано и проведено е иновационно обучение по Шахмат, с прилагане 

на знак-билингвистични стратегии в начален курс на училището за деца с увреден 

слух. В методиката се спазва водещият в българската сурдопедагогика дейностно-

комуникативен принцип, но акцентът е върху интегрирането на жестови знаци за 

задоволяване на комуникативните и познавателните потребности в обучението и 

шахматната игра. Шахматната игра поставя ученика в непрекъснато променящи се 

проблемни ситуации, в които трябва да се прилагат усвоени абстрактни понятия и 

логически правила..Езиковите средства поемат комуникативни функции, но те са и 

основно средство за анализ, сравнение, обобщение, планиране, творчество, оценка 

на собствените мисли и чувствата, както и и тези на партньора (Теория на ума). 

Опитът да се приложат знак-билингвистични стратегии в обучението по 

Шахмат е свързан преди всичко с признаване на жестовия език като първи език на 

глухите деца, използван по естествен начин за комуникация и мислене. В процеса 

на обучение българските жестомимични знаци са интегрирани за целите на 

педагогическото и междуличностното общуване на учениците и за подпомагане на 

мисловна активност. Регламентирани са основните моменти на урока, в които 

жестовите знаци се включват по калкиращ устната реч начин или чрез естествената 

им употреба от учениците по вътрешните правила на знаковия език. 

В експерименталното обучение по Шахмат се отчитат методологически стра-

тегии, изведени от съществуващата практика на по-широкото знак-билингвистично 

обучение на глухи деца, както и тези в Дейностно-комуникативния подход.  

Програмата по Шахмат се предлага като избираема учебна дисциплина. 

Обучението е проведено в продължение на 34 седмици, по 2 учебни часа седмично 

или общо в рамките на 68 часа годишно. В програмата са заложени общообразова-

телни, възпитателни и рехабилитационни задачи. Във връзка с целите и задачите е 

изготвен Мултимедиен жестово-вербален речник от специализирани термини и 

житейски понятия, които имат високочестотна употреба. Изведени са знак-жестови 

аналози на понятия, които отразяват специфични за шахматната игра предметно-
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практически действия, комуникативни действия, умствени действия и емоционални 

състояния. В отделна категория са отделени жест-знакови и дактилни знаци, с които 

се изразяват причинно-следствени връзки и пространствено-времеви отношения.  

Постиженията на учениците в обучението по Шахмат се оценяват чрез 

специализирани тестове с диаграми, разработени за ученици от начален курс на 

масовите училища. 

Статистически методи 

В статистическата обработка на резултатите е използван Статистическия пакет 

за социални науки, за Windows - SPSS 16.0. Приложена е аналитична стратегия, която 

включва описателни процедури и методи на статистически извод. 
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3.Традиционни и знак-билингвистични стратегии в обучението и психолинг-
вистичното развитие на ученици с увреден слух (резултати и дискусия) 
 

3.1. Психолого-педагогически профил на ученици с увреден слух от 
специалните училища 

 
Резултатите от оценъчната скала за актуалното развитие на учениците с увре-

ден слух проявяват динамиката на училищните постижения, езиковите и комуника-

тивните компетентности под влияние на традиционната сурдопедагогическата ме-

тодика на обучение, специфичните демографски фактори, вътрешните психолинг-

вистични и когнитивни фактори.  

Анализът на емпирично конструирания, по оценки на сурдопедагозите, психо-

лого-педагогическия профил на учениците от специалното училище, показа, че жес-

товата комуникативна компетентност (ЖКК), заедно с отчитането по устните, пости-

женията по Математика и техниката на четенето заемат водещи позиции сред 

останалите знания и умения на учениците. Очертават се сериозни трудности в при-

лагането на граматическите закономерности на вербалния език при добре осигурен 

вход на езикова информация от отчитането по устните и техниката на четене (диагр. 

№1). 

Въпреки че няма видими сензорни причини и техниката на четенето е отлично 

овладяна, общата оценка за равнището на писмената комуникация не се отличава 

от тази на устния език. 

Проученото влияние на общите и специфични демографски фактори извежда 

съществени данни за детерминантите на междугруповите различия в психолого-

педагогическия профил на учениците от специалното училище, в частност и по 

отношение на тяхната ЖКК. 
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.Диаграма 1 

Влиянието на възрастта и естествено на нарастващия училищен опит ясно се 

очертават. Знанията и уменията във всички проучени области прогресират, но се 

проявяват някои особености във възрастовата динамика. Данни за най-динамични и 

статистически значими подобрения са получени по отношение на жестовата 

комуникативна компетентност. Тази компетентност е качествено подобрена при 

12-13-годишните. ученици, прямо 8-9-годишните. Във възрастта 14-15 г. ЖКК постига 

ново качествено по-високо равнище спрямо 12-13 годишните ученици. Този факт е 

изключително важен за обучението и рехабилитацията, тъй като тези промени на-

стъпват спонтанно и не са толерирани в традиционния подход на обучение (ди-

агр.№2).  
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Диаграма 2 

Изследването обобщава, че факторът Време на оглушаване не провокира 

значими различия в профилите на учениците с увреден слух. Между вродена и рано 

придобита глухота не се установяват значими различия по редица показатели. Ка-

чествени различия обаче се откриват за жестовата комуникативна компетент-

ност - при вродена глухота тя е на много високо равнище, докато при рано при-

добитата (до 2 години) е на умерено.  

Степента на слухов дефицит се оказва съществена детерминанта за структу-

рата на психолого-педагогическия профил. Слабочуващите и глухите ученици се 

различават по равнище на компетентност в повечето изследвани области. Въпреки 

това, се установяват идентични компетентности на двете субгрупи по отношение на 

жестовата и писмената комуникативни компетентности, техниката на четенето, 

успеха по Математика и Човек и природа. Тези факти са показателни, че слуховият 

статус не ограничава потребността на учениците от визуални жестови средства. 

Слабочуващите ученици са по-флуентни в устната междуличностна комуникация, но 

подобно на глухите ученици, по естествен път постигат високо равнище на алтерна-

тивната жестова комуникативна компетентност. 
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Диаграма 3 

Влиянието на фактора Слухов статус на семейството не разделя извадката от 

изследвани ученици. Налице е тясна кореспонденция между постиженията на 

глухите деца от чуващи семейства и тези от семейства с глухи членове.  

Значимо е влиянието на фактора Тип предучилищна рехабиилтация върху 

цялата структура на психолого-педагогическия профил. Учениците с увреден слух, 

преминали предучилищна специална рехабилитация, имат сериозно предимство в 

училищните постижения, техниката на четене, уменията за разбиране на текст, пис-

мената комуникация. Проявява се компенсаторното влияние на ранното ограмотя-

ване на нечуващите деца чрез дактилни и писмени форми.  

Влиянието на равнището на невербалната интелигентност върху училищни 

постижения, езиковите и комуникативни компетентности се оказва изключително 

силно по отношение на математическите познания, умението за отчитане по 

устните на говорещия, техниката на четенето, богатството на словесния речник, 

разбиране на текст. Учениците с ниско равнище на интелектуаално функциони-

ране имат значително по-ниски резултати в сравнение с тези ученици, за които е 

измерена висока и умерена степен.  

Значими са различията във влиянието на общото равнище на интелигентност 

върху общата комуникативна компетентност, като те се проявяват главно по 
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отношение на ЖКК, докато при устната и писмената липсват значими влияния. Дан-

ните са показателни, че при учениците с ниското равнище на IQ компетентностите в 

жестова комуникация са значително по-добри от тези за устната и писмена комуни-

кация.  

Резултатите показват, че единствено ЖКК е в статистически значима коре-

лация с интелектуалния потенциал на учениците (R=0,318, при *р ≤ 0,318). Между 

равнището на интелектуалното функциониране на учениците липсва статистически 

доказана корелация с УКК и ПКК. Това е индикатор за съществуващи резерви на 

индивидуалния подход в оптимално използване на когнитивните предпоставки във 

формирането на устната и писмената реч не само като средство за комуникация, но 

и за мислене. 

Въпросът за интеракциите между основните използвани средства за кому-

никации от учениците с увреден слух е изключително важен за образователния и 

рехабилитационния процес. Резултатите показват статистически висока корела-

ционна зависимост между жестовата комуникативна компетентност и устната кому-

никация (R=0,373, при **р ≤ 0,003). Това е индикатор за спонтанно появилото се 

вербално-жестово двуезичие или знак-билингвистична компетентност, неза-

висимо че сурдопедагогическата методика в българското специално училище не 

регламентира целенасочено използване и усъвършенстване на жест-знаковия език 

в учебния процес и рехабилитацията. Изследваната сила на интеракциите между 

жестовата комуникативна компетентност (ЖКК) и писмената (ПКК) не показа статис-

тически значима корелация (R=0,203), но се установи много тясна взаимовръзка 

между УКК и ПКК (R=0,491, при **р ≤ 0,000).  

Знак-билингвистичната компетентност се появява в начална училищна възраст 

паралелно с прогресиращото овладяване на фонологичните, семантичните и грама-

тичните правила на устния език и тяхното включване в комуникативния процес. 
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3.2. Лексикалните жестови и вербални знаци в семантичната обработка на 

информацията от ученици с увреден слух 
 

Сравнителното проучване на ефективността на семантичната памет при устен, 

дактилно-устен и жест-устен код прояви силния приоритет на жест-устния езиков 

вход спрямо дактилно-устния и устния (диагр.№ 4). Доказва се, че глухите ученици 

са в норматив по когнитивен потенциал за семантична обработка на смислово 

свързан лингвистичен материал, но когато декодиращите и кодиращите операции 

се извършват с жест-знаков лингвистичен код.  

 

 

Диаграма 4 

Реконструираната функционална структура на смисловата памет при ученици 

с увреден слух появява силата на връзките между подсистемите. Високи 

корелационни зависимости между капацитета на запомняне в трите езикови 

модалности се установяват между симултанния устно-дактилен код и устния код (R 

= 0,714); между знаков и дактилно-устенкод (R=0,698) и между знаков и устен 

лексикален вход (R=0,629). Тези силни корелационни връзки показват, че в 

различните информационни условия са използвани идентични когнитивни процеси. 

Те са индикатор за съществуване на единен когнитивен механизъм (умствена 

операция), чрез който се анализира, разпознава, идентифицира, асоциира, 

фокусира и възпроизвежда постъпващата лингвистична информация в РП и ДП. 
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Дактилираните и произнасяни поредици от смислово свързани думи обаче имат 

ограничен достъп до този механизъм, поради перцептивната неустойчивост и 

неяснота на техните образи. Затруднява се скоростта в идентификация на добре 

познатите за децата думи и те се изхвърлят от работната памет, без да са осъзнати 

смислово или във функционална връзка с другите думи. Част от лексикалния вход в 

устна и устно-дактилна модалност може да се разпознае като звуково-артикула-

ционна структура, но интеракциите на образа със семантичните знания и езиковите 

правила в ДП не са оптимални и капацитетът на паметта намалява. 

Емпиричното проучване констатира динамични възрастови промени в ка-

пацитета на семантичната памет за всички лингвистични кодове, но ефективността 

на семантичното декодиране/кодиране с жестов знак е значително по-висока от 

останалите във всички възрасти.  

Може да се обобщи, че жестовият лексикален знак се включва значително по-

ефективно от думата в когнитивната активност на глухите ученици от начален курс, 

независимо че това става спонтанно и не е във фокуса на учебния процес. Той по-

успешно активира изградени вече понятийните структури и оптимизира работата на 

когнитивен механизъм, който обслужва също и декодирането и кодирането на вер-

балната езикова информация. Естественият и пряк достъп на жестовия знак до се-

мантичните структури може да бъде използван от модалностите на вербалния език, 

но в случаите когато на равнище работна памет се изграждат тесни асоциативни 

връзки с него. В този модел, жестовият знак може да се превърне в опосредстващо 

звено за достъп на вербалните езикови модалности в работната памет до вече 

придобити знанията, езиковите и логически правилата, съхранявани в дългосроч-

ната памет. Изследването разкрива емпирични основания за твърдението, че регла-

ментираното включване на конвенционалните жестови знаци от езика на българ-

ските глухи хора в общообразователния учебен процес може да повиши равнището 

на постиженията на учениците с увреден слух. 
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3.3. Педагогически експеримент за апробиране на знак-билингвистичен 
подход в обучение по Шахмат на ученици с увреден слух 

 
3.3.1. Учебни постижения на учениците с увреден слух в знак-билингвистично 

обучение по Шахмат 
 
Централно място в организираното емпирично изследване заема проведени-

ят педагогически експеримент, който включва интегриране на знаков билингвизъм в 

обучението по Шахмат на ученици с увреден слух от началния курс на специалното 

училище. Той е насочен към изясняване на педагогическия контекст и когнитивните 

потенциали на учениците с увреден слух да развиват и усъвършенстват своята знак-

билингвистична компетентност. Дефинирана като владеене на два езика, един от 

които е жест-знаковия, тази способност е водеща в задоволяване на актуалните ко-

муникативни, познавателни и социално-психологически потребности на голяма част 

от глухите деца и възрастни. Целенасоченото стимулиране на вербално-знаковото 

двуезичие в учебен процес, който се опира на естествено усвоените умения на 

глухите ученици в жестовия език, създава логични предпоставки да се повиши рав-

нището на вербалната езикова компетентност, както и това на усвояваните общооб-

разователните знания.  

Знак-билингвистичните стратегии, реализирани в обучението на учениците с 

увреден слух от начална училищна възраст, създават услоивя за овладяване на 

учебно съдържание, идентично с това при чуващите връстници (диагр№5). 

 

Диаграма 5 

НЕОВЛАДЯН 
МАТЕРИАЛ 

НИСКО 
РАВНИЩЕ СРЕДНО 

РАВНИЩЕ ВИСОКО 
РАВНИЩЕ МНОГО 

ВИСОКО 

0 

3 

5 

7 

0 

РАВНИЩЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ШАХМАТ 



29 

Резултатите относно учебните постижения показват, че в края на обучението 7 

ИЛ (46,7%) достигат високо равнище на успеваемост; 5 ИЛ (33,3%) са на средно 

равнище и 3 ИЛ (20%) остават на ниско равнище. Липсват ученици, които са на 

равнище неовладян материал или са на най-високото равнище, наблюдавано при 

чуващите връстници. Въпреки това, може да се обобщи за добри темпове в 

усвояването на основните правила на шахматната игра и тяхното приложение в 

ситуация на организирани състезания. Положителните резултати могат да се 

обяснят до голяма степен със създадените благоприятни условия за формиране на 

системата от абстрактни понятия чрез опосредстващата роля на сензорно достъпния 

визуален знаков език. Паралелното подаване на жестов знак и вербален знак по 

време на обучението създаде добра база за усвояване на значението и за 

включване на лексиката в различни модалности според потребностите и 

изискванията на комуникативните и игровите ситуации. Целенасоченото обучение в 

логическо и творческо опериране с абстрактни понятия, представени като образи, 

знаци и думи, рефлектира в обогатен когнитивния опит и изграждане на ефективни 

речемислителни умения.  

 
 
Обработка на симултанна и суксесивно структурирана информация в 

работната памет 
 

Психологическият инструментариум е конструиран за измерване капацитета 

на визуалната работна памет за обекти с абстрактно съдържание, каквито са 

шахматните фигури. Приложената психодиагностична методиката позволява да се 

сравнят когнитивните промени в способността да се обработват структурирани по 

симултанен и суксесивен (сериен) начин шахматни образи. 

Резултатите от изпълнението на задачата за визуално запомняне на фигури, 

подадени като различно структурирана информация, доказват очакванията за 

повишен капацитет на работната образна памет в ЕГ. (диагр.№6). 
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Диаграма 6 

Експерименталната група има почти два пъти по-високи постижения (Х=7,13) в 

запомнянето на симултанно структурирана информация, в сравнение с контролната 

(Х=3,67). Може да се приеме, че изискването за концентрация и широк обхват на 

вниманието при анализа на ситуациите в шахматната игра са подобрили умението 

за по-продължително и точно задържане на информацията като цялостна (гещалт) 

картина, а с това значително са подобрили капацитета в обработването на 

симултанно структурирана информация в РП. 

Различията в обработването на суксесивно (последователно) структурирана 

визуална информация между ЕГ (Х=7,73) и КГ ( Х=4,27) група също са ясно очертани 

(диагр. №6). Този факт вероятно е детерминиран от интензивния комуникативен 

обмен по време на шахматното общуване и необходимостта да се следи за 

непрекъснато променящите се игрови ситуации и действия на партньорите. 

Установените различия между капацитета на работната визуална памет на ЕГ 

и КГ са съществени и могат да бъдат обяснени със силен ефект на провежданото 

обучение по Шахмат. В резултат на това обучение е усвоено абстрактното значение 

на шахматните образи и учениците от ЕГ запомнят образите на фигурите в експери-

менталната задача във връзка с новото абстрактно понятие за тях. Учениците от КГ 

не са обучавани по Шахмат и обработват същата визуалната информация, но като 

конкретни образи. Може да се обобщи, че изградената система от абстрактни поня-
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тия в експерименталното обучение силно повишава капацитета на когнитивната 

активност на равнище РП.  

Анализът на корелационните връзки между обработката на двата типа струк-

турирана визуална информация в ЕГ извежда силна линейна зависимост между тях 

(R=0,968) при ***p=0,000. Подобен феномен не се открива в КГ и отношението 

между памет за суксесивно и симултанно структурирана визуална информация не 

достига статистически значими измерения. Данните са показателни за качествени 

промени, които настъпват в структурата на визуалната работна памет на обучава-

ните по Шахмат нечуващи ученици. 

Педагогическият експеримент доказва, че самият тип дейност и обучение 

имат рехабилитационен характер и издигат равнището на когнитивното функцио-

ниране на учениците с увреден слух. Визуалната компетентност в начална училищна 

възраст може да бъде усъвършенствана и да постигне високи равнища на проявле-

ние при целенасочено обучение в активности, каквато е и шахматната игрова дей-

ност. 

 

3.3.2. Влияние на експерименталното обучение върху капацитета на лексикалната 
работна памет 
 

Данните в диагр. № 7 представят средните величини на постиженията при 

възпроизвеждане на редици с нарастващ брой лексикални стимули с изискване да 

се спазва последователността на техния ред. Установява се, че ЕГ постига почти два 

пъти по-голям обем на лексикалната РП от КГ. В ЕГ най-висок е успехът при 

запомняне на стимулен материал, подаден симултанно с жестов знак и устна реч 

(Х=7,40), следван от постиженията с мономодален жест-знаков код (Х=6) и писмен 

код (Х=4,27). С най-малка ефективност се задържа в РП лексикалната информация в 

устен код - визуално отчитане по устните (Х=3,67). Въпреки това, обемът на 

лексикалната РП на обучаваните ученици за устна информация е три пъти по-голям 

от този на контролната група (Х=1,20). 
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Диаграма 7 

 За КГ се установява подобна йерархия на постиженията в 4-те експериментал-

ни задачи за вербална работна памет, но постиженията са значимо по-ниска от ЕГ. 

Най-високи са резултатите при запомняне на лексика, подадена симултанно с жес-

тов знак и устна реч, но капацитетът на паметта е два пъти по-малък от този на ЕГ 

(Х=3,87). Устната реч не подобрява съществено продуктивността на паметта и в КГ и 

резултатите са почти идентични при запомняне на информация в симултанен жест-

знаков и устен код и унимодално с жестов знак. КГ има значително по-ниски 

постижения и при запомняне на думи в писмена форма. 

Може да се обобщи, че експерименталното обучение не само значимо е 

повлияло върху общия капацитет на работната памет, но е подобрило съществено 

функционалното значение на устния код, когато изговарянето на думата придру-

жава жестовия знак (на лексикално равнище).  

По-нататъшният анализ на данните извежда и други аргументи за позитивното 

влиянието на знак-билингвистичното обучение върху когнитивната и езиковата 

активност на ЕГ. Проучената степен на корелация между постиженията на учениците 

в запомняне на различни по езикова модалност лексикални редици отразява силата 

на връзките между тях или състоянието на вътрешните механизми, по които 

функционира лексикалната работна памет на ЕГ и КГ. Измерените корелационни 

зависимости в ЕГ показват, че са изградени силни функционални връзки между 

симултанния жест-знаков и устен код (ЖЗ+УР) и ЖЗ (R=0,639*), както и между 

симултанния ЖЗ+УР и писмения код (R = 0,549*), при p=0,05. Подобна сила на 
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линейните корелации между продуктивността на РП при лексикален вход в 

различна модалност не се наблюдава в КГ. Нещо повече, открива се, че в КГ липса 

всякаква кореспонденция между жест-знаков и писмен код (R = 0,19), което е в 

контраст с установената статистически значимо проявена сила на тази връзка в ЕГ. 

Данните от усложнения вариант на задачата за продуктивност на лексикал-

ната РП (с изискване за възпроизвеждане в обратен ред) потвърждават силно 

проявените предимствата на учениците от ЕГ. 

Фактите са показателни, че под влияние на целенасоченото обучение с изпол-

зване на знак-билингвистичен подход е започнало изграждане на единен компен-

саторен механизъм на РП, който подобрява цялостно обработката на лексикалната 

информация на учениците с увреден слух от начална училищна възраст. Уникалната 

феноменология на вербално-жестовото двуезичие се проявено като ефективност на 

симултанния жестово-устен код, както и чрез изградената функционална връзка 

между него и писмения код на лексикално равнище.  

 

 

3.3.3. Сравнителен анализ на семантичната памет при обучавани и необучавани по 
знак-билингвистичен метод ученици 
 
За да се докаже издигнатата хипотеза за влияние на целенасоченото знак-

билингвистично обучение по шах върху различни равнища на когнитивната база в 

езиковото развитие, се проучи и сравни капацитетът на лексикалната семантична 

памет за житейски понятия в ЕГ и КГ.  

Статистическият анализ показа, че дисперсиите на глобалния показател за се-

мантична лексикална памет в двете групи се различават съществено ( F=26,76, при 

*p=0,012). Детайлният анализ извежда статистически значими различия между гру-

пите при възпроизвеждане на лексикалните структури, подадени чрез жестов знак 

(F=7,50, при *p=0,011) и чрез симултанна устно-дактилна модалност (F=5,84, при 

р=0,022). За семантичната обработка на устен вербален вход между ЕГ и КГ не се 

установяват статистически доказани вариации. Това е показва, че експериментално-
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то обучение не повлиява съществено семантичната обработка на лексика, подадена 

чрез орална модалност. Позитивни промени се отчетат при информационен вход в 

жестов знак и устно-дактилна модалност.  

 

Диаграма 8 

Различията в постиженията на двете групи са нагледно демонстрирани в диаг-

рами №№ 8, 9 и 10. По общия показател за Семантична памет ЕГ възпроизвежда 

Х=5,36, докато капацитетът на КГ е Х=3,47, от максимално възможни 10 лексикални 

единици. И двете групи имат най-високи постижения при семантичната обработка 

на жестови знаци, но нейната ефективност в ЕГ е значително по-голяма (Х=7,93 

срещу Х=5,80 в КГ).  

 

Диаграма 9 
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Дактилно-устно кодираната лексикалната информация е с по-ограничен 

достъп до семантичните структури в ДП на обучаваните ученици (ЕГ), в сравнение с 

жестовите знаци – Х=4,93, но този достъп също е по-широк в сравнение с КГ - Х=2,73 

(диагр. № 9). 

 

Диаграма 10 

Обемът на тяхната семантична памет за устно подадени думи е Х=3,20, в 

сравнение с Х=1,87 при КГ. Този установен капацитет на лексикалната семантичната 

памет при устен вход надхвърля съществено границите на интервала, определен за 

цялата извадка от 60 ученика с увреден слух ( между 1,68 - 2,75 т.) и е показателен 

за настъпилите съществени промени в обработването на устната информация.  

Проучените корелационни зависимости между подструктурите на семантич-

ната памет в ЕГ и КГ показват, че под влияние на знак-билингвестичното обучение са 

настъпили съществени промени в техните взаимодействия или в цялостната струк-

тура и механизмите на семантичната лексикална памет. По-нататъшното изясняване 

на този нов механизъм, който се включва в семантичната обработка на лексикал-

ната информация, изисква обаче още по-задълбочени проучвания. Въпреки това, 

неговото проявяване е индикатор, че под влияние на обучението са настъпили 

подобрения не само в РП, но и на по-дълбоки равнища на когнитивната обработка.  
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3.3.4. Ефективност на педагогическия експеримент в психолингвистичното 
развитие на учениците с увреден слух 
 

Настоящият педагогически експеримент фокусира промените в когнитивните 

детерминанти на лингвистичното развитие на нечуващи ученици със закъсняло 

езиково развитие от начална училищна възраст под влияние на целенасоченото 

интегриране на жестовия лексикален знак. Изходна позиция в организираното 

обучение е, че използваните жестови знаци в педагогическото общуване трябва да 

бъдат или да станат конвенциални за педагога и ученическата група, независимо от 

това дали са естествени знаци от езика на глухите хора в България или са изкуст-

вено създадени за подпомагане на вербалната езикова компетентност в комуника-

цията и научното познание. 

Основната идея е, че перцепцията на тези визуални езикови символи е при-

родно достъпна за глухите деца и има пряк достъп до семантичните знания и 

понятийните структури, натрупвани в миналия практически опит. Затова тези знаци 

могат да поемат опосредстваща роля в семантичната интерпретация на непълната 

перцепция на устния и устно-дактилния комуникативен код, ако са изградени 

устойчиви асоциативни връзки помежду им. 

Изведените психолингвистични профили на ЕГ и КГ показват, че те си корес-

пондират по форма, но се отличават по капацитет на обработваната визуална и лек-

сикална информация. Най-съществените са промените във визуалната когниция, 

които имат отношение към усъвършенстваното опериране с образи и лексикалните 

жестови знаци. Впечатляваща е ефектът на иновационното обучение върху когни-

тивното обработване на симултанния жест-устен лексикален код в РП. Това е 

показателно за усъвършенстваната знак-билингвистична компетентност на ученици-

те, в която двете различни езикови системи си взаимодействат на лексикално рав-

нище и изграждат единен механизъм, който обслужва потребностите на комуника-

цията и умствената дейност. Силно разширеният капацитет на РП за лексикални 

единици в симултанната жест-устна модалност е основание да се приеме, че този 

код може да бъде изходен в ученето на новата лексика, която при специална работа 
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за създаване на асоциативни връзки може да се усвои и използва в останалите мо-

далности на вербалния език. 

 

 

Диаграма 11 
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 Целенасочено създаване на потребност от използване на лексиката от учебно-

то съдържание като средство за постигане на цели в конкретна комуникативна, 

предметно-практическа, учебна или игрова ситуация; 

 Представяне на новите и ключовите лексикални единици от учителя симул-

тантно чрез жестов знак и звуково-артикулационното проговаряне (говор); 

  Работа върху изясняване значението на лексикалните единици чрез наглед-

но-образни опори, актуализиране на асоциативни връзки със стари знания и чрез 

оптимално включване на индивидуалните знак-билингвистични компетентности на 

учениците в диалогично общуване.  

 Целенасочена работа в урока за създаването на устойчиви асоциативни връз-

ки между жест-устната и устно-дактилната, между устно-дактилната и писмената, 

както и между писмената и устната модалност. 

 Целенасочено включване на дактилно-устна и устна модалност в естествено 

общуване и игрови ситуации под контрола на учителя. 

 Създаване на ситуации за използване на усвоените знаци в различни модал-

ности според предпочитанията на учениците в самостоятелно творческо мислене и 

междуличностно общуване с нечуващи и чуващи връстници. 

Безспорно този модел не изчерпва всички прилагани активности в проведено-

то експериментално знак-билингвистично обучение по Шахмат, но ефектите върху 

психолингвистичния профил на обучаваните ученици са ясно очертани (диагр. №11).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организираното и проведено психолого-педагогическо експериментално про-

учване аргументира емпирично основната теза и даде светлина по отношение на 

централния изследователски въпрос за потенциалите на жест-знаковата езикова 

компетентност в обучението, рехабилитацията и развитието на учениците с увреден 

слух. Могат да се посочат следните изследователски обобщения: 

1) Потвърди се хипотеза №1, че учениците с увреден слух от начален курс на 

специалните училища имат по-добра компетентност в жестовата комуникация, в 

сравнение с тази в устната и писмената. Интегрирането на тази компетентност в 

учебния процес и психолого-педагогическата рехабилитация притежава значителен 

потенциал, който не се използва оптимално в традиционното педагогическото об-

щуване за усвояване на учебното съдържание, овладяване на вербални комуника-

тивни и езикови умения, както и за стимулиране на когнитивната активност.  

2) Потвърдиха се също очакванията, формулирани в хипотеза №2. Мнозинст-

вото от нечуващите деца от начална училищна възраст в специалните училища 

срещат сериозни трудности при актуализиране на знания и минал опит, когато ин-

формационният вход е чрез устен език. Сравнителното проучване на ефективността 

на семантичната памет при устен, дактилно-устен и жест-устен лексикален код проя-

ви силния приоритет на жест-устния езиков вход спрямо дактилно-устния и устния. 

Доказва се, че глухите ученици са в норматив по когнитивен потенциал за семантич-

на обработка на смислово свързан лингвистичен материал, но когато декодиращите 

и кодиращите операции се извършват с жест-знаков лингвистичен код. Обработката 

на лексикална информация в различна езикова модалност се осъществява от общ 

когнитивен механизъм. Дактилираните и произнасяни поредици от смислово свър-

зани думи обаче имат ограничен достъп до този механизъм, поради перцептивната 

неустойчивост и неяснота на техните образи. Затруднява се скоростта в идентифика-

ция на добре познатите за децата думи и те се изхвърлят от работната памет, без да 



40 

са осъзнати смислово или във функционална връзка с другите думи. Част от лекси-

калния вход в устна и устно-дактилна модалност може да се разпознае като звуко-

во-артикулационна структура, но интеракциите на образа със семантичните знания 

и езиковите правила в ДП не са оптимални и капацитетът на паметта намалява. 

3). Обобщените резултати от педагогическия експеримент, в който са интег-

риране на методологическите принципи на знаковия билингвизъм, потвърдиха из-

дигнатото предположение и в хипотеза №3. Знак-билингвистичните стратегии, реа-

лизирани в обучението на учениците с увреден слух от начална училищна възраст, 

създават предпоставки за овладяване на учебно съдържание, идентично с това при 

чуващите връстници. Предложеният нов педагогически контекст подобрява качест-

вата на РП за обработване на лексикална информация с различно равнище на 

абстрактност и във всички езикови форми. Регламентираното включване на лекси-

ката по знак-билингвистичен начин (жестов и вербален знак) в комуникативни си-

туации, учебни и игрови дейности благоприятства овладяването на нейната семан-

тика и изграждането на устойчиви асоциативни връзки между визуално достъпните 

жестови знаци и по-малко достъпните вербални модалности на лексиката. Разши-

рява се достъпът на вербалните лексикални единици до изграждащата се понятийна 

система и до когнитивния механизъм на вербално-жестовата езикова компетент-

ност. Резултатите от психодиагностичните изследвания проявяват съществени про-

мени в глобалния психолингвистичен профил на обучаваните по иновационната 

педагогическа технология ученици. Впечатляващ е постигнатият висок капацитет на 

когнитивна обработка на жест-устния лексикален код, който е съществен показател 

за качествено по-високо равнище на вербално-жестовата езикова компетентност 

(знак-билингвистичните способности) на глухите ученици с увреден слух от начална 

училищна възраст. 

От позициите на тези емпирични факти, може да се направи извод, че кон-

струираният и апробиран знак-билингвистичен модел за обучение по Шахмат на 

ученици с увреден слух от начален курс на специалните училища постига значител-

ни образователни и рехабилитационни ефекти. Глобалните постижения в психолин-
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гвистичното развитие на учениците с увреден слух, включени в педагогическия 

експеримент, доказват предимства знак-билингвистичния подход пред традицион-

ните. Целенасоченото стимулиране на знак-билингвистичните умения на нечуващи-

те ученици би могло да осигури редица ползи за разширяване на достъпа до учеб-

ното съдържание, задоволяването на комуникативните потребности в различни 

ситуации на общуване и естествено по-висока активност при когнитивното оперира-

не с езикова информация. 
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Основни приноси на дисертационния труд 

1. Приноси с теоретико-методологичен характер 

 Направен е теоретичен анализ на съвременни научни постижения в психо-

лингвистичния подход към човешкия жест. Аргументирана е особената ценност за 

обучението и рехабилитацията на глухите деца на научни факти, които доказват на-

личие на единна система на жестовете и езика, която обслужва диалогичното общу-

ване и мисленето на чуващите хора. В тази единна система диференцираните типо-

ве жестове са в закономерни връзки с устната реч при постигане на основните цели 

на комуникацията. Това се отнася и за естествено възникналите знакови езици, 

които заемат най-висока позиция в изведения континуум на средствата за жестова 

комуникация.  

 Предложен е сравнителен анализ на основните методологични подходи в 

образованието на глухите деца, които интегрират използването на жестови знаци. 

Очертани са предимствата на Знаковия билингвизъм и Дейностно-комуникативния 

подход към развитието, обучението и рехабилитацията на децата с увреден слух. 

2. Приноси с теоретико-приложен характер 

 Разработен е психодиагностичен инструментариум за проучване на пси-

холого-педагогическия профил, капацитета и структурата на лексикална семантична 

памет, визуална и лексикална работната памет на ученици с увреден слух;  

 Адаптирана и апробирана е иновационна методика за обучение по Шах-

мат в начална училищна възраст (начинаещи), съобразно сензорните, комуникатив-

ните и езиковите дефицити и компетентности на глухите деца. В тази посока, мето-

диката интегрира базовите стратегиите на Знак-билингвистичния и Дейностно-кому-

никативния подход към обучението на глухи деца. 

 Изведен е психолого-педагогически профил на ученици, обучавани по 

традиционната методика на специалните училища. Емпирично се доказва високия 

статус на компетентността на учениците в жестовата комуникация и спонтанната 
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поява на вербално-жестово двуезичие в педагогическа система, която не регламен-

тира жестовия език като основно средство за обучение.  

 Изведена е структурата на лексикалната семантичната памет и нормати-

ви за капацитет на нейните подсистеми при нечуващи ученици със закъсняло езико-

во развитие, обучавани в специалните училища. Доказана е спонтанната поява на 

знак-билингвистична компетентност в условията на традиционното специално учи-

лище. 

3. Приноси с приложен характер  

 Проявен е силен ефект на иновационното знак-билингвистичното обуче-

ние върху овладяването на абстрактни понятия и учебно съдържание, идентично с 

това на чуващите връстници; 

 Изведени са психолингвистични профили на обучавани и необучавани с 

знак-билингвистични стратегии ученици с увреден слух, които демонстрират същес-

твени промени в когнитивната преработка на лексикалните знаци под влияние на 

иновационното обучение. Установена е значително усъвършенстване на вербално-

жестовата (знак-билингвистична) езикова компетентност на лексикално равнище. 

 Изведен е модел на педагогически дизайн за овладяване на лексиката 

от учебното съдържание с опосредстващата роля на жестовия знак. 

 Конструиран е терминологичен вербално-знаков речник в помощ на 

знак-билингвистично обучение по Шахмат, който е записан на CD и има потенциал 

за непрекъснато обогатяване и уточняване.  
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