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1. Зрителните увреждания – причини за появата им и 
физиологични особености 

 

Според различни изследвания процентът информация за околния свят, който постъпва 
посредством зрителния анализатор, варира между 75 и 90. С други думи, един оглед на 
заобикалящата среда е достатъчен, за да се добие представа за нея – нещо, което никой друг 
сетивен анализатор не може да осигури. Това е и причината лицата с увредено зрение да 
срещат затруднения при възприемането на средата и на емоциите и реакциите на хората в нея, 
защото другата основна роля на зрението е в общуването. Цяла една вселена – тази на 
невербалната комуникация (чрез жестове, мимики, изражение на лицето, поза на тялото и 
прочие) – остава неизползвана, а представите на засегнатите от загуба на зрение са по-бедни 
или такива направо липсват.     

Зрението е сложен процес, който включва светлоусещане, цветоусещане, формено зрение 
(централно и периферно) и двуочно (дълбочинно) зрение. Централното зрение се осъществява 
чрез централната част на макулата – ретина – и с него най-точно се различава формата, 
големината и детайлите на предметите. Зрението, което се осъществява от частите на ретината 
извън макулата, се нарича периферно и служи за ориентиране в пространството. Човек може 
да възприема средата едноочно и двуочно, като при двуочното зрение се получава 
едновременно насочване на зрителните оси към обекта и получаване на обобщаващ зрителен 
образ с точна локализация в пространството (1).  

Причините за възникването на зрителните увреждания могат да бъдат медико-биологични и 
външни. Медико-биологичните от своя страна могат да бъдат вродени – т.е. настъпват преди 
раждането на детето  (наследствени или придобити) и настъпили след раждането.  

Нарушенията настъпили след раждането могат да бъдат самостоятелни или съпътстващи. 
Когато са съпътстващи те са част от общата симптоматика на друго заболяване (например 
диабет, при който симптомите са като при дегенерация на макулата и загуба на централно 
зрение; мозъчен тумор или заболявания на нервната система; удар, при който може да се 
получи загуба на долното или горното зрително поле, пълна загуба на зрение или загуба на 
50%  от зрението в двете очи; менингит и други).  

За повече и подробна информация относно различни заболявания и зрителни нарушения 
можете да се консултирате с изготвените от АРДНЗ препоръки към учители и родители 
(сканирано е качено на сайта на проекта).  

Към външните причини се включват всички видове травматизъм и най-вече удар в главата, 
падане отвисоко, нараняване на очите и други.  

Функциите, които може да бъдат засегнати при зрително нарушение, са: цветоусещане, 
усещане за форма, за обем, способността за пространствено ориентиране, за възприемане на 
движение и покой, за възприемане на мащаб и т.н.  
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2. Как въздейства увреждането на зрението 

 

2.1 В практически аспект 
 

Един от аспектите, в които нарушеното зрение може да повлияе, са способностите за 
изпълнение на ежедневни задачи. Например чистене, готвене, пране, обличане или избор на 
дрехите, които да бъдат облечени за деня.  

Както доказват правените проучвания, хората с нарушено зрение са склонни да разчитат на 
други1 за изпълняването на ежедневните им задачи (2). Освен това, хората с нарушено зрение 
се оплакват от загуба на възможността да упражняват своите хобита или други дейности за 
свободното време. В допълнение към това се наслагват всички други негативни въздействия 
върху психиката като отключване на депресия, влошено самочувствие, понижена социална 
активност и проблеми в междуличностните отношения и комуникацията. Макар че реалните 
бариери и промени, през които различните хора с нарушено зрение трябва да преминават са 
различни, според изследователите сферите, върху които нарушеното зрение оказва 
въздействие са (не)зависимост, автономност, самочувствие, контрол, увереност, свобода и 
идентичност. 

Като имаме предвид, че нашата целева група са деца и млади хора, ангажирани с учебен 
процес, тук ще посочим по какъв начин зрителното нарушение влияе на работата на ученика?  

Всички ученици следва да се справят с работата си толкова ефективно, колкото им е възможно. 
За учениците с нарушено зрение обаче това може да изисква много повече време  и добри 
организационни умения.  

Обучителният процес за ученици с нарушено зрение може да бъде повлиян по следните 
начини:  

Четене 

• Способността да се чете печатен материал или диаграми – учениците с нарушено зрнеие 
може да получават достъп до информацията по различни начини – например Брайл, аидио 
или уголемен шрифт. Четящите на Брайл нямат възможност да карат по диагонал и им 
отнема три пъти по-дълго да прочетат същия обем текст.  Учениците с някакво запазено 
зрение могат да използват уголемен шрифт и да не им е необходим някакъв специален 
компютърен софтуер или оборудване. Много слепи ученици предпочитат да получават 
материала в електронен вариант и да използват екранни четци от сорта на JAWS. Някои 
ученици може да изискат материал да бъде реформатирам в алтернативни формати. За 
това е необходимо допълнително време и учениците трябва да чакат въпросният материал 

                                                             
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4643496/ 
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да бъде произведен специално за тях. Четенето по диагонал (бързо и повърхностно, с идея 
за улавяне само на важната информация) може да бъде много трудно или направо 
невъзможно, а самият период на четене трябва да бъде фиксиран така, че да се избегне 
умора и напрежение на очите. Това значително може да ограничи времето за учене на тези 
ученици.  

• Намирането на книги в библиотеката може да бъде невъзможно без чужда помощ.  

• Много няма да са способни да прочетат въпросите за теста и раздадените материали, ако 
са на стандартен печат, както и да прочетат своите собствени записки, когато дават отговор 
на тестовите въпроси. Може да им е трудно да си водят записки сами. Допълнително време 
може да им е необходимо за намиране на конкретни думи в текста, когато преминават от 
едно средство за четене към друго.  

 

Учебни часове/лекции/семинари 

• На учениците или участниците в събитието, което организирате, може да им отнема 
повече време да си записват или да виждат слайдове на PowerPoint или написаното на 
дъската.  

• Диаграмите и новата терминология могат да бъдат проблемни, освен ако не са 
съпроводени от устно описание или допълнителни разяснения.  

• Раздаваната документация (разпечатки на тестове по различни предмети за 
допълнителна работа) може да е недостъпна за ученика.  

• TV и video/DVD обикновено са по-малко проблематични отколкото може да се очаква, но 
на учениците трябва да им се казва, когато такива ще бъдат използвани. Някои ученици, 
които са чувствителни към светлината или екранните отблясъци може да имат проблем с 
TV & видео конференции.  

• Някои ученици може да предпочетат някой да води записки вместо тях или да си записват 
сами на компютър или на друго оборудване. Записването на часовете може да бъде 
полезно и учителите трябва да са подготвени да приемат подобни молби.  

 

Писмена работа 

• В някои случаи може да има закъснение в началото на записването, заради 
допълнителното време необходимо за прочитане на задачата. Редактирането на записките 
също може да отнеме повече време. Изискванията за представяне на материала може да 
не са спазени, освен ако ученикът получи помощ за целта.  
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Достъп до учители/преподаватели 

• Учениците/участниците с нарушено зрение ще имат нужда да говорят с 
преподавателите/учителите във връзка с управлението на учебния процес или 
ориентацията им на мястото на събитието, но и тук са възможни трудности, а именно:  

- намиране на кабинетите на учителите/преподавателите  
- намиране на хора в тълпата  
- разпознаване на хора  
- използване на шпионки  
- откриване на информация на информационни табла  

 

 

2.2 В неврофизиологически аспект 
 

Физическият аспект на зрителното нарушение ще зависи от състоянието на очите и ефектите, 
които това състояние ще има върху зрението. Така например човек с Retinitis Pigmentosa2 може 
да страда от сериозни загуби на периферно зрение, фоточувствителност и нощна слепота. Това 
означава, че човекът ще среща затруднения да забележи бордюри, а нощната слепота ще 
отнема способността му да пътува вечерно време самостоятелно.  

Наличието на зрителни нарушения води до определени неврофизиологични особености. В 
зависимост от характера на зрителното нарушение към тях могат да се отнесат: 

- понижение на тонуса на мозъчната кора, което се проявява като следствие на намалените или 
липсващи зрителни импулси. Тонусът на мозъчната кора се поддържа благодарение на 
останалите съхранени анализатори. 

- в зависимост от времето на настъпване на зрителното нарушение, създаване на нов 
динамичен стереотип поради образуването на нови временни връзки и изчезването на стари 
такива. 

- функционалното състояние на мозъка е в пряка зависимост от степента на зрителното 
нарушение. От това зависи максималната електрическа активност на мозъка, която, в 
зависимост от остротата на зрението, се измества различно от задтилната област към 
централните области на кората на главния мозък. 

- наблюдава се ефект на устойчиво повишаване на чувствителността, което се получава само 
при включване на анализаторите в действие. 

                                                             
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Retinitis_pigmentosa  
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Зрителните нарушения оказват влияние върху формирането и развитието на психиката, макар 
като цяло развитието на слепите и слабовиждащите деца да протича със същите 
закономерности, които са характерни за зрящите3. Във връзка с това можем да очертаем някои 
особености: 

- наблюдават се нарушения при формирането на моторно-двигателния апарат. Движенията на 
децата с нарушено зрение са неточни, до известна степен неловки, непохватни, несигурни. 
Напълно възможна е появата на двигателни стереотипи. Нарушени са позата, координацията - 
както статичната, така и динамичната, скоростта и точността на движенията. Наблюдава се 
маниеристично поведение - „блайндизъм” – което по своята същност представлява неволева 
самостимулация. Така например при слабо виждане, детето може да замахва с пръсти или с 
ръце пред очите, за да вижда движение на светлина и тъмнина или сянка. Блайндизмите може  
да се проявят и като поклащане на тялото, движения на ръцете и по други начини. 

- затруднения във формирането на пространствени представи, нарушения в пространствената 
ориентация и мобилността. Въпреки, че в отделни случаи някои от хората с нарушено зрение 
успяват да си изработят съвършени ориентировъчни навици, не бива да се забравя, че 
възможностите на децата със зрителни затруднения за пространствена ориентация са 
ограничени в сравнение с тези при децата с нормално зрение. Съвсем не са за пренебрегване и 
такива фактори като остатъчно зрение и момент на настъпване на нарушението. При 
незрящите представите за време се формират много по-правилно и точно, отколкото 
пространствените такива. Благодарение на по-точните представи за време, хората с нарушено 
зрение се ориентират в пространството. 

- проявлението и развитието на отделни свойства на вниманието има някои особености. Така 
например нарушенията във възприятийната сфера оказват отрицателно влияние на 
способността на вниманието да превключва, устойчивостта и обема му (свойства, които при 
нарушено зрение се реализират по-бавно и по-неточно), а при пространствена ориентация 
разпределеността на вниманието и концентрацията се осъществяват особено трудно. 
Намаляването на количеството на дразнителите понижава устойчивостта на вниманието. При 
продължително въздействие на звукови дразнители обаче при хората с нарушено зрение 
бързо настъпва умора и концентрацията на вниманието се нарушава. 

- други специфични особености са тези, свързани с формирането на речта. Към тях се отнасят: 
по-късното развитие на речта, тъй като позициите за артикулация се изграждат не само въз 
основа на рече-слухови представи и образи, но и чрез зрителни образи; наблюдават се 
дислалични нарушения: сигматизъм, ламбдацизъм, ротацизъм (проблеми с произнасяне на С, 
З, Ц, Ш, Ж, Ч, Л, Р) и др., които при децата с нарушено зрение се срещат два пъти по-често, 
отколкото при децата с нормално зрение; изменения в темпа и силата на гласа - много висок 
или много нисък, заекване; недостатъци в семантиката - развитието на словесната реч се 
осъществява на базата на ограничен сетивен опит, което пречи на познавателните 

                                                             
3 http://simpleidea.org/значение-на-зрението/ 
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възможности на децата; недостатъчно или липсващо използване на неезикови средства за 
комуникация (мимика, интонации, пантомими), съпровождащи устната реч, така както боравят  
с нея хората на нормално зрение; вербализъм на речниковия фонд, т.е. използване на думи, 
чието значение не е напълно ясно или за него има погрешни представи. 

- при децата със зрителни нарушения се установяват и някои особености на паметта, сред 
които: недостатъчно осмисляне на запомняния материал, индивидуални колебания в обема на 
паметта, както и в скоростта на запомняне; неспецифично опознаване - по признаци, които за 
хората с нормално зрение биха били несъществени или неспецифични; недостатъчно пълно и 
забавено възпроизвеждане на материала. Въпреки по-ниското развитие на логическа памет, 
запомнянето на материал, при който има смислови и логически връзки е далеч по-успешно, 
отколкото запомнянето на материал, на който му такива. Силно е изразен т.нар. „Закон на 
края”, според който успешно се запомнят началото и края на определена вербална 
информация. Най-ефективно е запомнянето на началото, а до достигането на финалната 
информация е възможно да настъпи повишаване на умората. Представата за доминиращо 
развитие на словесно-логическа памет от слухов тип не е напълно категорична, защото тя се 
основава на методи на обучение, при които преобладава вербалния тип. 

- мисленето при децата със зрителни нарушения се развива в преобладаващо съответствие с 
общите закономерности според които това се случва и при децата с нормално зрение, като не 
можем да пропуснем някои особености. Така например дълбоките нарушения на зрението 
затрудняват анализирането и синтезирането на информация, както и сравняването и 
класифицирането. Децата определят несъществени или твърде общи признаци, когато 
сравняват обекти. Понякога трудно и неправилно отделят родови признаци, което води до по-
скоро едностранчиво развитие на словесно-логическото мислене. Налице са проблеми в 
развитието на нагледно-образното мислене. Абстрактното мислене няма съществена 
фундаментална опора, която да се превърне в конкретни представи и опит. Характерно за 
децата с нарушено зрение е затрудненото формиране на конкретни и формални съждения и 
умозаключения, докато отвлечените понятия се формират далеч по-лесно и категорично. В 
същото време се отбелязва преобладаване на словесно-логическите форми на мислене над 
сетивните. Така например при наличие на слепота, лицата свободно боравят с наименованията 
на цветовете, но не могат да ги класифицират, тъй като сетивното познание отсъства и 
понятията се използват само формално. При сляпо-родените лица почти липсват представи и 
обобщения на знания, за което свидетелстват стереотипните и формално използвани 
асоциации (зелена - трева, жълто - слънце, синьо - небе и т.н.). 

-  при хората с нарушено зрение се създават вторични психични черти на личността в сферата 
на комуникативните процеси, ценностната ориентация, интересите и потребностите. 

Налице е компесаторното свръхразвитие на отделни способности, но това съвсем не е 
генетично заложено, а се реализира единствено по пътя на и поради необходимостта от 
компенсация. 
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2.3 В психологически и емоционален аспект 
 

Друго възможно въздействие, което зрителното нарушение би могло да има, е емоционалното 
въздействие. Загубата на зрение се сравнява като процес с тъгата по загуба на близък човек и 
като такъв човекът с нарушено зрение може да изпита широк набор от сходни мъката емоции, 
като гняв, отрицание, безнадеждност, страх, депресия и вина. Загубата на зрение влияе на 
различните хора по различен начин, разбира се, като някои ще запазят своя позитивизъм и ще 
продължат да процъвтяват. 

Безспорно е, че психологическата адаптация на хората с нарушено зрение е дълбоко свързана 
със самочувствието и увереността в собствените сили, които играят ключова роля за тяхната 
мобилност, ориентация и владеене на заобикалящото ги пространство. Постигането на 
положителна психологическа настройка към слепотата и увреденото зрение изисква 
подготовка както на съответния индивид, така и на обществото като цяло. Групата на хората с 
увредено зрение е толкова разнообразна и хетерогенна по отношение на особеностите на 
нейните членове, колкото разнообразни и хетерогенни са и всички останали части на 
обществото. Осъзнаването на тази уникалност и разбирането на тази реалност може да ни 
помогне да преодолеем доста от битуващите стереотипизации и погрешни концепции относно 
хората с „нарушено зрение“. Слепите хора или хората, които имат нарушено зрение постоянно 
са изправени пред предизвикателството да се настройват спрямо своето състояние 
психологически, както и социално. Приспособяването се смята за процес на реагиране спрямо 
житейските тегоби и стреса (3). Начините, по които хората се приспособят варират значително 
от случай до случай, защото формите на зрителните нарушения, както и разликите по 
отношение на семейството, нивото на образование, социалния и икономически статус са далеч 
от хомогенни и зависят от индивидуалния опит и среда. Важно е да се отбележи, че възрастта 
на която е настъпило увреждането или пълната загуба на зрение има огромно значение за 
формирането на концепциите от страна на засегнатите хора за самите тях. Така например на 
първо чуване може да прозвучи напълно неразбираемо това, че някои младежи с вродена 
слепора считат себе си за късметлии, че са се родили така, вместо да загубят зрението си на по-
късен етап от живота. Това да нямат никаква представа какво означава да можеш да виждаш 
им дава усещането, че нищо не им липсва. С други думи, когато състоянието е вродено, 
нагаждането към състоянието на слепота е почти автоматично (4). След проведено проучване 
сред децата, участвали в проект VISION4 (2015г.) в София, едно от тях, което губи зрение поради 
тежък случай на глаукома, споменава, че няма нищо, което да желае повече отколкото отново 
да си върне загубеното зрение. 3 години по-късно – през 2018г. – мечтата на това дете не се е 
променила. Дори като се има предвид, че никога и нищо не бива да приемаме за сто процента 
валидно, защото децата се адаптират по много различни начини и това е единственото 
напълно сигурно нещо, вродената слепота определено има ефекта на почти автоматичното 
налагане на приемане на състоянието, което не важи за случаите, при които нарушението се 

                                                             
4 http://vision-erasmusplus.eu 
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случва на по-късен етап от живота, когато обикновено води до травматични и депресивни 
последици и изисква определен период за адаптация. С цел процесът на изграждане на 
позитивна концепция за себе си да бъде фасилитиран успешно, към социалните класификации 
трябва да се подхожда наистина сериозно. Ние всички сме социални животни и нашето 
усещане за идентичност в огромна степен зависи от начина, по който другите ни възприемат. 
Ние контролираме и организираме нашите действия на база на постоянна обратна връзка от 
заобикалящите ни – семейство, общност, приятелски кръг. Тази обратна връзка ни служи за 
проверка на нашето поведение и създава предпоставки да го променяме според оценките, 
които получаваме и според отношенията, към които се стремим. Ето защо, обществото следва 
да бъде подготвено и информирано относно възможностите един сляп или с нарушено зрение 
човек да е такъв дори ако не носи очила, бял бастун, или очите му/ѝ изглеждат нормално и 
няма никакви видими манеризми. Да не пропуснем също и факта, че зрението функционира 
или не в зависимост от това, в коя част от деня се развива действието, дали човекът е уморен 
или отпочинал, каква е осветеността на стаята и прочие. В конкретна ситуация и при 
определени условия човек с нарушено зрение може да бъде независим, ориентиран и 
работоспособен, а в друга – неспособен да използва остатъчното полезно зрение, с което 
иначе разполага. Липсата на достатъчно информация относно всички тези варианти, което 
може да се дължи на нежеланието ни да задаваме въпроси или разбирането, че всеки трябва 
задължително да знае и да е наясно с всичко, може да доведе до формирането на 
предразсъдъци, недоверие и дори до обвинения от страна, както на учители и съученици в 
ранните години, така и на работодатели в зряла възраст. Момиче от групата по „Приложен 
театър“ във Варна сподели, че когато е била в масово училище, никой не ѝ е вярвал, че не 
вижда и дори, обвинена в лъжа, са я поставяли на последния ред. В другата крайност, 
участничка в проекта от Уелс, не е била допускана да влиза сама в университетската сграда, 
защото е „представлявала опасност за останалите учащи и преподавателите“.  

Ето защо, когато човек в подобно положение успее да се справи в живота, успешно да завърши 
своето образование и да си намери работа, благодарение на своята силна вяра в собствените 
сили, това е по-скоро изключение, а не общо правило, защото повечето не постигат такива 
успехи ако не им достигат подкрепа и разбиране.  

Погрешните обществени концепции също са свързани и с ограниченията, които зрителните 
нарушения може да налагат. Зрението може да бъде нарушено по много различни начини, 
като може да води до затруднения в изпълнението на определени дейности, а изненадващо да 
позволява други. Това обикновено се счита за невъзможно от останалата част от обществото. 
Например, загубата на долната половина на зрителното поле обикновено се изразява в 
затруднения при придвижване, но не означава, че човек не може да гледа телевизия или да 
работи на компютър. Загубата на дясното звително поле се свързва със затруднения при четене 
(защото в западните страни е необходимо движение на окото за сканиране отляво надясно), 
което обаче не създава проблеми по отношение на мобилността или пространственото 
ориентиране. Липсата на осъзнатост по отношение на тези особености често слага знак за 
равенство между нарушеното зрение и пълната слепота или води до предположения, които 
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може силно да навредят и да дискредитират способностите на засегнатото лице. “Начинът, по 
който хората са белязани и класифицирани може да има важно въздействие върху техния 
социален и личен живот. Ограниченията са свързани със зрението, а не с поведението 
изобщо.” (Schinazi, V. R., 2007) Осъзнаването и разбирането на това колкото могат да бъдат 
различни ситуациите и състоянията на частична загуба на зрение, в контраст с пълната слепота, 
която се счита за абсолютната противоположност на способността да виждаме нормално, може 
да представляват наистина голямо предизвикателство и да изискват значително внимание и 
гъвкавост от страна на обществото. “Неправилната класификация налага неточна реалност. 
Хора с остатъчно зрение обикновено биват класифицирани като слепи и често действат като 
такива или сами се убеждават, че са такива.” (Schinazi, V. R., 2007). Точно по този начин, липсата 
на правилно разбиране на възможностите и ограниченията на конкретно състояние може да 
подведе родителите на засегнати деца да вземат решения относно образователни стратегии, 
които не се възползват в достатъчна степен от полезното зрение. Това също така може да 
доведе и до прекомерна защита или прекалено обгрижване, което ограбва независимостта и 
потенциала за развитие на детето. Едно от момичетата, с които работят UCAN Productions в 
Уелс, до 17-тата си годишнина не знаело, че в стаята му има гардероб с дрехи, защото майката 
всеки ден поставяла на ъгъла на леглото избраните за обличане за деня дрехи.  

Важен аспект на психологическата адаптация към живот в свят, в който визуалните образи 
доминират, е изграждането на положителна представа за самия себе си. Липсата на адекватна 
възможност за адаптация в случаите на постепенна или внезапна загуба на зрение, може да 
доведе до висока възбудимост, неспособност за учене или работа, изолация. Оформянето на 
представата за самия семе си може да се дефинира като набор от концепции, които човек 
развива и поддържа за себе си, които му/й помагат да формира своята идентичност, начина по 
който се възприема и самочувствието си. Именно концепцията за самия себе си формулира 
нашите очаквания и оформя нашето поведение, което неизбежно оказва влияние върху 
начина, по който участваме в социалния, културния и професионалния живот. Възприемането 
на една позитивна концепция за себе си е предпоставка за справяне с и преодоляване на 
последствията от зрителното нарушение. Това създава чувство на удовлетворение от себе си и 
от живота по принцип и генерира положителни възгледи по отношение на бъдещето и ролята 
на индивида в обществото. Хората възприемат своето състояние по различни начини. Понякога 
неспособността да се справят може да ги остави с усещането, че са изолирани от обществото 
или да ги подтикне самите те да се изолират, защото усещат, че са неспособни да се впишат и 
че са обект на съжаление от страна на другите. Негативната концепция за самия себе си 
обикновено се свързва с изолация, депресия и умствени и здравни проблеми (5). 
Изследванията в тази сфера дават като резултат много противоречиви резултати по отношение 
на концепцията, която хората с нарушено зрение формират за себе си: според едни няма 
някакви особени различия между слепите и зрящите, докато според други незрящите се 
възприемат изключително негативно, а хората с частично зрение са далеч по- възбудими и 
напрегнати, с чувство за несигурност и самота, проектиращи чувства на изолация и 
несправедлиност.  
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Чести са случаите, при които хора с нарушено зрение са склонни да отклоняват предложения за 
услуги и помощ, които биха им били от полза, само защото не желаят да бъдат класифицирани 
като слепи. Опит за бягство от тази класификация е и нежеланието да се ползва бял бастун, 
което само по себе си означава обричане на зависимост от зрящ водач или избягване на 
социални, образователни или културни дейности. Млада незряща българка наскоро сподели, 
че по време на учебен лагер в чужбина, тя е била единствената, която не е получила 
разрешение да напуска кампуса, защото не ползвала бял бастун за придвижване. Тази забрана 
обаче за радост ѝ подействала изключително стимулиращо и до ден днешен тя е един от най-
независимите и успешни хора, които сме срещали.  

Един от ключовите компоненти на концепцията за самия себе си е самочувствието, защото то 
се свързва със стойността, която човек сам определя за своите лични характеристики, умения, 
способности и качества (Griffin-Shirley & Nes, 2005). В много голяма степен, самочувствието се 
гради върху обратната връзка, която се получава от заобикалящата среда. Активното участие от 
страна на приятели, съветници, обучители и наставници като модели на подражание, може да 
играе важна роля за формирането на добро самочувствие, което е устойчиво и подкрепя 
индивида в постоянство в преследването на личния успех, без значение от формата, в която 
въпросният успех е предвиждан. Тук по-долу ще представим някои от наблюденията на доктор 
Валентина Филингери, психолог участвал в проекта VISION (2015-2016), а в приложение 4 
можете да откриете профили и конкретни съвети, дадени от страна на Таня Ангелова - 
психолог, член на екипа по проекта.  

Доктор Валентина Филингери, която работи като психолог в местния офис на Италианския съюз 
на хората с увредено зрение в Палермо, е натрупала значителен опит в подпомагане и 
координиране на дейностите, които се реализират в подкпрепа на слепите и хората с нарушено 
зрение, както и на хората с множество увреждания. Съюзът, в който Валентина е основно 
ангажирана, предлага на хората с нарушено зрение дейности, които благоприятстват и 
насърчават независимостта и интеграцията. Някои от дейностите, в които участват младежите с 
нарушено зрение, с които тя работи, са: психо-мбилност, говорна терапия, арт терапия, 
музикална терапия, танци и движения и, за онези, които вече не посещават училище, подкрепа 
за обучение в университет. Предложението за театрални уъркшопи отначало е прието с леко 
колебание, но след запознаването сфасилитаторите, всички приветстват идеята да подложат 
себе си на изпитание как се работи чрез театър. Формирана е работна група в Палермо от 10 
младежи на възраст 11-17 години, плюс още други деца и младежи – по-млади или по-
възрастни – които се включват, защото изявяват спонтанен интерес към театъра. Главното 
затруднение, което възниква по време на първите срещи, е свързано с липсата на възможност 
за проявление на емоция и чувства, което често съпровожда нарушеното зрение. Това показва, 
че младежите с нарушено зрение често имат склонност да се затварят в себе си или като 
алтернатива, без да го съзнават и без да имат такова намерение, да разсейват всяка своя 
емоция, защото не знаят как да изразят по правилен начин, това което чувстват. Под „правилен 
начин“ имаме предвид начина, по който те биха желали да се изразят и да ги възприемат 
другите. Ежедневието им е по-схематично от обикновено. Разпределено е между точни и 
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фиксирани действия, които не позволяват достатъчна освободеност на съзнанието. В случаите, 
в които младежите се окажат извън тези фиксирани систематични действия и дейности те са 
загубени. Ако не им бъдат предоставени стратегии, които да им помагат в проучването на 
новите неща, те никога няма да се отклонят от своята позиция. Склонни са да изживяват всичко 
автоматично. Способността да се възприемат други роли зависи от възможността да се мисли 
неконвенционално и да се излиза от установените стереотипи. Резултатите на децата са 
повлияни от социалния живот на участниците (и най-вече от семейство и училище) и разбира 
се от зрителното увреждане и периода от техния живот, в който се е развила патологията. 

Друг важен момент, който трябва да подчертаем и да имаме предвид, е първоначалното 
затруднение на децата да изразяват собственото си неудобство и ефекта на стопирането, което 
това неизразено неудобство предизвиква. Това означава, че те не винаги успяват да са активни 
при реализирането на взаимоотношения и се затрудняват да помолят за помощ. 

В много случаи за младите хора със слабо зрение е много трудно да обяснят проблемите си на 
останалите. Ако в случай на неизпълнение на определена задача, когато лицето със зрителни 
нарушения не обяснява своето положение и състояние на другите, това може да се тълкува 
като липса на интерес или неспособност за справяне. От друга страна, ако описват подробно 
какво не могат да изпълнят, другите могат да счетат това като опит за извинение. Особено 
важно е младите хора със зрителни увреждания да разбират реално своите проблеми със 
зрението. Някои млади хора с увредено зрение смятат, че са практически слепи по отношение 
на образованието, обслужването и социалния живот. Други пък смятат себе си за зрително 
функционални, когато всъщност нямат почти никакво зрение. 

 

2.4 В социален аспект 
 

Човек с нарушено зрение може да установи, че неговите/нейните социални дейности са 
повлияни. Например, някой, който е обичал да плува или да тренира в спортна зала, може да 
среща затруднения да продължи да изпълнява любимите си дейности. Също така може да 
установи, че досегашните приятели вече не поддържат връзка, защото не знаят как да се 
държат или за какво им е позволено да говорят.  

Въздействието на загубата на зрение може да бъде изключително травмиращо, но не бива да 
забравяме, че с подходяща подкрепа, независимостта и удовлетворяващия социален живот са 
напълно възможни.  
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3. Препоръки към обучители и родители на деца и младежи с 
увредено зрение 

 

3.1 Общи препоръки и препоръки за работа в сътрудничество 
 
Един аспект, който обикновено се пренебрегва при работата с млади хора с нарушено зрение, 
са родителите. Макар че те могат да бъдат голяма подкрепа, понякога, по различни причини, 
те могат да предотвратят пълното участие на детето си в различни дейности.  
Дете със зрителни нарушения създава, особено на родителите, но и на други членове на 
семейството, определено психологическо, финансово и социално безпокойство, което варира в 
зависимост от социално-икономическия статус, стремежите и личността на всеки от тях.  
Кюблер-Рос описва етапите на скръбта, през които преминават близки на деца с нарушено 
зрение:  

- Етап на шока и отричането. Родителите поставят под въпрос диагнозата, искат 
допълнителни консултации и мнение от други специалисти и стават още по-
разочаровани, когато тя окончателно се потвърди.  

- Етапът на гнева. Родителите и детето започват да осъзнават какво се случва и се 
чувстват гневни, смятат, че спрямо тях е извършена несправедливост или се чувстват 
неспособни да променят фактите и започват да се чудят кой член на разширеното 
семейство има подобен проблем. Вероятно е да се достигне и до разрушаване на 
семейни връзки. Страхуват се и от реакциите на роднини, приятели и партньори към 
детето с нарушено зрение, което води до изолация и загуба на социални контакти и 
потенциал за развитие, а това от своя страна намалява качеството им на живот.  

- Етапът на депресията. Детето проявява симптоми на депресивно разстройство (плач, 
оттегляне, безсъние, анорексия, тревожност при отделяне, подмокряне на леглото, 
кошмари). Родителите смятат, че техните мечти, надежди и очаквания за детето им се 
разпадат.  

- Етапът на приемане. В повечето, макар и не във всички случаи, детето и семейството 
накрая приемат реалността и постепенно се адаптират към новите условия на живот.  

Благодарение на неформални съвместни дейности, родителите могат да придобият знания, да 
се научат как могат да бъдат учители и съветници на децата си у дома и как да им позволяват 
предприемането на различни рискове и начинания.  
Родителите трябва да знаят и разбират, че: 

- Незрящите деца изследват света, който ги заобикаля, като докосват и поради тази 
причина е необходимо да са снабдени с обширни и специфични тактилни материали и 
възможности;  

- Децата с нарушено зрение се нуждаят от постоянно насърчаване и систематично 
предоставяне на допълнителни стимули, които да изследват с другите си сетива, 
необходими са им подробни описания с подробности и емоционални нюанси, които да 
им позволят да усещат радостта от процеса на изследване и от самите открития;  

- Децата със зрително увреждане трябва да получат възможност да упражняват другите 
сетива, за да компенсират, доколкото е възможно, влошеното зрение;  
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- Групите на връстниците (например за приложен театър, приложни изкуства и т.н.) 
представляват жизненоважно пространство за всяко дете и допринасят съществено за 
социализацията.  

 
Работата с родителите на деца с нарушено зрение има някои съществени предимства:  

- Постигане на по-добро разбиране на нуждите на децата и родителите от страна на 
фасилитаторите и разработчиците на различни дейности и формати;  

- Събиране на информация, което помага за по-добро адаптиране на програмите, които 
предлагаме, към специфичните нужди на лицата със зрителни увреждания;  

- Достъп до широка гама от социални влияния, осигурени от родителите;  

- Подкрепа от страна на родителите, които могат да действат като консултанти при 
създаването на различни дейности;  

- Създаване на устойчивост чрез укрепване и подобряване на уменията на участниците, 
придобити чрез дейностите и превръщането им в постоянни навици.  

 
Как да подпомогнем родителите?  

- Уговорете срещи с родители. Обяснете за проекта, дейностите, партньорите, както и за 
начините, по които ще бъдат посрещнати нуждите на детето им;  

- Включете ги в етапа на подготовка и им създайте възможности за участие;  

- Споделете успешните истории на участниците от предишни проекти. 
 

Тук бихме могли да разгледаме пирамидата на потребностите на Маслоу5 и да я свържем с 
това, което фасилитаторите на уъркшопи и дейности за деца и младежи с нарушено зрение 
могат да постигнат, работейки съвместно с родителите.  

 

 
 

                                                             
5 https://ucha.se/motiviramse/parva-stapka-kam-uspeha-piramida-na-maslow/ 
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Когато говорим за Маслоу, става дума за онази теория в психологията, която често е 
изобразявана под формата на пирамида, в която най-големите и фундаментални сфери са в 
основата, а нуждата от смоусъвършенстване – на върха. Според теорията на Маслоу, 
индивидът следва да отговори на първо време на базовите си потребности, за да може 
истински да пожелае постигането на удовлетворение също и на средните и най-високото ниво. 
Йерархията на Маслоу може да се използва и при разглеждането на начините за решаване на 
проблеми, възникващи поради загубата на зрение.  

 

Физиологични потребности (лични, физически): сетива, познавателно IQ, мускулно-скелетен 
рефлекс. Физическите атрибути на това, което се случва; сетивно-моторни атрибути. Това са 
изискванията за оцеляването на човека. Театърът е от изключителна полза за подобряването 
на моториката и увереността в движенията, защото позволява на участниците да изследват 
различни двигателни дейности в безопасна среда, което пък е пряко свързано със следващото 
ниво на потребностите. Фасилитаторите, стъпвайки на медицинската информация 
споделена от преподаватели, лекари и родители, следва да предадат на родителите 
необходимите умения за продължаване на поддържането на тонуса в домашни условия.  
Безопасност/сигурност: Реална, сетивно-моторна, физическа (например невъзможност улицата 
да бъде пресечена по същия начин, по който това би направил зрящ човек). При удовлетворени 
физиологични потребности, безопасността излиза на преден план и доминира в поведението. 
Ако участниците в театрален уъркшоп не се чувстват в безопасност, те не биха се включвали. 
Ако родителите не смятаха уъркшопите за безопасна дейност – не биха позволили децата им 
да участват. Задача на фасилитаторите и смисъл на екипната работа е да се гарантира 
фактическата безопасност и усещането за споделеност и приемане, което е грижа за другата 
сигурност - емоционалната. Родителите трябва винаги да разполагат с достъп както само 
като наблюдатели, така и като участници в уъркшопите, за да се уверят, че децата им са 
в сигурни ръце. От друга страна, виждайки децата си поставени в леко нетипична и 
стимулираща ситуация, как се справят и не наслаждават на това, което се случва, ще 
бъдат по-стимулирани да им създават повече възможности за излизане от зоната на 
комфорт.  
Любов/доверие/принадлежност: Трябва да вярваме на някого и някой трябва да ни мотивира. 
Чрез приложен театър можем да станем част от нещо, да принадлежим на нещо, в което 
царуват добри отношения, взаимно уважение, дълбоко слушане и където няма място за съдене 
и оценки. Театърът има ценности, които фасилитатори и родители е добре да обменят, 
за да се съблюдават същите и в домашни условия или при общуването с другите членове на 
семейството.  

И сега ако раздробим най-високото ниво: 

Самочувствие: обич към собственото същество. Вяра в собствените решения. Постига се 
успешно с разгръщане на талантите и позволяване на въображението да броди и да създава 
своите картини без притеснения и ограничения. Театралните упражнения може да кажем, че 
са еднакво полезни за формирането на самочувствие и вяра в собствените способностите 
както за децата, така и за техните родители. Уъркшопите трябва да създават 
възможност за изява и освобождаване на натрупани емоции и напрежение и това е добре 
да се предаде към децата и родителите им, за да се създадат предпоставки за царуване на 
сходна атмосфера и в домашни условия.  

Познавателни потребности: можем да се съсредоточаваме и да трансферираме знания. Чрез 
упражненията за дълбоко слушане и развиване на емпатия, участниците могат да достигнат до 
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висини в познавателните си способности, защото ще могат да обработват информацията на 
повече от едно ниво – както чисто фактологически, така и емоционално. Коментарите по-
горната под-точка напълно важат и тук. Родители, които преодолеят задръжките си и се 
включат в уъркшопите, излизат с далеч по-добри умения за слушане, гъвкавост в 
комуникацията и позитивен подход.  

Естетика/мотивация: движение в посока мотивация. Децата трябва да се научат да се 
мотивират и да поемат рискове, a в безопасната среда на един уъркшоп с подготвени 
фасилитатори и единомишленици това не е толкова трудно. Другата най-безопасна среда е 
домашната обстановка и непосредственото обкръжение на детето/младежа. Т.е. и там 
следва да предадем способността и отвореността към безопасните и премерени рискове, 
за да избегнем безсмислените ограничения и отнемане на възможности от страна на 
родители/наставници.  

Самоусъвършенстване: можем го и си го доказваме с всяка нова уъркшоп среща.  

 

Хората обучаващи и обгрижващи деца и младежи с увредено зрение задължително трябва да 
вземат предвид: 

- Вида на зрителното увреждане – точна диагноза, както и дали проблемът е първичен 
или съпътстващ; 

- Степен на увреждането;  
- Момент на настъпване на зрителното увреждане – при по-късно настъпило увреждане 

съществува натрупване на зрителни представи и има по-богат зрителен опит; 
- Каква е прогнозата за развитието на конкретното заболяване – част от заболяванията 

имат прогресиращ характер с постепенно допълнително влошаване на зрението, като 
може да се достигне и до пълна слепота.  

- При някои заболявания на очите (макуларна дегенерация, глаукома и други) или 
заболявания на нервната система (например увреждане на зрителния нерв при травма) 
има празнини и загуба на зрение – т.е. от виждане на кръпки (с липсващи части от 
зрителното поле) до пълна слепота; 

- При загуба на периферно зрение, но запазване на централното такова, човек вижда 
като през тръба и придвижването му сред движещи се обекти е затруднено или 
направо опасно. Човек с тунелно зрение обаче може да чете и пише сравнително 
добре. От друга страна, човек със запазено периферно зрение, но загубено централно 
такова (например при болест на Старгард), може да се ориентира добре в 
пространството, но среща трудности да чете и пише.  

- Макар и в групата на децата и младежите с пълна слепота (и т.нар. легална слепота 
според британското законодателство) да има хомогенност по отношение на зрителната 
острота и в голяма степен на педагогическите им потребности (Брайлова грамотност, 
мобилност и ориентиране, полезни умения, използване на различни технически 
средства), когато се определя цялостния подход за обучение, следва да се отчитат 
чисто личностните различия между децата – темперамент, скорост на учене и 
усвояване, тип памет, степен на итегрираност на детето, личното отношение на детето 
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към увреждането и прочие. Като казахме това, трябва да добавим и че в крайна сметка 
ние не трябва да разглеждаме нарушението отделно от човека. Човекът не е 
нарушение, а просто нарушението върви с човека. Така че на първо място, детето и 
младежа с нарушено зрение е дете или младеж и носи всички индивидуални и 
уникални предпоставки за развитие и оформяне на светоусещане, характер, умения, 
упоритост, таланти и прочие, които носят и зрящите деца и младежи.  

- При слабовиждащите деца най-ясно проличава индивидуалността в потребностите на 
всяко дете и съответно нуждата да се търсят оптимални подходи за адаптация и 
използване на компенсаторни механизми;  

- Компенсаторният механизъм е от огромно значение за развитието на децата с 
увредено зрение. Той включва много сетива – всички запазени анализатори (слух, 
обоняние, вкус, тактилност, слабо запазено зрение, в случай, че има такова), в 
съчетание с интензивно развиване на речта и интелекта и стимулиране на цялостното 
развиване на личността посредством различни занимания и дейности. 

- За да се избегне или поне ограничи вербализма, който е по-силен в ранна възраст и 
особено при деца, които са слепи или сляпороден, всяко ново понятие трябва да се 
обяснява, така че да се прави връзка между думите и тяхното реално значение. Освен 
словесни описания на децата трябва да се дава възможност да опознават и да 
взаимодействат пряко с предметите.   

Най-важното правило е винаги да питаме човека с нарушено зрение какъв е 
предпочитаният метод за комуникация за него/нея и да го/я уведомим в какъв формат ние 
бихме могли да предоставяме информация. Някой би предпочел имейл, защото ползва 
текст-към-говор програма или увеличител.  

Размер 14 е минималния размер на фонта и са за препоръчване шрифтове от сорта на Arial, 
защото формата им е по-ясна и са по-лесни за разчитане от някой с нарушено зрение. 
Цветовите комбинации на печатните материали или визуализации е за предпочитане да 
бъдат матирано черно и бяло (жълтата хартия също дава добър контраст). 

Когато комуникираме по телефон, гласовете понякога се изкривяват, поради което е важно 
да се говори ясно и достатъчно силно, а ако се дава информация, която трябва да бъде 
записана, на човека с нарушено зрение следва да се предостави повече време, за да 
направят това.  

 

Съвети към фасилитатори на дейности, работещи с лица със зрително нарушение  

Винаги се представяйте като казвате на човека с нарушено зрение вашето име (не 
предполагайте, че човекът ще познае гласа ви, в случай, че не вижда или се затруднява с 
лицата). Фасилитаторите на театрални уъркшопи във връзка с проект VISION  често не 
биваха разпознавани единствено по гласовете им особено от страна на напълно слепите 
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участници дори и в края на серията уъркшопи, което означава – след повече от година и 
половина работа.   

Когато трябва да говорите с човек с нарушено зрение, който е съпровождан от зрящ, без 
значение дали асистент или член на семейството, не забравяйте да говорите директно на 
този човек, а НЕ на асистента/роднината, освен ако има някаква комуникационна бариера, 
като например езикова или човекът е с умствени затруднения (това обаче трябва да бъде 
потвърдено, а не прието за даденост). 

На човек с нарушено зрение не бива да говорим твърде бавно или прекалено високо.  

Не бива да правите предположения за това, което човекът вижда или не вижда – трябва 
просто да го/я попитате. Освен всичко друго (постигната яснота по отношение на 
възможностите полезното зрение) това също така ще ги накара да се почувстват добре, 
защото вие очевидно се опитвате да вникнете в тяхната ситуация.  

Винаги казвайте на човека с нарушено зрение, когато излизате от стаята (дори и да е само, 
за да отидете до тоалетната), защото в противен случай ще ги оставите да си говорят сами.  

Когато сте в среща, винаги молете хората, които присъстват да се представят, защото 
човекът с нарушено зрение може да не може да види всички в стаята.  

Добра практика е по време на срещи, този който говори да си казва името (това е 
любезност спрямо участник/ци с нарушено зрение) например „Цвета говори. Трябва да 
кажа, че съм съгласна със споделеното от Таня ...“. 

Не бива да докосваме (и при никакви обстоятелства не бива да дърпаме или бутаме) човек 
с нарушено зрение без първо да ги попитаме дали това за него/нея е ок.  

Трябва да внимаваме с преместването на вещи и предмети в дома, в работното помещение 
за уъркшопи/обучение или в службата на човек с нарушено зрение и винаги първо да ги 
информираме за промяната, за да могат да се адаптират.  

Трябва да говорим спокойно и ясно.  

Когато даваме инструкция или задача на човек с нарушено зрение, първо трябва да 
започнем с името му/ѝ, за да привлечем вниманието и чак след това да дадем 
инструкцията/задачата. Обратното по-скоро ще остави човека, на който говорим с 
впечатлението, че не е способен да се справи, но това ще е така, защото е възможно да не е 
бил/а съсредоточен и да не е осъзнавал, че инструкцията/задачата се отнася до него/нея. 
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Фундаменталните принципи, които трябва да съблюдаваме, са: 

Даване на глас и контрол – поставяне на индивида и неговите/нейните потребности в 
центъра на грижите, които се предоставят, даване на глас и контрол за постигане на 
резултатите, които ще им помогнат да се чувстват удовлетворени и благополучни.  

Превенция и ранна интервенция – повишаване на услугите, свързани с превенция в 
рамките на общността, с цел минимизиране на ръста на критично сериозни потребности. 

Удовлетворение и благополучие – подпомагане на хората да постигнат удовлетворение и 
възможност да преценят успеха на предоставените грижи и подкрепа.  

Участие – насърчаване на хората с нарушено зрение да станат по-активни в оформянето и 
предоставянето на услугите, насочени в тяхна полза.  

 

 

3.2 За осигуряване на възможности за самостоятелен достъп до 
информация, обучение, включително използване на оборудване 
 

В тази част ще опишем две категории, в които на децата и младежите с нарушено зрение 
следва да се осигурява подкрепа, както и ще коментираме към всяка категория доколко и с 
какво „приложния теарър“ може да бъде в помощ.  

Описание на категория 1: Знания и умения как да получаваме достъп  

• Умения за добра ефикасност на сетивата (способност за ефикасно използване на полезното 
зрение, с което детето/младежът разполага, умения за учене чрез слушане). 

• Използване на уголемяващи четци, вместо да се разчита на материали с уголемен шрифт на 
текста.  

• Децата и младежите с нарушено зрение, които се учат чрез тактилни средства са компетентни 
в използването на Брайл и на тактилни графики.  

• Децата и младежите с нарушено зрение са способни да организират училищната си работа – 
папки и файлове (включително електронни файлове), екип за физическо възпитание и прочие  

Какво можем да правим, за да помагаме на дете/младеж с нарушено зрение да постигне 
резултатите по категория 1:  

• да координираме предоставянето на подкрепа  

• да оценяваме функционалното зрение  
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• да предоставяме обучение за ползване на слабо зрение  

• да обучаваме в специализирани умения за сетивна ефикасност (визуална ефикасност, 
учене чрез слушане, тактилно учене, напреднали тактилни умения, организация)  

• да учим на Брайл   

• да обучаваме в използването на организационна система, която е подходяща за всяко 
дете и младеж с нарушено зрение. 

 

Описание на категория 2: Използване на оборудване 

 Способности за използване на широк набор от различните видове оборудване 
 Способност да се прави избор кое средством да се използва 

• Разбиране кога да се използва конкретен вид оборудване 

Детето или младежа с нарушено зрение трябва да може ефикасно да използва набор от 
различни видове оборудване ефикасно – подпомагащи технологии, стандартно оборудване с 
опции за достъпност, средства в помощ на хора със слабо зрение – както и да знае какво 
оборудване и в какви случаи трябва да го използва.  

Какво можем да правим, за да помагаме на дете/младеж с нарушено зрение да постигне 
резултатите по категория 2:  

• Обучаваме в умения за независимо ползване на оборудване  

• Обучаваме детето/младежа да разбира кое оборудване е най-подходящо за 
използване при какви случаи.  

 

Нека се разпрострем по-подробно в горната тематика, като обясним какви обучителни 
стратегии може да се използват с деца и младежи с нарушено зрение.  

От общия брой ученици, които споделят, че имат нарушено зрение, онези, при които зрението 
липсва тотално са малцинство. Далеч повече са учениците, които имат слабо зрение или 
частично зрение. Това означава, че нуждите по отношение на осигуряването на възможност за 
достъп ще се различават от човек до човек и не винаги ще са очевидни. Видът подкрепа, които 
ще бъдат необходими, ще варират според степента и природата на нарушението. Не бива да 
забравяме да обсъждаме по дискретен начин директно с ученика неговите/нейните 
потребности.   

Някои ученици постепенно се губили зрението в рамките на значителен период от време; 
други може да са слепи по рождение. Някои може да нямат никакво зрение, но други, които 
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заявяват, че са слепи може да виждат нещичко и да са чувствителни към светлината, може да 
имат замъглено или неясно зрение, други може да разполагат с ограничено зрително поле с 
по-малко периферно или централно зрение или може да виждат само половината от 
картината. С някои зрителни нарушения, зрението варира и учениците може да имат дни, в 
които зрителният им или светлинен толеранс е много по-добър отколкото в други.  

Най-доброто ръководството за състоянието на един ученик и как то му влияе е самият ученик. 
Някои деца с нарушено зрение може по нищо да не се различават от другите ученици; други 
може да използват бял бастун или куче водач.  

Въпреки, че един ученик може да има трудности да идентифицира детайли или да чете 
печатни материали, това не означава, че и мобилността му в кампуса също задължително ще 
бъде затруднена. И все пак, когато е засегнато периферното зрение, това може да намали 
зрителното поле и да направи мобилността по-трудна. Научаването на маршрутите в района на 
кампуса или училището в самото начало на учебната година е задача, която отнема време, с 
каквото останалите ученици не разполагат.  

Зрението също така може да бъде повлияно от фактори като неподходяща светлина, отблясъци 
или умора. 

 

Какво можем да направим, за да улесним ученика с нарушено зрение в справянето с 
обучението и съпътстващите го дейности.  

Преди началото на учебния срок  

• трябва да осигурим списък с материалите за четене, за да позволим адаптирането им на 
Брайл или аудио записа им. Списъците с материали трябва да са осъвременени, за да не се 
окаже, че ученикът е чакал дълго, за да получи материал, който няма да бъде изучаван.  

• трябва да насърчим учениците да изискат информация от ресурсните и редовните си 
учители относно съществуващи възможности за намиране на четци, доброволци, които да 
водят записки или друга помощ, каквато би била необходима, ако съучениците не могат да 
я предоставят.  

• не бива да отказваме достъп на кучетата водачи в сградите и класните стаи, защото в 
случаите, в които се използва работно куче, то е изключително дисциплинирано и няма да 
изисква много място.  

• гарантираме, че учениците, които са слепи или с нарушено зрение са осведомени за 
промени в организацията на учебния процес по подходящ начин.  
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Стратегии за обучение 

Съществуват множество стратегии, които могат да бъдат използвани в помощ на децата и 
младите хора с нарушено зрение и от особено значение е учителите или друг персонал да 
помогне с обучението и на останалите ученици от същата група, в която има член с нарушено 
зрение, така че едни и същи тактики да се използват от всички лица, ангажирани в обучение, 
подпомагане, придружаване или работа с деца и младежи с нарушено зрение.   Тук по-долу 
можете да откриете набор от съвети към обучители/учители/фасилитатори на уъркшопи 
относно случаите, когато: 

Изисквате изчитане на определен материал 

• предоставяйте списък с материалите за четене преди старта на учебната година или на 
дейността, така че ученикът да направи необходимото, за да се сдобие с тях.  

• в случаите, в които въпросният списък е дългичък, добре е да приоретизирате – по кое ще 
се работи първо и най-дълго, по кое след това и  т.н. – така че определени заглавия да са с 
предимство при генерирането на достъпни материали, а за други да се остави повече 
време за подготовка.  

• подготовката на Брайл, уголемен шрифт или аудио-запис изисква време, така че 
планирайте и изпратете списъка с литература достатъчно рано, за да дадете възможност на 
ученика/участника да заяви и получи материалите.  

• срещнете се и разговаряйте с ученика с нарушено зрение преди началото на часовете или 
дейностите, за да знаете как да сте му/ѝ от най-голяма помощ, така че да се справи 
оптимално със задачите, които предстои да поставяте.  

Говорите/водите уъркшоп:  

• обърнете се към класа/групата, когато говорите. Говорете ясно и с нормален тон и 
височина на гласа. Дръжте ръцете си далеч от устата, когато говорите и ако имате съмнения 
колко добре ви разбират, попитайте ученика/участника с нарушено зрение и му помогнете 
да се позиционира там, където ви чува и разбира най-добре.  

• представете се с името си, в случай, че се съмнявате, че участниците с нарушено зрение 
ще ви познаят по гласа.  

• казвайте гласно, когато влизате или излизате от помещение, в което има ученик/участник 
с нарушено зрение.  

• трябва да ви виждат, затова заставайте там, където няма отблясъци ако ученикът има 
полезно зрение, например не стойте с гръб към прозорците.  

• изричайте устно всичко, което пишете на дъска или показвате на участниците, особено 
ако става дума за диаграми, графики, изображения. 
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• оказвайте помощ на участник с нарушено зрение, защото той/тя трябва да бъде 
позициониран на място, от което да вижда/чува и участва най-добре. Той/тя ще знае най-
добре къде ще му/ѝ е най-удобно. Това обикновено ще бъде място близо до предните 
редове или от едната страна на проектора или дъската.  

• дори и на вид маловажни проблеми като например да си намериш място, може да се 
окажат източник на неудобство и притеснение. Другите ученици или участници не винаги 
предлагат да помогнат, като това се дължи най-вече на липсата на увереност в тях по 
отношение на това как трябва да реагират. Ако учителят/фасилитаторът може да се справи 
с тези ситуации уверено и внимателно, това ще е в помощ на всички останали (вижте т. 3.6 
Мобилност – самостоятелна и със зрящ придружител).  

• В допълнение към казаното, елиминирайте разсейващите фактори като страничен фонов 
шум и говорете максимално ясно.  

• Позолявайте използване на оборудване за запис на часовете или уъркшопите, защото 
това може да бъде изключително полезно за участници, които имат нужда да изслушат 
отново, това което е казано, за да си направят правилните изводи и да могат да дискутират 
с останалите в по-късен момент или при следващата среща.  

Презентирате 

• винаги описвайте устно писмена информация, която нанасяте върху дъска или 
презентирате.  

• старайте се да следвате логическа структурираност в сесията, която водите, защото това 
ще направи воденето на записки или записите лесни за проследяване.  

• темпо – дайте на учениците с нарушено зрение повече време, за да успеят да се 
запознаят със съдържанието, което представяте. Предоставянето на информация 
предварително помага за преодоляване на изключването и намаляване на забавянията, 
заради необходимостта от изчаквания.  

• когато в групата ви има лице с нарушено зрение не позволявайте на повече от един човек 
да се изказва по едно и също време, защото ще направите проследяването на 
информацията/разговора много трудно.  

• въпросите и приноса на всеки един участник трябва да бъдат ясно идентифицирани, 
защото на участника с нарушено зрение може да му е трудно да познае гласа на 
говорещия/ите.  

Използвате визуални средства 

Когато имате да споделяте съществена информация:  
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• Уверете се, че важната информация или организационни промени, за които следва 
всички да бъдат уведомени, са достигнали до участниците с нарушено зрение по достъпен 
за тях начин.  

• Не забравяйте, че участници с нарушено зрение няма как да видят оставена бележка на 
инфо-табло, т.е. необходимо е да има и вербално съобщение.  

• Попитайте участника дали се нуждае от помощ – не бива да се приема по подразбиране, 
че ако е необходима помощ, то тя ще бъде изискана.  

Нови думи и изрази:  

• Когато използвате непознати изрази, ще бъде добре да давате устни разяснения и 
обяснения.  

Когато е необходимо да планирате време за четене:  

• Ако има материал, който участниците следва да изчетат от определено място, дайте 
възможност на онези с нарушено зрение да изберат сами положението, от което ще им 
бъде най-удобно и успешно получаването на информацията.  

Когато ще използвате записки на дъска или флипчарт:  

• Изговаряйте устно всички изчисления или описания, които записвате докато ги записвате.  

• Винаги изчитайте материала, когато използвате бяла дъска. Изчитайте печатни 
материали, които използвате и описвайте графиките или чертежите и обяснявайте 
акронимите или изображенията, с които боравите.  

В случай, че използвате слайдове:  

• Помислете за формата на слайдовете – дребен шрифт, сложен и объркващ дизайн, нисък 
контраст между текста и фона може да направи презентациите изключително трудни за 
човек с нарушено зрение.  

• Използвайте размер на шрифта поне 24 точки и се старайте дизайнът да е опростен. 
Черно или тъмно синьо на бял или светло жълт фон е най-добре. Участниците с нарушено 
зрение имат различни изисквания по отношение на средствата за визуализация, поради 
което е най-разумно да говорите с тях и да разберете как бихте могли да сте им в най-
голяма помощ.  

При използване на видео материали 

• Ако планирате да използвате в работата си видео материали, добре е да съобщите това 
предварително на участниците с нарушено зрение, защото те може да поискат да получат 
алтернативен достъп до информацията или възможност да изгледат предварително 
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материалите, които се предвидили. По този начин те ще имат възможност да изгледат 
материалите от достатъчно близко разстояние, за да ги виждат или ще го направят с някой 
зрящ, който да им обясни видеото/филма. На важните моменти ще бъде полезно да 
слагате видеото на пауза, за да можете да обърнете внимание на конкретни елементи, 
когато видеото се пуска пред групата.  

• Ако ще използвате видео материали редовно, участници с нарушено зрение ще е добре 
да имат асистент, който да им обяснява информацията от видеата.  

Ако ще използвате материали за четене:  

• Постарайте се да ги организирате по приоритет според това кога във времето предстои да 
бъдат ползвани и ги предоставете на участниците с нарушено зрение в електронен вид и 
във формат, който ще им позволи да ги ползват чрез помощния си сифтуер или да ги 
реформатират в брайл.  

• Готовите материали на хартия са най-достъпни, когато са лесни за дешифриране, не са на 
гланцирана хартия и текстът е с добър контраст спрямо фона. Вече споменахме, че фонт 
Ариал с големина на шрифта от поне 14 точки е добра изходна позиция, както и черен текст 
на бяла или светло жълта хартия.  

• Използването на цветни маркировки на определени важни места може да бъде важно за 
насочване към определени детайли, обаче усложнява прехвърлянето на текста във формат 
Брайл.  

• Диаграмите могат да бъдат конвертирани в тактилни изображения.  

Предстои да организирате семинар или представяне 

Участниците с нарушено зрение често се изключват, защото срещат трудности в 
комуникацията поради неспособността си да разчетат езика на тялото или израженията на 
останалите участници в общуването. На някои от тях може да им отнеме доста време да 
свикнат с гласовете на останалите участници в групата, поради което всеки трябва да 
започва с произнасяне на името си. Понякога участниците с нарушено зрение се 
притесняват за реакциите на останалите по отношение на зрителното увреждане. 
Обикновено след известно време това престава да бъде проблем, а ако възникнат някакви 
трудности с участниците може да е полезно да се обсъди как те да бъдат разрешени или 
преодолени.  Във всеки случай, ето някои съвети за моментите, в които организирате 
семинар или представяне, в който главни участници или част от участниците са лица с 
нарушено зрение:  

• Позволете на участник с нарушено зрение да поеме част от воденето на събитието или 
дискусията.  
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• Когато някой друг председателства събитието, уверете се, че участник с нарушено зрение 
контролира дискусията.  

• Приканвайте всички говорители да започват изложенията си в груповите дискусии като се 
представят.  

• Не позволявайте на участниците да говорят един през друг – нека има ред в изказванията, 
иначе за човек с нарушено зрение би било много сложно да следи обмена на информация.  

• Изразявайте чувствата си вербално, защото участниците с нарушено зрение нямат 
възможност да разчетат езика на вашето тяло.  

• Давайте указания с думи, а не с жестове.  

• Използвайте стратегии за вербализиране на някои от визуалните моменти, като 
използвате по изразителен език. Един простичък пример е да замените „ето там“ с „точно 
зад вас“, или, когато правите препратка към писмен материал, да кажете например „трябва 
да внимаваме и да се придържаме към инструкциите в параграф две“ и освен това да ги 
изчетете на глас. Това е особено важно, когато участникът е снабден с материала в Брайлов 
формат, което би направило съвет от сорта на „параграф две на страница две“ безсмислен 
– обемът, в който информацията се предоставя в Брайл, е 4 пъти повече в сравнение с 
обема на плосък печат.   

• Не обсъждайте потребностите на участници с нарушено зрение пред останалите от 
групата.  

Избирате помещение, в което да провеждате дейност/и 

• Погрижете се всички да са наясно с възможностите за евакуация и посоката към изхода от 
сградата, която ползвате   

• Вратите трябва да са затворени или отворени изцяло, а не частично отворени.  

• Когато е възможно за предпочитане е да не променяте местоположението на обектите в 
помещението/ията без да съобщите и обясните за това на човека с нарушено зрение.  

• Погрижете се по коридорите да няма обструкции.  

 

Се погрижите за осветлението на мястото, където ще работите:  

• Изберете стая с добро осветление, където светлината може да бъде фокусирана към 
лицето на говорещия.  

• Приспособете осветлението според индивидуалните потребности. Обикновено е 
подходящо да има добра осветеност, но за някои участници, прекалената осветеност може 
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да създава проблем, а отблясъците от гладки, отразяващи повърхности може да разсейват 
и да отклоняват вниманието, а понякога дори да са опасни. Много хора с нарушено зрение 
страдат от фотофобия – не могат да понасят ярка светлина.  

 

 

3.3 Умения за свободно обсъждане на състоянието и отстояване на 
позиция / гледна точка 
 

В тази подточка ще обясним по какъв начин следва да оказваме подкрепа на дете/младеж за 
развиване на умения: да обяснява своето зрително увреждане на другите, да защитава своята 
позиция и да намира решения в случаите, когато нещата не се развиват по план.  

Според тази категория умения за независимост, детето или младия човек с нарушено зрение 
може: 

• Да защити своята позиция в онези случаи, когато има нужда нещо да се промени  

• Да обясни от каква подкрепа точно има нужда  

• Да допринесе за обсъжданията с останалите членове на групата или на екипа, свързани с 
техните лични потребности  

• знае как да подходи към определена задача по конкретен начин  

Тук следва да бъде осигурена подкрепа и да подпомогнем младите хора за създаване на 
умения за: 

• Отстояване на гледна точка и позиция и изискване предоставянето на подкрепа. 

• Познаване на набор от стратегии, които са подходящи за решаването на конректни задачи / 
ситуации.  

• Разполагаме със стратегии / решения, които да бъдат използвани в случаите, когато 
ситуацията не се развива според плана.  

• Обясняване на зрителното нарушение на останалите, така че те да са наясно със ситуацията – 
възможностите и ограниченията на човека с нарушено зрение.  

Хората работещи с деца и младежи с нарушено зрение, както и техните родители и близки 
следва да могат да ги насочат към информацията, която би им била нужда, както и с насоки 
къде биха могли сами да открият това, което им трябва, или с какви опции разполагат.  
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По отношение на отстояването на гледната точка и увереното и спокойно представянето на 
зрителното нарушение е задача, която чудесно се постига посредством използването на 
театралните уъркшопи, предложения за които са представени в ръководството за иновация 
номер 2.  

Стратегиите за разрешаване на различни ситуации и проблеми са необходимост не само за 
хората с нарушено зрение, но и за всички останали. Често комуникацията със заобикалящия ни 
свят се развива в измерение, което не ни носи ползи и не подобрява качествот на нашия живот, 
което основно се дължи на нашето неумение да общуваме, да се изразяваме, да споделяме и 
заедно да достигаме до решения, които да са с положителен резултат както за нас, така и за 
останалия. Уменията за комуникация и непрекият житейски опит, които се развиват/трупат 
благодарение на театралните игри и дейности са безценни и изключително ефективни. 
Благодарение на театралните уъркшопи участниците с нарушено зрение се сдобиват с набор от 
решения/стратегии и знания за житейски ситуации, до които трудно биха получили достъп по 
друг начин. Ръководството с театрални упражнения и игри съответно е безценен инструмент за 
развиване умения за генериране на „стратегии / решения, които да бъдат използвани в 
случаите, когато ситуацията не се развива според плана“. 

Може би няма по-добър начин да научиш или да бъдеш мотивиран да предприемеш 
определени действия, в случая – споделяне и обясняване на твоето лично зрително нарушение 
на някой друг – от това да чуеш какво мислят по въпроса и как правят това други млади хора. 
Тук представяме видео, изработено специално за тази цел, от млади членове на UCAN 
Productions с различни зрителни нарушения: https://vimeo.com/181469433 

 

Описание на съдържанието на видеото на български език:  
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„Disclosure - Признаване/ споделяне 

Това, че си изгубил зрението си, не те кара да се чувстваш некомфортно. Повечето от тях не се 
притесняват, когато другите хора им задават въпроси за тяхното увреждане. Не искат да се 
чувстват и да бъдат третирани като слепи. Това е пречка, която трябва да преодолеят, за да 
постигнат повече в живота си. Някои слепи смятат слепотата за стигма при намирането на 
работа. Когато здравите хора срещнат човек с каквато и да е форма на увреждане, те стават 
несигурни и не знаят как да подходят. Някои споделят, че това да бъдат със зрително увреждане им 
е помогнало да получат неща, които не биха получили по друг начин. Можеш да изгубиш някаква 
възможност, защото си незрящ, но можеш и да получиш такава благодарение на това. Това, че 
хората с нарушено зрение искат различни неща, за разлика от останалите хора, ги прави различни. В 
крайна сметка, ако близките ти те обичат, ще те обичат без значение дали виждаш или не.“ 

 

Друго видео, с което младежи с нарушено зрение от Уелс, обясняват какво представлява 
кандидатстването и намирането на работа за човек с увредено зрение, е изключително 
полезно и мотивиращо, защото дава информация от първа ръка и вдъхновява към активен 
стремеж за включване и в тази част от живота на обществото: https://vimeo.com/247481436  

 

Описание на съдържанието на видеото на български език: 

„Employment - Наемане на работа 

Доста често наемането на работа би могло да бъде трудно за човек с нарушено зрение, поради 
физическата неспособност да се справи с някои предизвикателства, като например да види знаците, 
за да намери стаята на офиса или пък му отнема доста време да прочете някой надпис. Също така 
би представлявало проблем да стигне до сградата, в която ще работи или в която е поканен на 
интервю. Обикновено, когато някоя компания разбере, че кандидатът за работа има проблеми със 
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зрението, се опитва да не установи контакт с него/нея. Най-голямата спънка пред тези хора е да 
бъдат наети на работа. Всеки човек с увреждане трябва да има възможността да расте и да се 
развива. Без значение колко ти плащат или какво работиш, чувството, че си ефективен и 
допринасяш ползи за обществото е незаменимо.“ 

 

 

3.4 Възможности за участие във всички аспекти на живота, усещане за 
социална и емоционална включеност 
 

Тази категория се занимава с въпросите на социалното и емоционално включване. Детето и 
младия човек с нарушено зрение се чувства емоционално и социално включен ако:  

• има възможност да се включи в дейности, които са извън обичайните обучителни, в които 
участва, 

• притежава уменията за социално взаимодействие, които ще му/ѝ бъдат необходими, за да се 
чувства уверен/а, когато е в обкръжението на други деца и млади хора.  

Какво можем да направим, за да помогнем на детето / младия човек с нарушено зрение да 
развие въпросните умения – можем да организираме дейности (игри, упражнения) за 
развиване на умения за социално взаимодействие. Широк набор от съвети и идеи за такива 
дейности са предложени в ръководството, отнасящо се до иновация 2 – използване на 
театрални уъркшопи за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с 
нарушено зрение.  

Както в предходната точка и тук ще предложим видео, изработено от колегите от UCAN 
Productions, в което млади хора с нарушено зрение обясняват как използват технологии, как 
комуникират, как поддържат контактите си с приятелите и със заобикалящия ги свят, за да 
останат свързани и да бъдат активна част от всичко случващо се: https://vimeo.com/245178216 
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Описание на съдържанието на видеото на български език: 

„Social life Социален живот 

По принцип за хората е смущаващо да приемат, че те са слепи. Те нямат проблем да говорят за 
техните зрителни нарушения. Технологиите ги улесняват много, защото често е трудно да 
открият в коя посока трябва да се движат. Това, което тези младежи с нарушено зрение правят, e 
че използват стандартните технологии и ги употребяват според техните нужди и способности. 
Когато си с нарушено зрение, всеки ден за теб е напълно нов и различен. Това, което трябва да 
направиш, за да се справяш, е да не се срамуваш от себе си и да бъдеш това, което си!“ 

 

В следващото видео можете да чуете как същите млади хора с нарушено зрение от Уелс се 
справят с продължаването на тяхното образование в университет: https://vimeo.com/245179708 
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Описание на съдържанието на видеото на български език: 

„University - Университет 

Някои разказват, че реално техните родителите са им помогнали с всичко необходимо, за да учат в 
университет. Други споделят, че не са изпитали шок при запознанството си с нови колеги, защото с 
повечето са учили в колежа и са стари приятели. Първата стъпка при започването на обучението в 
университет е най-трудна. Някои от тях трябва да се научат да готвят, да чистят. Тези, които са 
свикнали да отлагат нещата във времето, трябва да се научат да управляват времето и парите си 
по-умело. Съветват да се използва всяка възможност, която срещите с нови хора и трупането на 
ценен опит дават. Университетските години са най-хубавите в живота и човек трябва да се 
наслаждава на всеки момент.“ 

 

Важно е да се отбележи, че младите хора, които участват в споделените в този материал видео 
материали, са дългогодишни участници в театралните уъркшопи организирани от UCAN 
Productions в Уелс. Увереността, спокойствието, изразителността и артистизма, с който се 
изразяват, с който споделят себе си, са развити в голяма степен благодарение на дейностите, в 
които са били включени. Някои от участниците – например Меган Джон и Маред Джарман – са 
заедно с UCAN от самото начало на тяхната дейност – т.е. отпреди повече от 12 години.  

Резултатите, които UCAN постигат с младите хора, с които работят са вдъхновение и стимул и за 
нас, които искаме да видим реализирана в България иновацията на нашите партньори от Уелс.  
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3.5 Създаване на възможности за срещи със заобикалящия свят 
 

Младите хора с нарушено зрение имат възможност да се срещат с други деца и младежи, без 
значение дали с нарушено зрение или с нормално зрение. Имат опит и умения за участие в 
широк набор от рекреативни дейности и дейности за свободното време, които са интересни за 
младите хора по принцип.  

В България, която е интересен и специфичен случай, подобно на всички останали страни в ЕС, 
които имат някакви особености във въпросната сфера, обучението на деца и младежи с 
нарушено зрение се организира в двете специализирани за такива ученици училища – в София 
и Варна – или в общообразователните училища. Когато младежите преминават своето 
обучение в едно от двете СУУНЗ, те са в постоянен контакт и комуникация с деца и младежи с 
нарушено зрение, но не по този начин стоят нещата с възможностите им за контакти, 
комуникация и съвместни социални дейности с деца и младежи с нормално зрение. За щастие, 
двете СУУНЗ са достатъчно успешни в създаването на мрежи с други, съседни или не, учебни 
заведения и организиране на съвместни дейности, но не можем да кажем, че същите са 
достатъчно редовни или интензивни. Какво значи да имаш достатъчна социализация с други 
млади хора? Има ли изобщо еднозначен отговор на подобен въпрос, като имаме предвид, че 
всеки е уникална индивидуалност. По този начин, децата и младежите от СУУНЗ имат най-вече 
развити умения и натрупан опит в съвместни дейности – културни, артистични, спортни, научни 
и  прочие - с други деца и младежи с нарушено зрение и се нуждаят от нашата подкрепа за 
организиране на колкото е възможно повече предложения за съвместни дейности с деца и 
младежи от други училища.   

От друга страна, децата и младежите с нарушено зрение, които са интегрирани в 
общообразователните училища и получават там подкрепа от страна на техните съученици, 
учители и ресурсни учители, имат опит по-скоро в комуникацията с младежи с нормално 
зрение, но не и с деца и младежи с нарушено зрение, което за тях е необходимо. Те имат 
нужда от общност, в която да не се чувстват различни от останалите. Двете СУУНЗ, с всичките 
им предложения и възможности за артистични дейности, за включване в спортни занимания и 
клубове, в театрални уъркшопи и т.н., и т.н., за съжаление остават недостатъчно използвани и 
честно буквално избягвани от родителите на деца и млади хора с нарушено зрение.  

Записването на детето да учи в общообразователно училище не бива да означава, че то няма 
достъп до общността и възможностите, които се предлагат в специализираното училище и 
обратно – децата, учещи в СУУНЗ, трябва да имат възможност да живеят живота извън 
границите на училището и да правят приятелства и връзки навсякъде, където откриват сродни 
души.  

В бъдеще, благодарение на спечелен проект от АРДНЗ по линия на поканата „Равни шансове“ 
на ОПРЧР 2014-2020, разработен и защитен със съвместни усилия, ще бъде създаден център за 
подпомагане, който е стъпка за създаване на връзки, възможности и контакти така че децата и 
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младите хора и техните близки да разширят зоната си на комфорт и да се сдобият с 
възможностите и смелостта дори да я напускат, за да преследват мечтите и стремежите си за 
личностно развитие. Центърът, а и всички експерти/родители/обучители на деца и младежи с 
нарушено зрение, трябва да им осигуряват възможности да се срещат с други деца и млади 
хора с и без нарушено зрение и да трупат житейски опит и умения за участие в рекреативни 
дейности и дейности за свободното време.  

Развиването на въпросните умения може да се случва посредством включване в спортни или 
артистични дейности, посещаване на културни събития, организиране на съвместни пътувания 
и екскурзии, включване в доброволчески занимания и дейности заедно с други участници. 
Двете училища, бъдещият център към СУУНЗ „Луи Брайл“, различните спортни клубове за хора 
с нарушено зрение, ресурсните центрове и РУО всички трябва да бъдат част от мрежа, 
предоставяща възможности за усвояване на въпросните умения.  

 

 

3.6 Ориентиране и мобилност – самостоятелна и със зрящ придружител 
 

Включените в тази точка умения са от фундаментално значение за невасими и удовлетворяващ 
живот за децата и младите хора с нарушено зрение. Както добре знаем формирането и 
развитието на почти всички представи, понятия и умения у децата и младежите с нарушено 
зрение е затруднено поради пълната или частична липса на зрение и пространствените 
представи и представите за собственото тяло не правят изключение от това.  

От друга страна навременно им изграждане е важно и от гледна точка на процесите на 
приспособяване към зрителното увреждане и успешното интегриране в живота на обществото. 

В системата на специалните училища тези представи се формират и развиват като част от 
специалната програма по ориентиране и мобилност и се преподават от специални педагози -
инструктори (учители) по ориентиране и мобилност.  

Задължително е активна роля да играят и родителите, защото е ясно, че часовете и занятия за 
целта не са достатъчни. Значителни разлики в ориентирането и мобилността се наблюдават 
между деца и млади хора, в чиито семейства няма зрящи членове и такива, в които има. Често 
неспособността на младите хора да се ориентират и придвижват сами идва от нежеланието им 
да припознаят белия бастун като личен инструмент и аксесоар. Единственото което постигат с 
този си отказ да бъдат „идентифицирани“ като зрително затруднени лица ги обрича на зависим 
и ограничен като възможности и опит живот.   

Що се отнася до подпомагането на интегрираните в масовите учебни заведения ученици с 
нарушено зрение, това задължение и задача се пада на ресурсните учители и отново на 
родителите. Често ресурсните учители не разполагат с добра и надеждна методика за 
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оценяване на пространствените представи и на представите за собственото тяло. Можем 
отговорно да им препоръчаме преведената от М. Цветкова-Арсова и използвана в нейното 
изследване на тема „Равнище на представите за пространство и за собственото тяло у зрително 
затруднени ученици в начална училищна възраст“ методика – тест на Хил за установяване на 
избрани позиционни представи(6) (1981 г.). Тестът на Хил доказва своята надеждност и, което е 
не по-малко важно, допада на инструкторите (учители) по ориентиране и мобилност, и на 
ресурсните учители, поради което успешно може да бъде включен като официална оценъчна 
процедура, която да се прилага в системата на специалното и на масовото обучение при работа 
с ученици с нарушено зрение.  

Според споменатото изследване не се наблюдават значими различия в постиженията на 
обучаващите се в специалните и в общообразователните училища ученици с нарушено зрение, 
което означава, че обучението в масовото училище очевидно успява да окаже компенсаторен 
ефект и да запълни липсата на специално преподаване по дисциплината ориентиране и 
мобилност. 

Изследването на М. Цветкова-Арсова също показва осъзнатост от страна на мнозинството 
ресурсни учители по отношение на важността на развитие на пространствени представи и на 
представи за собственото тяло у техните зрително затруднените ученици и желание за работа, 
доколкото времето и обстоятелствата им позволяват, върху тяхното изграждане. Фактът, че не 
разполагат с разработени за целта методики, със сигурност затруднява работата им. И отново, 
както вече споменахме по-горе и както се потвърждава и в изследването, тук е мястото на 
специалните училища, които успешно могат да служат както като база за обучения, насочени 
към ресурсните учители, така и за обучения на тяхната територия на самите интегрирани 
зрително затруднени ученици.  

Специалната програма по ориентиране и мобилност за зрително затруднени ученици в 
България е актуална и отговаря на съвременните тенденции на международната практика. На 
нейното фактическо прилагане, при това с акцент върху овладяване както на мобилни техники, 
така и на умения по ориентиране, включително на пространствените представи и представи за 
собственото тяло у зрително затруднените ученици, следва да се обръща необходимото 
внимание и да се отделя нужното време. Още повече, че тези два типа представи не са 
изолирани и нямащи отношение и значение извън областта на собственото тяло, 
пространството и околната среда. Те са тясно обвързани с формирането на много други 
представи, понятия и умения, като емоционалното и социалното развитие и израстване на 
децата с нарушено зрение. Свързани са с областите на всекидневието, с училищния живот, с 
академичното представяне и постижения, и в много голяма степен със социалното включване. 

 

3.6.1 Умения за ориентиране и мобилност (самостоятелна) 
Детето / младежа с нарушено зрение разполага с умения за независимо придвижване, които са 
подходящи за неговата/нейната възраст, така че:  



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 37

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

• Той/тя може да се придвижва в позната среда сам/а  

• Той/тя е уверен, когато пътува сам/а  

• Той/тя може да се среща с други хора извън своя дом  

• Той/тя има способността да се ориентира и притежава самоосъзнатост относно собственото 
тяло, неговата позиция и отношения спрямо останалите заобикалящи ни предмети, обекти и 
тела 

• Той/тя знае как да получи помощ в случай на проблем.  

 

Основните затруднения при ориентиране и придвижване на зрително затруднените в 
пространството според А.Сотиров (7) са: 

а/ Използваните ориентири са обикновено по-малко на брой в сравнение с тези, ползвани от 
хората с нормално зрение 

б/ Повечето ориентири,  ползвани от зрително затруднени лица, са на много по-близки 
дистанции 

в/ Набелязването на ориентири от зрително затруднени лица, особено при избора на 
тактилните ориентири, е един по-продължителен процес в сравнение със същия при нормално 
виждащите лица. 

г/ Наличието на множество физически бариери в околната среда за зрително затруднени лица, 
някои от които не се преодоляват особено лесно. 

Препоръки: 

1. Използване на тест на Хил за установяване на позиционни представи от 1981 г. в училищната 
практика за оценяване на учениците с нарушено зрение в специалната програма по 
ориентиране и мобилност, в частта по ориентиране. Той може да бъде включен както в 
системата на специалните училища, така и в системата на ресурсно подпомагане и може да 
служи за установяване на входящото равнище на познания в началото на обучението, за 
междинно оценяване и за оценяване на крайното равнище на придобити представи, понятия и 
умения.  

2. Увеличаване на времето и вниманието в програмата по ориентиране и мобилност, за 
формиране и развитие на представите за пространство и собственото тяло. Съчетаване на 
практическите подходи за обучение по ориентиране и мобилност с подходите на приложния 
театър, които са отлично средство за формиране на представи и овладяване на тялото и 
заобикалящата го среда.  
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3. Намиране на подходящи форми за насърчаване на ресурсните учители – неспециалисти по 
педагогика на зрително затруднените, подпомагащи интегрирани зрително затруднени 
ученици, за получаване на допълнителна квалификация в областта на педагогика на зрително 
затруднените като цяло, и на ориентиране и мобилност в частност.  

4. Специалните училища за деца с нарушено зрение в страната могат да предоставят примерни 
учебни програми на регионалните ресурсни центрове, които да служат като основа за 
планиране в индивидуалните образователни програми на зрително затруднените ученици на 
подходящи занимания за изграждане на различни представи, понятия и умения, насочени в 
частта „ориентиране”. 

5. Насърчаване на родителите да се включват по-активно и по-целенасочено в процесите на 
формиране и развитие на пространствени представи и представи за собственото тяло. Това 
биха могли да бъдат родителски поддържащи групи, родителски семинари, родителски 
уикенди и пр, в които наред с други въпроси, може да бъде разглеждана важността на тази 
проблематика. 

6. Регламентиране и въвеждане като задължително регулярното посещаване в краткосрочни 
форми на подготовка на интегрираните в масовите училища зрително затруднените ученици в 
специалните училища за деца с нарушено зрение в София или Варна, което може успешно да 
осигури допълнително, интензивно формиране и развитие на различни представи и понятия, 
упражняване на различни умения и техники по ориентиране и мобилност, а така също и по 
други специални учебни програми. 

7. Подготовка и поддържане на умения за придвижване с бял бастун (дълъг за предпочитане, 
защото осигурява далеч по-голяма сигурност и сканира по-широк ареал от 25 сантиметровия) 
или с куче-водач.   

 

3.6.2 Придвижване със зрящ водач 
 

Ключови послания: 

• Воденето е споделена отговорност – от изключително значение е да се демонстрира 
уважение към човека с нарушено зрение. 

• Белите бастуни са индикация за степента на увреждането – колкото е по-дълъг бастуна, 
толкова по-сериозно е увреждането. Бастун с червени ленти означава двойно сетивно 
увреждане (слух и зрение). 

• Наличието на куче водач не означава пълна слепота.  

• Давайте ясни индикации кой сте, къде отивате и какво ще се случи, когато стигнете там.  
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• Предлагайте помощ („бихте ли желали ръката ми?“) – винаги може да ви откажат, но 
няма как да приемат ако преди това вие не им предложите. 

Човекът с нарушено зрение, следва да хване зрящия си компаньон малко над лакътя с 
показалец и палец – сякаш обхваща чашка. Лакътят на човека с нарушено зрение трябва да е 
свит. Като държат ръката на водача по този начин, те ще се движат на половин крачка зад 
него/нея. Ще могат да преценят кога водачът завива като усещат движението на 
неговото/нейното тяло. 

Ако пространството го позволява, без значение дали се движите на открито или закрито, за 
препоръчване е да се движите един до друг – паралелно.  

Зрящият трябва да дава инструкции, описания и обяснения на своя незрящ спътник, но не бива 
да прекалява – т.е. първо трябва да разбере дали и до каква степен незрящият проявява 
интерес към подробностите – както и трябва да внимава да не дърпа и да не бута човека, 
когото води.  

Този, който води следва да напасне темпото си към това на водения.  

Водачът не бива да забравя да осигурява достатъчно място около различните препятствия, за 
да може незрящият да премине безопасно покрай тях.  

Водачът трябва да внимава за заплахи на нивото на главата, особено ако този, когото води е 
по-висок. Следва да съобщава, когато има надвиснали клони или някакви препятствия на 
нивото на главата. Трябва да се внимава и за лампи и стойки.  

Водачът трябва да обяснява силните шумове, които може да стреснат човека с нарушено 
зрение – например строителни дейности или аларма.  

Трябва да се обясняват и промените в повърхността, по която се случва придвижването – 
например когато се преминава от паваж върху трева или когато настилката е неравна. 

Ръката, на която води зрящият трябва да не е напрегната и да е неподвижна.  

За да променят посоката (обръщане на 180°) двамата – водачът и човекът с увредено зрение -
следва да се обърнат  с лице един към друг. Човекът, който води трябва да предложи другата 
си ръка и да довърши завъртането (оставащите 90°).   

Когато водите човек с увредено зрение към място за сядане, поставете ръката му/ѝ на 
облегалката на стола. По този начин той/тя може да определи в която посока е обърнат стола и 
как да подходи, за да седне.  

Ако трябва да смените страната, на която водите, застанете неподвижни. Човекът с увредено 
зрение ще мине зад вас, поддържайки контакт, и ще се хване за другата ви ръка. 
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Когато зрящ води незрящ на открито, той/тя трябва да информира спътника си за бордюри или 
стъпала нагоре или надолу, но не след като човекът вече ги е достигнал и е направил крачката. 
При стигане до бордюр се прави пауза и може да се каже „наближаваме бордюр“. Ако 
бордюрът е заоблен, към него трябва да се подходи перпендикулярно, а не под ъгъл, 
странично, за да се избегне подхлъзването.  

Необходимостта от съобщение е налице и при приближаване на стълби, където трябва да бъде 
обозначена и посоката им – надолу или нагоре. Водещата ръка трябва да насочи незрящия към 
перилата, ако има такива. За целта, ако е необходимо, може водачът и спътникът да си сменят 
местата. Водачът трябва да направи първата стъпка, а след това незрящият, насърчен да следва 
водача отзад. При достигане на последното стъпало, водачът трябва да каже „това е 
последното стъпало за мен“.  

При достигане до ескалатори, водачър трябва да се увери, че незрящият спътник се чувства 
конфортно да се качи на тях. Трябва да се направи проверка за наличие на алтернативи – 
стъпала или асансьор.  

На ескалатора е възможно да не може водачът и спътника да стоят рамо до рамо, така че 
незрящият следва да е наясно с перилата и да се чувства комфортно да се качи на ескалатор. 
Водачът трябва да бъде отпред, за да е готов да помогне, когато се стигне до момента на 
слизане от ескалатора.  

При преминаването през врата водачът трябва да каже дали тя се отваря към него и спътника 
или навън от тях.  

Водачът трябва да се старае да преминава през врати като заема позиция откъм пантите. 
Когато е необходимо водачът и спътникът могат да си сменят местата. Вратата се отваря с 
водещата ръка – така лесно се установява в каква посока се отваря вратата. Незрящият трябва 
да намери дръжката по ръката на водача и да затвори вратата зад двамата.  

Ако се преминава през летящи врати водачът трябва да каже това на незрящия, за да не се 
опитва той/тя да затвори врата след себе си.  

Въртящите се врати е за предпочитане да бъдат избягвани. 

Автоматичните врати не би трябвало да създават проблеми, но водачът трябва да каже, че 
доближават такива, както и да обясни дали се отварят чрез сензор или с бутон.  

И тук много полезно и мотивиращо е изработено във връзка с дейността на младите хора с 
нарушено зрение от групата на UCAN Productions, обясняващо по какъв начин специалисти 
рехабилитатори могат да са в помощ за възстановяване на умения, в случай на загуба или 
влошаване на зрението на по-късен етап от живота, и създаване на нови умения, когато такива 
са липсвали в определена сфера. Видеото също така дава някои съвети за това какво трябва да 
прави младият човек, за да води уверен и спокоен социален живот: 
https://vimeo.com/214819777 
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Описание на съдържанието на видеото на български език: 

 „Rehabilitation and Independent living - Рехабилитация и независим живот 

Видеото показва двама уверени и независими млади хора, които искат да споделят своите истории 
и своя опит, свързан с РХНЗ (рехабилитатори за хора с нарушено зрение).  

Хана е на 21 години и се ражда с катаракта, астагматизъм и глаукома. В началото е смятала, че 
задачата на рехабилитаторите е свързана с обучение по мобилност, че те се занимават с хора, 
които са изгубили зрението си и трябва да им помогнат да се интегрират и да се чувстват като 
нормални, здрави хора, доколкото това е възможно. Според нея работата на рехабилитаторите е 
полезна и съществена, защото те помагат на хората с нарушено зрение чрез технологии, 
комуникация, подкрепяйки ги да придобият самоувереност.  

Дани е на 29 години и е изгубил зрението си, когато е бил на 15. В момента е считан за сляп. 
Необходимо му е някой да проверява имейла му, да му купува продукти от супермаркета, защото за 
него това представлява голямо усилие. Според него ако нямаш увереност, се чувстваш в капан в 
дома си. Младите хора с нарушено зрение се нуждаят от социален живот - получавайки свобода, те 
се чувстват свързани.  

Работата на рехабилитаторите е свързана с оказване на помощ по отношение на мобилност, 
технологии, комуникация, както и чрез придобиване на увереност и развиване на различни умения. 
Трите дисциплини, които обхваща работата на рехабилиттаорите са: умения по мобилност, 
готварски умения и комуникационни умения.  

Ориентацията по подвижност обхваща придвижването, както на познати места, така и навсякъде 
другаде. Включва пресичане на улици, изкачване по стълби и ескалатори, пътуване с автобус или 
влак. В случай, че някой има проблем с определен маршрут, рехабилитаторът отива и проверява 
пред какво затруднение е изправен човекът – прави средата безопасна като му казва къде има пейка, 
знак, пощенски кутии и т.н.  
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Комунационни умения – рехабилитаторите им показват говорещи ръчни и стенни часовници. 
Обучават хората с нарушено зрение да използват смартфони, таблети и т.н.  

Готварски умения – обсъждат как да се научат да изсипват течност в съд, как да използват печка, 
микровълнова, крушки.  

Минималната възраст, на която могат да бъдат хората с нарушено зрение, които да използват 
услугите на рехабилитаторите, е 18 години.“ 

 

Още едно изключително полезно видео по въпроса за мобилността, създадено от UCAN 
Productions и младите хора с нарушено зрение, с които те работят: 
https://vimeo.com/181181670 

 

Описание на съдържанието на видеото на български език: 

„Getting around - Придвижване  

Трудно е да нямаш възможност да шофираш. Кара те да се чувстваш ленив. Това, че познават 
Кардиф добре, им помага да се придвижват навсякъде. Въпреки че не искат да са зависими от 
градския транспорт, това че са с нарушено зрение, ги принуждава да го използват. Също така 
неспособността да се ориентират коя е тяхната спирка създава неудобство, защото трябва да 
питат други пътници на коя спирка се намират, а не всеки е вежлив и проявява разбиране.“ 

Работата на инструктора по ориентация и мобилност и резултатите от нея са обяснени от 
младите членове на UCAN Productions в долното видео: https://vimeo.com/181180061  
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Описание на съдържанието на видеото на български език: 

„Support  - Подкрепа  

Не всички са имали човек, който да им помага за придвижването. Въпреки че е било трудно, са се 
справяли сами. Споделят, че това да си възрастен им помага в ориентацията и мобилността. Ако 
човекът, който помага с мобилността е също с нарушено зрение и в случай, че двамата се загубят, е 
по-добре, защото поне са заедно. Комуникацията в училищата е трудна. Учителите се затрудняват 
да чуят и изслушат нуждите на учениците с нарушено зрение.“ 

 

 

3.7 Умения за самостоятелен живот – самообгрижване, полезни умения 
 

В това направление, детето/младежът с нарушено зрение трябва да има умения да се грижи за 
себе си и да изпълнява ежедневните дейности, които са подходящи за неговата/нейната 
възраст.  

Какво трябва да правим, за да подпомогнем усвояването на необходимите умения:  

- Да предоставяме обучение за независим живот и полезни умения, включително:  
обличане-събличане, грижи за дрехите и обувките, сгъване, елементарни ремонти на 
дрехите, гладене, лична хигиена и козметика, етикеция на хранене, домакински 
умения, готварство, ползване на електродомакински уреди, грижи за дома, развиване 
на социалните умения чрез речта и комуникативните умения (влизането в роля чрез 
упражнения от приложния театър е изключително ефективен похват за тази цел), 



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 44

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

групова терапия, развиване на речта и техниката на говора, усвояване на правилно 
дишане и интонацията, използване на мимики и жестове, премахване на 
маниеризмите, приобщаване към културата и изкуството, планиране и използване на 
свободното време, за да се постигне доброто му осмисляне. Представеният списък не е 
възможно да е изчерпателен, защото човешкият живот е разнообразен и събитиен, но 
все пак дава един широк поглед върху онези ежедневни умения, които са от 
съществено значение за хората по принцип и за онези с нарушено зрение в частност.  

- Да осигуряваме подкрепа не само на децата / младите хора с нарушено зрение (за 
мобилност, придвижване и умения за независим живот), но и на техните родители, така 
че да има устойчивост и дългосрочност в усвояването и задържането на въпросните 
умения. 

- Да обучаваме с идеята, че по този начин гарантираме израстването на детето в 
независим и уверен възрастен. 

 

 

4. Оценка на риска при планиране на дейности, включващи 
деца и младежи с увредено зрение 

Последният акцент на теоретичната част на обучението по „визуална информираност“, 
проведено от Никола Круз в София през януари 2018г., беше посветен на балансирането на 
очакванията и рисковете в работата с незрящи деца. Никола Круз засегна няколко важни 
момента, които ще споделим тук с ползвателите на настоящото ръководство.  

- На първо място стои планирането на дейността - основните изисквания са организиращият да 
има пред вид какво, кога, къде, защо, как и, което е изключително важно, заради кого ще се 
прави; 

- Освен това задължително е съобразяване с баланса между независимостта на децата, това, 
което те ще научат в резултат на планираната дейност и избора на учителя при гарантирана 
сигурност; 

- След това идва дефинирането на опасността и оценяването на риска от провеждане на 
съответната дейност - опасността е възможността нещо да навреди на някого, а рискът 
вероятността това да се случи. 

Ето предложение за оценка на риска в 5 стъпки: 

1. идентифицирайте опасността. 

2. преценете кой може да пострада и по какъв начин. 

3. оценете риска и изборете предпазните мерки; 
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4. запишете какво сте установили и  приложете мерките в дейността. 

5. преглеждайте това, което сте направили и го актуализирайте. 

Нека разгледаме всяка стъпка една по една.  

На първо място „Идентифициране на опасността“: 

Опасността е нещо, което може да навреди на някого. Тя може да бъде свързана със: 

- събитие - мястото, където се провежда съответната дейност, кетъринга, който ще бъде 
предложен на участниците, транспорта, който ще бъде осигурен за тях и др.; 

- видът на дейността - високо, хлъзгаво, бързо; 

-  конкретната личност/и, която/които ще изпълняват или ще участват в дейността - специални 
нужди; 

- мястото където се провежда - стълби, осветление, разстояния и т. н. 

- оборудване - изисквания за безопасност. 

На втото място трябва да направим преценка кой може да пострада и как. 

Тук трябва да идентифицираме групи лица, които е въможно да пострадат: 

- деца с нарушено зрение; 

- служители; 

- родители или хора, които се грижат за децата; 

- конкретен човек или хора със специални нужди /например в инвалидна количка/; 

След това трябва да преценим как идентифицираните рискове биха могли да им се отразят. 

На трето място идва оценката на риска... 

- риск е вероятността някой да пострада при конкретна опасност и степента на нараняването;  

- рискът може да бъде нисък, среден или висок;  

- за всеки риск трябва да се помисли как може той да бъде предотвратен ... и да се вземе 
решение в тази посока; 

- възможно ли е рискът да бъде напълно предотвратен; 

- може ли да се направи нещо, което не е толкова рисковано; 

- можете ли да контролирате риска; 
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- можете ли да неутрализирате опасността;  

- можете ли да направите нещо, за да намалите опасността /например да носите специално 
облекло/. 

На четвърто място идва записването на установеното прилагане на мерките за безопасност: 

- запишете дали установените рискове са високи, средни или ниски и какви мерки ще 
предприемете; 

- дайте гаранции, че ще реализирате мерките за безопасност и че те няма да останат само на 
хартия. 

На пето последно място идва преглед на оценката и актуализация: 

- защото рисковете, свързани с една дейност могат да се променят с времето;  

- поради което вие можете да използвате старата оценка на риска, но трябва редовно да я 
актуализирате, за да сте сигурни, че тя отговаря на условията на средата в момента. 

 

В края на тази точка, когато осигурявате подпомагане на дейността, на която сте направили 
оценка на риска помислете как да подкрепите конкретно лице или група за успешното 
осъществяване на дадена дейност – дали има нужда от обучение или от подкрепа. 

 

 

5. Източници на подкрепа по време на и след завършване на 
образованието – институции, организации и услуги, които 
предлагат 

 

Училища за ученици с нарушено зрение: 

- СУУНЗ „Луи Брайл“, София – осигурява обучение за деца и младежи с нарушено 
зрение, включително по ориентиране и мобилност и различните специализирани 
спортове. Разполага с отличен инструментариум, подготвени преподаватели и 
брайлова печатница, от която може да се получат всякакви обучителни материали. 
http://soudnzsofia.bg 

Адрес: София, ул. Ломско шосе 177, тел. 02 898 1264, имейл: udnzsofia@yahoo.com 
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- СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна – осигурява обучение за деца и младежи с 
нарушено зрение, включително по ориентиране и мобилност и различните 
специализирани спортове. Разполага с отличен инструментариум, подготвени 
преподаватели. http://www.varnaschoolfortheblind.org 

Адрес: Варна, кв. Аспарухово, Тел./ факс 052/77 42 70, имейл udnz_100g@abv.bg 

 

Ресурсни центрове в страната: 

Осигуряват ресурсни учители, които да бъдат в подкрепа, както образователна, така и за 
подобряване на тяхната ориентация и мобилност, на децата и младежите с нарушено зрение в 
масови общообразователни училища. Списъци с контактите на ресурсните центрове можете да 
намерите на следните линкове: 

http://www.logopedia.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=68:контакти-на-
ресурсните-центрове-в-българия&catid=8&Itemid=114 

https://www.obrazovanieto.bg/resursni-tsentrove/  

 

Braille и аудио доставчици/източници 

- Централна фоно-библиотека при Съюза на слепите в България – дава възможности за 
достъп до аудио книги, като от 15 юни 2017 г. има нови възможности за достъп до 
фондовете на съюзната фонобиблиотека посредством регистрация на 
https://webaudio.stackport.com/  

Адрес: София 1000, пл. “Славейков”№ 1, вх. А, ет.4, Тел. 02/87 33 35 

 

- Национално читалище за слепите “Луи Брайл” – предлага богати каталози с брайлови 
книги, с брайлови издания на Есперанто и с електронни книги. https://nllb.bg/index.htm  

Адрес: София, пл. “Славейков” № 1, вх. Б, ет. 4 - Брайлова библиотека, Тел. 02/ 88 32 69 

 

За допълнително подпомагане на зрително затруднените деца, интегрирани в обикновения 
клас, можете да се обърнем към: 

- Българска Асоциация на обучение на зрително затруднени деца (БАОЗЗД), която е 
първата у нас доброволна обществена организация в тази област, обхващаща 
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специалисти и съмишленици, свързани с всички аспекти в обучението на зрително 
затруднените деца. http://baozzd.org 

Адрес: София, 1574, бул. “Шипченски проход˝ 69А, Тел. 02/ 73 23 21 

 

- Асоциация на родителите на деца нарушено зрение (АРДНЗ), която обединява 
родителите на деца с нарушено зрение, за да изразява и защитава интересите на 
децата и чрез рехабилитация и интеграция да съдейства за повишаване на тяхното 
социално-икономическо и културно развитие и пълноправното им участие в живота на 
обществото. 

Адрес: София, ул. “Ломско шосе” 177, Тел. 02/38 12 64 

 

Други организации в подкрепа на хората с нарушено зрение: 

- Национален център за рехабилитация на слепи, който предлага следните услуги: 
ориентиране и мобилност, сертифициране на мобилни умения, брайлово обучение, 
зрителна рехабилитация, полезни умения, готварство, физическа култура, консултиране 
и арт-терапия. http://rehcenter.org/site/  

Адрес: ул. Ландос № 24, гр. Пловдив 4006, П.К. 11, България 

 

- Център за социална рехабилитация и интеграция Светлина, който разполага със 
съвременни технически помощни средства за слепи, добре оборудвана компютърна 
зала, кухня за обучение по полезни умения и класни стаи. Добре квалифицирани 
преподаватели се грижат за осъществяването на рехабилитационния процес. Целта е 
късно ослепели лица да придобият максимална самостоятелност – да умеят да се 
придвижват самостоятелно с помощта на белия бастун, да поддържат личната си 
хигиена и хигиената в дома. Обучението по чужди езици и компютри увеличават 
шансовете на клиентите на центъра да си намерят работа. http://csri.bg/staff  

Адрес: ул. „Цар Симеон” №110, 1202, София; телефон: +3592-80-33-550; имейл 
rehcentre@gmail.com  

Skype: reh_center_sofia 
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- НАЦИОНАЛНА асоциация на слeпоглухите в България (НАСГБ), която осигурява 
рехабилитация и социална интеграция на слепоглухите и тяхната равнопоставеност в 
обществото. www.nasgb.hit.bg 

Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. Весела № 30, имейл nadbbg@mbox.digsys.bg ; 032/ 94 50 72; 26 79 
39; 0888603975; тел./факс 032/65 36 02; 62 52 87  

 
- НАЦИОНАЛНО сдружение на слепите предприемачи, което предоставя обучение, 

професионално ориентиране и социална рехабилитация на слепи граждани. 

Адрес: 1000 София, пл. Славейков 15, имейл: nedko@dataifm.bg  
Тел. 02/ 9240 280 

 

- СДРУЖЕНИЕ с идеална цел "Зрение" (СИЦ), което има за цел да защитава правата и 
законните интереси на всички лица с нарушено зрение в страната и да оказва помощ 
при тяхното развитие, интеграция и професионална реализация. www.zrenie.org 

Адрес: София 1000, имейл: zrenie@abv.bg; тел.0898259124;   

 

- СЪЮЗ на слепите в България (ССБ), който има за цел да обединява гражданите с 
увредено зрение, с цел тяхната рехабилитация и интегриране в обществото. 
http://www.ssb-bg.net 

Адрес: 1309 София, ул. Найчо Цанов № 172, Тел. 02/21 18 61 до 67; Факс 22-00-18; 02/21 91 70 

 

- ФОНДАЦИЯ "Бъдеще за слепите", която има за цел да подпомага лица с увредено 
зрение при тяхната интеграция в обществото от цялата страна. Осигуряване на 
стипендии на социално слаби ученици и студенти с увредено зрение. 

Адрес: 1343 София, бул. Европа 138, бл. 3, вх. Б, ет. 8, тел. 02/926 49 31; 0888507129 

 

- ФОНДАЦИЯ "Деца със зрителни и множествени увреждания", която работи в посока 
ранна интеграция на деца с увреждания в масова детска градина и в масово училище.  

Адрес: 1404 София, ул. Деян Белишки бл. 10, ет. 3 , тел./факс 02/58 04 48 ; 088 34 94 92 
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- ФОНДАЦИЯ "Рехабилитация на слепи", която има за цел да подпомага 
рехабилитацията на слепи и хора с увредено зрение в България извън програмите на 
"Съюза на слепите в България" и на държавните институции. www.rehblind.org 

Адрес: 4006 Пловдив, ул. Ландос № 24, тел.032/86 41 92 

 

- ФОНДАЦИЯ "Хоризонти", която има за цел да подпомага студентите, младите хора и 
специалистите с нарушено зрение при тяхното образование, професионална 
квалификация и реализация. www.horizonti.bg 

Адрес: 1734 София, Студентски град, бл. 55, вх.Г, ет. 6; тел. 02/962 55 25;  
имейл: horizonti@dir.bg  

 

- Бюро по труда за лица със зрителни увреждания към Сдружение „Център за подкрепа 
на социалната интеграция – приоритети”. www.labourforblind.bg  

Адрес: гр. София, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 36; телефон: (02)943 44 89; мобилен: 0895 44 36 09; 
имейл labourforblind@gmail.com  
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Приложения 
 

Приложение 1. Изображения, даващи представа за визуализации на 
различни ежедневни ситуации при различни зрителни увреждания 
 
Иобработени в рамките на проект VISION, представляващи опит да демонстрираме по какъв 
начин хора с определени зрителни нарушения вероятно възприемат различни ситуации. Не е 
възможно да знаем с абсолютна точност какво виждат другите, така че показаните 
изображения имат за цел само да ни ориентират. Възприемането на даден обект зависи не 
само от това, което преминава през очите, но и от начина, по който мозъкът интерпретира 
видяното. Хора, които са загубили зрението си на по-късен етап от живота, имат “визуални 
спомени”, които могат да използват, за да интерпретират, това което виждат. Хора, които са 
слепи по рождение, учат единствено от това, което могат да възприемат (допир / мирис / 
чуване) или което им се обяснява. Повечето имат комбинация от зрителни увреждания, което 
прави демонстрирането на това, което евентуално виждат, още по-сложно. Някои може да 
имат затруднения, когато се придвижват от тъмни към светли пространства и обратно, а други 
може да не възприемат цвят, което прави контраста още по-значим. Най-добрият начин да 
разберем какво вижда някой друг си остава като го/я попитаме насаме и обсъдим с него/нея 
по какъв най-добър начин бихме могли да сме му/ѝ в помощ.  
 
Изображенията са групирани според следните теми: 

1.  Да бъдеш част от група 
2.  Да гледаш футболен мач (да следваш движещ се предмет) 
3.  В класната стая 
4.  Вглеждане в детайли (нотен лист) 
5.  Да гледаш някого (нечие лице) 
6.  Да видиш/провериш това, което си написал (писмо) 

 
Всяка група слайдове (ситуация) демонстрира следните зрителни състояния: 
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1. Нормално зрение Няма проблеми – ясен образ, 
свободно движение, виждат се 
детайли и от разстояние. 

• Няма увреждане 
• Късогледство или 
далекогледство с 
корекция с очила 

2. Тунелно зрение Добро централно зрение, няма 
периферно (странично) зрение – 
необходимост от търсене, за да бъде 
открита целта и да има придвижване в 
средата. 

• Пигментен ретинит 
• Глаукома 

3. Периферно зрение Добро периферно зрение (странично), 
но няма централно зрение – 
необходимост от позициониране на 
целта в зоната, която е ясно видима. 

• Проблеми с макулата 
(например дегенерация 
на макулата) 

• Болест на Старгард  

4. Накъсано зрение (на 
петна/кръпки) 

Нарушено зрително поле, с липсващи 
елементи – необходимост от 
позициониране на целта в ясна част от 
зрителното поле. 

• Диабетна ретинопатия 
• Оптична атрофия 

5. Замъглено зрение Замъглено изображение поради 
бързи движения на окото (странични / 
нагоре и надолу / въртеливи) – 
необходимост от време за 
фокусиране. 

• Нистагъм 

6.  Намалена зрителна 
острота поради слаб 
контраст / светлина 

Затруднения при разпознаването на 
детайли и цели от разстояние – нужда 
от повече време и повече светлина. 

• Катаракт 

7. Намалена зрителна 
острота поради 
прекалена осветеност 

Затруднения при разпознаването на 
детайли – може да има нужда от 
щори, пердета, затъмнени очила, 
възможност за сядане с гръб към 
източника на светлина. 

• Фотофобия 
• Албинизъм 
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Да бъдеш част от група 
Тук трудностите биха могли да са 
свързани с: 
•  Да знаеш кой е част от групата и 
кой къде седи. 
•  Да разбираш ако някой напусне 
групата или се присъедини към нея. 
•  Да знаеш кога е твой ред да се 
включиш в разговор или дейности. 
•  Нужда от повече време за 
запознаване с каквито и да било 
визуални материали (например 
картите, които са на изображението). 
 

Нормално зрение 
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Тунелно зрение – загуба на периферно зрение 

 

Периферно зрение – липсва централно зрение 

 

Накъсано зрение -  липсващи зони 

 

 

Замъглено зрение – нистагъм  

 

Намалена зрителна острота – Слаб контраст 

  

Намалено зрение – прекалена осветеност 
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Да гледаш футболен мач (да следваш 
движещ се предмет)  
Тук трудностите биха могли да са 
свързани с : 
•  Проследяване на бързо 
движещ се обект (например топка). 
•  Хвърляне, хващане, 
координиране на бързо движещ се 
обект. 
•  Пресичане на път с 
преминаващи превозни средства. 
•  Възприемане на дълбочина 
при някои видове зрителни 
увреждания. 

Нормално зрение 
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Тунелно зрение – загуба на периферно зрение 

 

Периферно зрение – липсва централно зрение 

 

Накъсано зрение -  липсващи зони 

 

 

Замъглено зрение – нистагъм  

 

Намалена зрителна острота – Слаб контраст 

 

Намалено зрение – прекалена осветеност  
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В класната стая 
Тук трудностите биха могли да са 
свързани с: 
• Да бъде част от голяма група. 
• Да знае, когато някой говори 
конкретно на него/нея. 
• Светлината, влизаща през 
прозореца – може да са нужни 
завеси/щори за ограничаване на 
осветеността. 
• Възможност да бъде проследена 
дейност, която се развива в предната 
част на стаята. 
• Възприемане на информация 
върху черната / бялата / смарт дъската 
или проектирана такава. 

Нормално зрение 
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Тунелно зрение – загуба на периферно зрение 

 

Периферно зрение – липсва централно зрение 

 

Накъсано зрение -  липсващи зони 

 

 

Замъглено зрение – нистагъм  

 

Намалена зрителна острота – Слаб контраст 

 

Намалено зрение – прекалена осветеност  
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Вглеждане в детайли (нотен лист)  
Тук трудностите биха могли да са 
свързани с: 
•  Откриване на конкретна 
информация върху лист хартия – ще 
отнеме повече време и може да има 
нужда от уголемяване на 
изображението 
• Объркване на детайли – 
например маркировки с молив и обем 
информация на листа 
• Контрастът между отпечатаните 
ноти и цвета на хартията 
• Фокусирането върху детайлите 
за по-дълго време може да бъде 
изморително, а в някои случаи и 
болезнено (причиняващо главоболия). 

Нормално зрение 
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Тунелно зрение – загуба на периферно зрение 

 

Периферно зрение – липсва централно зрение 

 

Накъсано зрение -  липсващи зони 

 

 

Замъглено зрение – нистагъм  

 

Намалена зрителна острота – Слаб контраст 

 

Намалено зрение – прекалена осветеност 
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Да гледаш някого (нечие лице)  
Тук трудностите биха могли да са 
свързани с: 
• Разпознаване на приятел. 
• Виждане и разбиране на 
лицево изражение. 
• Виждане и тълкуване на езика 
на тялото. 

Нормално зрение 
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Тунелно зрение – загуба на периферно зрение 

 

Периферно зрение – липсва централно зрение 

 

Накъсано зрение -  липсващи зони 

 

 

Замъглено зрение – нистагъм  

 

Намалена зрителна острота – Слаб контраст 

 

Намалено зрение – прекалена осветеност  
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Да видиш/провериш това, което си 
написал (писмо)  
Тук трудностите биха могли да са 
свързани с: 
• Придържане към права линия в 
писането. 
• Способност за бързо писане, така 
че да няма изоставане от другите. 
• Невъзможност да се прочете 
написаното. 
• Откриване на мястото, където 
трябва да се добави или поправи 
нещо, вече написано. 
• Промяна на фокуса от отдалечен 
(към дъската) към близък (хартията, на 
която пишем). 
• Концентриране едновременно 
върху писането и слушането. 

Нормално зрение 
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Тунелно зрение – загуба на периферно зрение 

 

Периферно зрение – липсва централно зрение 

 

Накъсано зрение -  липсващи зони 

 

 

Замъглено зрение – нистагъм 

 

Намалена зрителна острота – Слаб контраст 

 

Намалено зрение – прекалена осветеност  
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Приложение 2. Осигуряване на помощ – какво би ни казал/посъветвал 
човек с нарушено зрение 
Често комуникацията между хората с нарушено зрение и тези с нормално такова е силно 
затруднена поради неудобството, което зрящите изпитват при задаването на определени 
„лични“ въпроси, използването на ежедневни изрази като „както виждаш“, „виж сега“, „а, 
гледай ...“ и прочие, както и от погрешната постановка в съзнанието на много хора с нарушено 
зрение, а именно, че другите знаят или би трябвало да знаят как да са в помощ или поне да не 
създават пречки/проблеми. Уви, никой не се ражда научен на каквото и да било и за да се 
преодолее основният проблем, който Хелън Келър определя като „Не слепотата, а 
отношението на другите, респективно. На онези, които виждат, е бремето, което трудно се 
понася.” е необходимо участниците в комуникацията да преодолеят своите притеснения и да 
оставят неоснователните си очаквания или погрешни концепции настрана.  

За да направим първата стъпка в тази посока, тук можем да предложим колекция от 
съвети/молби изказани от човек с нарушено зрение.   

- Предпочитам да ме попиташ дали имам нужда от помощ или не. Аз съм нормален човек, 
просто не мога да виждам. 

- Когато срещнеш мен или друго лице с нарушено зрение, направи присъствието си явно. 
Например, кажи "здравей", докосвайки ръката ми.  

- В началото, докато не мога да разпозная гласа ти, а за мое улеснение и по-нататък, моля, 
идентифицирай се, когато се срещнем, заедно с всеки друг, който влиза в разговора. Когато си 
тръгваш, моля предупреди ме. Ако правиш тези неща ще неутрализираш чувството за 
неудобство, че не мога да те позная само по гласа и няма да ме оставиш да си говоря сам/а.  

- Определено ми е по-лесно да вървя с теб, отколкото с бастуна. Нека да ти държа лакътя и да 
ти обясня начина, по който предпочитам да ме придружаваш. Винаги трябва да си малко пред 
мен (половин или една крачка), за да мога да те следя лесно. Не забравяй, че тялото ти е мой 
щит в тази ситуация. 

- Не забравяй да ми кажеш дали трябва да се кача или да сляза надолу по стълбите или на 
тротоара. Когато стигнем до врата, моля, посочи как се отваря (навътре или навън, наляво или 
надясно).  

- Постави ръката ми на стола, за да седна. Кажи ми дали има неща или препятствия на пода и 
на височината на главата ми, които са опасни. Също така е важно да зная кой е в стаята с мен.  

- Ако ми помогаш да се кача в такси, покажи ми вратата, от която мога да вляза. Ако искам да 
се кача на автобуса, помогни ми да намеря първото стъпало и дръжката.  

- Помогни ми дискретно, докато се храним, като ми казваш за храната в моето ястие. Можеш 
да използваш циферблата на часовника и да ми казваш когато имам нещо на 3 или 6 часа в 
чинията си. Моля, предложи да прочетеш менюто, включително цените, за да се ориентирам.  

- Увери се, че даваш ясни инструкции. Използвай идентификации, като отпред-отзад и ляво - 
дясно.  

- Използвай естествения си тон, както като говориш с всеки друг човек. Бъди себе си, отпусни се 
и говори директно с мен с нормален глас.  

- Думите, свързани със зрението, не са табу. Аз също ги използвам. Да виждаш означава да 
чувстваш, разбираш, докосваш. Все пак, избягвай посочването и друг визуален език ("книгата е 
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там"). Чувствай се свободен да говориш за визуално забавление, като спорт, телевизия и 
филми. Незрящите хора имат същите интереси като зрящите. Ако ги включиш в разговора, 
всеки ще се забавлява повече.  

- Както всеки друг човек, имам предпочитанията си във всички аспекти на живота. Харесвам 
театър, кино, пътувания, партита и дискусии. Ако намерим общи интереси бихме могли заедно 
да посетим някое културно събитие.   

- Може би си мислиш, че трябва да ме пазиш, да вземеш всички предпазни мерки и да станеш 
мой ангел-пазител, но искам да кажа, че съм като всеки друг - автономен и независим – и ако 
искаш да ми помагаш, най-добре е да ми помагаш в посока да бъдат такъв.   

- Не търся съжалението, а приятелството ти!  

- Моля, не питай човека, който ме придружава, за нещо, което ме засяга. Ако съм пълнолетен 
спокойно мога да ти отговоря и сам.  

- Моля, не гали и не говори с кучето-водач по време на работа. То може да се разсейва.  
 

 

Приложение 3. С мисъл за средата - достъпност на работното/учебното 
пространство  
При приспособяване на среда трябва да се замислим за онези нейни особености, които трябва 
да имаме предвид и да адаптираме в съответствие с изискванията на хората със зрителни 
увреждания. 
 
Цвят - да се изполват възможностите на цветовете за улесняване на възприемането при 
зрително затруднените /ярките цветове - черно и бяло, срещуположните в цветния кръг, 
например синьо и жълто/. 
Цветове, стоящи срещуположно един на друг, дават най-добър контраст. 

 
Срещоположните цветове дават най-добър контраст, но трябва да се замислим и по въпроса 
колко ярки и ясни са тези цветове. 
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Контраст - колкото по-силен е контрастът, толкова по-лесно се възприемат обектите, както от 
зрящите, така и от незрящите. 

 
 
Означителните табели - трябва да бъдат на подходящи места, за да се забелязват и да са 
контрастни и големи, за да бъдат разбрани. 
Мислете за размера, контраста, доколко е лесно да бъдат разбрани – както и къде ги поставяте, 
така че да се виждат най-ясно.  

  
 
Осветление - не бива да бъде прекалено слабо, защото допълнително затруднява хората със 
зрителни дефекти, но трябва да се има пред вид, че при някои заболявания  /катаракта, 
албинизъм/ силната светлина е дразнител и също води до дезориентация и повишава 
неувереността им. 
 

 Различните зрителни състояния изискват различно осветление, за да могат хората да 
виждат възможно най-добре. 

 Някои хора се нуждаят от повече светлина – други (например с албинизъм или 
катаракт) се нуждаят от по-малко светлина.  
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 Винаги питайте какво е предпочитаното осветление за всеки отделен член на групата. 
 
За да се ориентирате по отношение на необходимата светлина, вижте приложение 1 към това 
ръководство.  
 
Силните отблясъци на светлината заслепяват и намаляват възможностите за ориентация; 
особено важно е мястото, на което се поставят огледалата, тъй като при хората с увредено 
зрение е голяма опасността те да създадат погрешна представа за пространството; 
 

 
 
Подовите настилки  - Различните видове повърхности могат да са в помощ на хора със загуба 
на зрение да се ориентират – тревата, различната настилка, други тактилни елементи по 
настилката.  

 изискванията за стабилност са повишени, необходимо е те да осигуряват добро сцепление и 
да имат различна текстура, за да дават допълнителна информация за разпределението на 
пространството; 
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Шумът - Шумът може да разсейва, да пречи на ориентацията и да обърква хора със загуба на 
зрение.   

Излишният шум следва да бъде сведен до минимум. 
Звуците дават на слепите хора част от информацията, която зрящите получават чрез очите, 
затова не е добре страничните такива да бъдат силни и да дезориентират. 
 

 
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 
 
 
Пространствена подреденост- предметите, намиращите  на неподходящиместа в помещенията 
също водят до объркване, затова е желателно да има ред и незрящите да могат да ги намират 
на обичайните им места и да не се блъскат в тях. 
 
Твърде многото вещи/елементи затрудняват хората с увредено зрение.  

• Ако са на лист хартия например, ще бъде трудно да се намери необходимата 
информация 
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• Ако са в стая или шкаф, ще бъде трудно да се намери необходимия предмет или 
оборудване 

• Ако са на пода, ще затруднят придвижването. 
 
 

 
 
Общо правило: всичко трябва да бъде достатъчно  

голямо, удебелено и  ярко. 

 

 

Приложение 4. Психологически анализ и препоръки към част от 
младите участници в проекта  
 

Всеки е своебразен и уникален по свой начин, и този анализ дава представа за всеки 
участник в непълен, но доколкото се може обстоен вариант за общата характеристика на 
личността. Имената на участниците са променени нарочно.   

1) „Потенциалният алфа мъжкар“  – 14 години; творчески тип, артистичен, човек, който се 
самоиронизира, потенциален алфа мъж, притежава качества на лидер, забавен, 
спортува, социален и контактен. Използвайки самоиронията се предпазва от 
евентуални нападки от страна на другите. Като темперамент, би могъл да бъде 
определен като чувствителен, активен, но понякога е реактивен с другите момичета. 
Има се предвид, че реагира емоционално на външните въздействия по отношение на 
останалите. Лесно се приспособява към изменящите се външни условия и появата на 
нови хора. Определя капацитета си на 30%. Смята, че не учи достатъчно и не е 
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достатъчно концентриран. Иска да живее в Америка и да учи английски език. 
Предложения за усъвършенстване и развитие:  Чести занимания от творчески 
характер, спортуване с цел увеличаване на тонуса и мотивацията за извършване на 
различни дейности.  

2) „Тарикатът“ – 15 години; контактна личност. Тъй като е единственият зрящ в 
семейството и винаги е изпълнявал длъжността да се грижи за семейстовото си, често 
се опитва да абдикира от други отговорности и отрича вината си в случай, че има 
такава. Спортист е, упорит, преследва своите цели, бунтар, екипен играч. Успешен е в 
отборните спортове като футбол, ски, голбал. Емоционален, експресивен, не се 
съгласява лесно с чуждото мнение, отстоява позицията си. Оценява се на 75%. 
Предложения за усъвършенстване и развитие:  Би било предизвикателство да участва 
в една забавна и поучителна игра за стереотипите – всеки от участниците написва 
някакво негативно качество на листче без да го показва на останалите и го запеля на 
челото на някой, когото избере, така че, той да не може да вижда думата. На всеки от 
участниците бива залепено листче с дадена характеристика като всички я виждат освен 
самия участват. Задачата е участниците да започнат да се държат един с друг по начин, 
стереотипен за съответното качество – например, ако на челото на един играч е 
залепено листче с думата ‘‘мързелив”, другите да се държат с него като с мързелив 
човек. Така самият човек трябва да разбере от поведението на играчите не само какво 
качество са му избрали, но и да го изиграе. Тази игра е много подходяща както за да се 
научиш да се поставяш на чуждо място, така и за да усвоиш способността да поемаш 
отговорност за действията, поведението и отношението си към живота.    

3) „Амбициозната“ – 16 години. Ученолюбива, амбициозна, общува активно особено на 
английски език, упорита. Тя е обрана, въздържана. Не е особено инциативна, но когато 
получи предложение от някой друг е склонна да го приеме и да реагира по адекватен 
начин. Определя се на 70%. Мисли, че не използва напълно всичките си качества. 
Мечтата й е да учи в чужбина. Предложения за усъвършенстване и развитие:  
Общуване с повече и различни хора, свободно изказване на собственото мнение, по-
често споделяне на емоциите и чувствата си, участие в театрални и творчески дейности.  

4) „Експресивната“ – 14 години; колоритна личност. Тя е хаотична, разпиляна, 
експресивна, емоционална. Забавна е, любознателна и пряма, но не е достатъчно 
постоянна. Често е реактивна – реагира прибързано и емоционално на външната среда. 
Има влечение към индийското кино и култура. Артистична е и иска да учи хинди. 
Оценява се на 15%.  Смята, че не учи достатъчно, че е мързелива и че не използва 
всичките си умения. Предложения за усъвършенстване и развитие:  Организиране и 
планиране на времето, повече спорт, повече активност, дисциплина. За да се постигнат 
успешни резултати, преди всичко трябва да се премине през различни стъпки, като 
например – осъзнаване на това коя всъщност е тя, какво наистина иска да прави, какви 
са нейните желания, хобита, да се фокусира върху нещата, които я правят щастлива. Би 
могла да си записва в тетрадка или да записва гласа си като направи лист от 10 неща, 
които биха имали положително влияние върху живота й и биха й помогнали да бъде 
крачка по-близо до успеха. Но най-важното и трудно нещо е да определи и изясни със 
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самата себе си каква точно е целта й и кои са нещата, които й пречат за 
осъществяването й и да се опита максимално да намали тяхното влияние доколкото е 
възможно.  

5) „Непредсказуемата“ – 16 години; сдържана, неуверена, резервирана, срамежлива. 
Опитва се да вярва в себе си, изпитва затруднения. Казва, че не може да оцени 
капацитета си. Когато влезе в ролята на ‘‘лошия шеф” е доста експресивна, 
безцеремонна, пренебрежителна и самонадеяна. Предложения за усъвършенстване и 
развитие:  Тук театърът е от голяма полза, тъй като изборът й на роля я представя в 
светлина, почти противоположна на начина, по който се представя в обществото. Важно 
е тя самата да избере качествата, които й допадат у героинята й и да ги използва в 
общуването си с хората. Но разбира се, за да не бъде груба и невнимателна с 
останалите, от значение е да не задържа негативните емоции в себе си, а да споделя 
мнението си свободно без да се страхува или срамува, че някой ще ги отхвърли. Би 
било добре да участва в разнообразни социални дейности и игри.  

6) „Конформистката“ – 18 години; емоционална, конформист – иска да подражава на 
общоприетото поведение, еталоните и тенденциите, залегнали у съвременните хора. 
Например ролите й винаги са свързани с момичетата, които искат да изглеждат добре, 
залагат основно на привлекателността си. Tя е артистична, притеснителна, понякога е 
стеснителна и неуверена. Оценява се на 80%. Мечтае да стане актриса. Би искала да се 
справя по-успешно с учебния процес. Предложения за усъвършенстване и развитие:   
За да развие своята креативност и умението да защитава позицията и мнението си 
трябва да бъде включвана в игри, които обхващат дебати, аргументация на различни 
теми. Целта й трябва да бъде да предизвиква предположенията на останалите хора в 
групата и да ги насърчава да се позовават на различни гледни точки, които са били 
изказани по време на дискусията. Тя трябва да търси евентуални недостатъци в 
обосновките, грешните изводи и информацията, на която не са обърнали достатъчно 
внимание. Съществуват различни видове игри, които развиват способностите за 
подобряване на общите комуникационни умения, подобряват справянето с 
възражения, насърчават както уменията за бързо мислене, така и уменията за добра 
аргументация. Например, играта ‘‘Balloon Debate”, която е добро средство за развиване 
на горепосочените умения. Избират се пет или шест човека, всеки от които избира дали 
да изиграе ролята на историческа или популярна личност. Фасилитаторът също може да 
реши кой какъв човек ще изиграе. Всички участници биват помолени да си представят, 
че са на балон с горещ въздух, който пада бързо. Един човек трябва да бъде хвърлен от 
балона, за да спаси останалите, но кой ще бъде той? Всеки участник трябва да изнесе 
реч, казвайки защо трябва да му бъде позволено да остане на балона. Останалите, 
които не са ‘‘на балона’’, са в ролята на жури и трябва да гласуват като 
дисквалифицират губещия от играта. Това продължава, докато само един участник 
остане в балона. Има и друг вид игри с дебати, които също наблягат на уменията за 
бързо мислене и ясна аргументация. Участниците се разделят в две колони един срещу 
друг – всеки застава така, че срещу него да има някой друг. Фасилитаторът избира тема, 
като едната колона защитава предимствата, а другата – недостатъците. Той избира и 
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един човек, който трябва да минава на зигзаг и да изслушва становищата на всеки един 
участник от двете редици. Разполагат с няколко секунди за да се аргументират. Накрая 
този човек избира позиция, като застава в съответната колона и обосновава решението 
си. Темите за този вид игра могат да бъдат: „Трябва ли хората да бъдат вегетарианци?; 
Трябва ли да се спре търговията с кожи на животни?” и т.н. 

7) „Прямата“ – 18 години; емоционална, реактивна, притеснителна, избухлива, 
идеалистка, амбициозна. Мечтата й е да прогледне и да се занимава с компютри. Влияе 
се от чуждото мнение, но в същото време е резистентна на убеждаване и окуражаване. 
Има желание да учи френски, арменски, артистична е, обича да пее. Оценява се на 
100%. Предложения за усъвършенстване и развитие:  Тъй като е неуверена, за нея 
(както и за всички останали, разбира се) би била подходяща друга полезна игра, 
наречена ‘‘The point of information game”. Тази игра насърчава участниците да 
разглеждат различни гледни точки, но предлага и възможност на тези, които се 
затрудняват в дискусията или в говоренето пред публика, тъй като могат да участват в 
играта, като предлагат кратки информационни гледни точки. Това е добър начин да 
започнат да говорят пред публика и да изградят увереност. Идеята на играта е някой от 
участниците, може като за начало да бъде фасилитаторът, да започне да говори по 
спорна тема, като я защитава давайки основания и примери. Останалите участници 
предлагат кратки мнения по темата. Всеки се изправя и казва ‘‘Point of information”. 
Говорителят може да приеме гледната точка, като посочи човека и каже "ДА" или да 
я отхвърли като каже "Не, благодаря ти". Ако ораторът каже "Да", другият трябва да 
предложи своето становище. След като се изкаже, ораторът трябва да отговори на тази 
информация и да я включи в речта си, докато я продължава. Продължителността на 
речта трябва да трае не повече от 1-2 минути. 

8) „Фантазьорът“ – 16 години; идеен, креативен, забавен, емоционален, остроумен. 
Преди театъра е бил по-срамежлив и неуверен, но впоследствие става освободен, 
разговорлив, комуникативен. Има интерес към научната фантастика. Предложения за 
усъвършенстване и развитие:  Да участва в театралните уъркшопи, да не спира да 
развива социалните си умения. Тъй като често говори бързо и неотчетливо, вероятно 
защото мисълта му чете бързо и не осъзнава с каква скорост произнася думите, е добре 
да се замисля повече, когато говори, съзнателно да забавя речта си. Интересно би било, 
ако се опита да говори с различни гласове, като например да имитира някого, било то 
мъж или жена. Може и да опита да говори на английски, тъй като е чужд език и така 
или иначе когато човек говори на различен от своя език се замисля повече над това, 
което казва, както и всеки език има различна и специфична интонация и тоналност.  

9) „Любвеобилната“ – 16 години; притеснителна, емоционална, тиха, затворена, 
интровертна. Оценява се на 90%. Смята, че се справя добре с пеенето и иска да се 
развива в тази посока. Участва в училищната вокална група. Любвеобилна и грижовна. 
Предложения за усъвършенстване и развитие:  Участието й в различни игри би 
развило социалните и комуникационните й умения, и би й помогнало да преодолее 
притеснението. 
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10) „Бунтарката“ – 16 години; уравновесена, наясно е със себе си. Иска да се развива, да 
учи, амбициозна е, себеосъзната. Обича да спортува, иска да е самостоятелна и да 
контролира нещата. Иска стойностни и истински хора до себе си, и добра кариера. 
Предложения за усъвършенстване и развитие:  Да продължава да вярва в себе си, в 
своите възможности и способности, да продължава да спортува и да се занимава с 
театралните уъркшопи, и да използва всеки появил се нов шанс за развитие.    
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