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ABSTRACT: Some potential reasons for the arising of the dysfunction are pointed out 
within the article. This dysfunction refers to all aspects of the development of the chil-
dren with visual deficits and multiple disorders. The pointed reasons are connected also 
in particularly  to  the behavior of these children and for the sake of the aim of the study 
it is necessary their behavior to be analyzed in the very beginning.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Съвременното развитие на науката е установила, че всички органи в 
човешкото тяло имат свое „корово представителство“ в главния мозък. Всяко 
отделно заболяване на организма се разглежда като заболяване на целия ор-
ганизъм. Всяко заболяване довежда до различни проблеми в соматичния и 
психичния статус на човека. Тъй като цялостното развитие на детето е резул-
тат от взаимодействието и качествените изменения на системата „психическо 
развитие – физическо развитие“, то нормално е при заболяване, равновесието 
на тази система да е нарушено.

В развитието на зрително затруднените деца с допълнителни наруше-
ния се наблюдават някои особености. Водещото или обединяващото нару-
шение при тях е зрителната депривация, в резултат на което възникват раз-
стройства в моторно-двигателната сфера, в когнитивното, сензорното, пер-
цептивното и емоционалното развитие.

При зрително затруднените деца с множество увреждания липсата на 
зрителна информация засяга и перцептивните възможности. Те се определят 
от слуховите и двигателно-моторните им възможности. В по-слаба степен 
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участва и обонятелният анализатор. За развитието на перцептивните въз-
можности голяма роля има степента на възприемане на тактилните стимули 
в зоната на ръката. Колкото повече пипа и пита едно дете, толкова повече 
неща ще опознае.

Ограниченията, които възникват от засягането на психомоторното раз-
витие, се отразяват и върху когнитивното развитие. Невъзможността за свобод-
но движение в пространството около тези деца им пречи да опознаят особено-
стите на околния свят и заобикалящата ги среда. Голямо влияние върху когни-
тивното развитие оказва опитът на децата, зависещ от: тактилно изследване на 
разнообразни предмети и обекти; степента на запазено зрение; даване на пълна 
и точна информация за нещата около детето. Всичко това помага на децата дори 
и в известна степен да опознаят и контролират средата, в която живеят.

Като чести нарушения в психомоторното развитие при зрително за-
труднените деца с множество увреждания могат да се появят и речеви раз-
стройства напр. алалия или пълна липса на реч. Речевите разстройства от 
своя страна могат да засегнат общуването им с други хора. Нарушената кому-
никация води до намаляване на информацията. Обучението в невербалните 
жестове и мимики също е израз на информираност.

Най-често наблюдавано явление, което засяга общуването, е вербали-
зма или невъзможността на децата да съотнесат думите, които използват с 
реалната представа за обекта и предмета. За свързването на умствения образ 
с реалната представа отново е нужна тактилността. Напр. детето трябва да 
разбере, че не само плодът се нарича ябълка, но и изображението ѝ на рисун-
ка също се нарича ябълка.

Групата на зрително затруднените деца с множество нарушения е мно-
гобройна и включва деца с различни нарушения.

Всички сетива, работещи на определено ниво, образуват сензорната 
структура, която при зрително затруднените деца с множество увреждания 
се включва частично поради нарушението на един или повече анализатори. 
Зрителното увреждане от една страна засяга едни анализатори, от друга това 
води до засягане на други анализатори или до засягане на проблемите в съ-
щите тези структури. Напр. дете с детска церебрална парализа в чистата си 
форма се характеризира само с физически нарушения, но днес могат да се 
наблюдават и редица допълнителни нарушения като интелектуална недоста-
тъчност, епилепсия, слухови проблеми. В резултат на това се засягат говорът, 
интелектът, усещанията и поведението. Ако детето има парализа или пареза 
на горен крайник, настъпват нарушения в опознаването на предметите и из-
граждането на представите.

Слухът е основен източник на информация. При зрително затрудне-
ни със сляпоглухота той влияе при овладяването на речта, езика, общуване-
то и мисленето. Според организацията на скандинавските държави Нордик 
„Сляпоглухотата поставя изключителни трудности по отношение на обуче-
нието, тренировката, работата, социалния живот, културните дейности и ин-

Светлана Ас. Игнатовска



317
формацията.“ За родените със сляпоглухота или придобилите я в ранна въз-
раст ситуацията е по-сложна, тъй като могат да се наблюдават допълнителни 
проблеми, влияещи върху тяхната личност и поведение. Основен проблем 
при тях е комуникацията. За общуването им са необходими създаването на 
жестове, които да са естествени или адаптирани, различаващи се от сложните 
жестове на глухите или овладяват дактил, като чрез него осъзнават граматич-
ната основа на езика.

При зрително затруднените лица с множество увреждания речта може 
да бъде неясна, провлачена, непоследователна. Понякога словесното въздър-
жане се заменя със словоохотливост, безцелна бъбривост. В някои случаи се 
наблюдава ехолалия – говорят за себе си в трето лице единствено число; не-
прекъснато задават едни и същи въпроси; много добре имитират говора на 
друг човек. В общуването им често се наблюдават неприемливи реакции като: 
словоохотливост, тенденции към заучаване на отделни фрази, вербална агре-
сивност или вербална невроза, маниеризми, вродени и невротични жестове 
или скрити движения.

За изграждането на личността на зрително затрудненото дете с множе-
ство увреждания имат значение биологичните фактори (степен и възраст на 
нарушението, състояние на нервната система, наличието на защитни и прис-
пособителни механизми) и социалните фактори (възрастта и пола на детето, 
обкръжаващата го среда, интелектуалното му развитие).

Личностните особености в характера на зрително затруднените с 
множество увреждания се обуславят от: 

– вида и степента на нарушението, т. е. значение има дали зрително 
затрудненото детето е с физическо, умствено, слухово или комбини-
рано нарушение; 

– до каква степен им се оказва помощ и подкрепа, т. е. дали родителите 
са съпричастни и имат ли реална представа какво детето може да на-
учи или прави. Родителите и близките хора винаги се оказват едни от 
най-важните фактори за цялостното развитие на детето и най-вече 
за неговото емоционално развитие; 

– продължителното време, което детето прекарва на легло, изолирано от 
връстниците си, близките си хора и дейностите, които извършва, оказват 
негативно влияние върху мисленето, емоционалното състояние и речта.

Като особености в емоционалната сфера могат да се посочат: по-
лесната ранимост, склонността към самонараняване, развитието на апатия, 
предоверяване, мързел или наивност. Емоционалното развитие е неделимо 
свързано и едновременно развиващо се с когнитивното развитие. То започва 
още с първия акт на внимание към детето от майката, продължава чрез вза-
имодействието му с обкръжаващите го хора и предметите и обектите извън 
неговата среда. Това помага на детето в изграждането му като личност, в опо-
знаването на хора като него, в разбирането и овладяването на норми, които 
ще му помогнат да изгради един независим и самостоятелен живот.

Особености в поведението на зрително затруднени деца с множество увреждания
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Има определени социални очаквания за поведението на детето, юноша-

та, младежа, човека на средна възраст и стареца. Същото правило важи и за 
лицата с увреждания, обществото има определени изисквания и представи 
към тях. Всеки, който не отговаря адекватно на изискванията на дадена кул-
тура, влиза в категорията на т. нар. хора с отклоняващо се или асоциално по-
ведение. Стандартното, непротиворечивото, разбираемото от мнозинството 
са характерните черти на т. нар. социално поведение на личността.

Агресивното поведение е поведение, с което преднамерено се нанася 
вреда – физическа или психична – на индивид или група. Според психоанали-
тичната концепция на Зигмунд Фройд „Инстинктът към агресивност е при-
същ на човека като резултат на фрустрации“. Според А. Бандура агресията се 
появява преди всичко след наблюдаване на модели на агресивно поведение, 
което се поощрява. Агресивното поведение зависи от социалността на ли-
чността и нейното поведение, от неотделимостта на човека от обществото и 
неговата самостоятелност, от генетичните фактори и т. н.

Често срещани прояви на проблемно поведение при зрително затруд-
нените лица с множество увреждания са маниеризмите.

М. Бренан описва като неприемливо поведение следните неща: клатене, 
въртене, подскачане на място, въртене на очите. Тези неща се затвърждават, 
когато детето е самотно, отегчено, разстроено или ядосано. Според нея най-
разпространено е търкането на очите. Това явление започва около първата 
година и за да се избегне, е добре вниманието му да бъде отвличано с други 
действия. Друг вид е клатенето, което само стимулира детето. Понякога ро-
дителите не го разпознават от общото поведение на детето – проявява се при 
липсата на стимулация и занимание. Маниеризъм е и подскачането на едно 
място. То служи за изразходване на енергията. Други действия, които могат 
да се наблюдават, са: постоянното говорене на глас, потриване на ръцете, сто-
ене или седене прекалено близо до друг човек. За тяхното намаляване Бренан 
препоръчва най-вече уважение към детето, да не му се прави забележка пред 
други хора, а настрани или чрез измислен код. То не знае как изглежда и може 
да не разбира, че това е неприемливо за другите.

Като типични поведенчески трудности, които могат да се наблюдават 
при зрително затруднените деца с множество увреждания и доминиращи ум-
ствени или емоционални разстройства, се разглеждат следните особености: 

• Физическа агресия и самоагресия – това са агресивни прояви, насо-
чени към себе си или към другите. Нараняването може да им носи 
наслада от болката или неосъзнаване на собствената им сила.

• Маниеристично поведение – това са стереотипни, социално непри-
емливи, монотонно повтарящи се движения или т. нар. още блайн-
дизми. Те им доставят удоволствие и нямат нищо общо с интелекта 
на детето. За социално неприемливи действия се приемат – силно-
то клатене на тялото и ръцете, въртене на главата или предмет пред 
очите, подскоци и т. н.
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• Неконтролируема реч – натрапчиво повтаряне на думите, задаване 

на едни и същи въпроси, използване на нецензурни думи и т. н.
За да коригираме проблемното поведение, преди всичко трябва да ус-

тановим: 
– Кога се проявява проблемното поведение? 
– Какво изразява детето с това поведение? 
– Колко често се проявява проблемното поведение?
Саго, Симпсън и Бъмп (1982) предлагат различни процедури за пре-

махване на маниеризмите – първо се прави устна забележка, ако детето про-
дължи да ги прави, похлупва главата си за няколко минути на чина. Хайнер 
(1980) предлага изменение на средата, формиране на заместващи полезни 
умения и осъзнаване на социалните последствия от маниеризмите. Често 
пъти проблемното поведение може да възникне като начин да се привлече 
вниманието на учителя или друг човек. За да се избегне, е нужно или веднага 
да бъде коригирано със забележка, да бъде игнорирано, или ученикът да бъде 
похвален пред другите, когато е престанал да го проявява. Това поведение 
може да се предизвика и от някакъв дразнител – шум, дума или човек.

При децата с епилепсия има много голяма зависимост между епилеп-
сията и последващото агресивно поведение. За да се определи проблемното 
поведение: трябва да се следи за нещо, което го провокира; да се наблюдава 
детето и средата, в която е: опитва ли се детето нещо да каже с това си пове-
дение; опитва ли се да блокира определен стимул. За целта е нужно добро 
познаване на детето, да се абстрахираме от интуитивното ни разбиране за 
поведенческите реакции, т. е. да се търси нетипичното.

За да се справим с нежеланите реакции, е най-добре преди всичко да 
не се допускат. По-лесно е човек да предотврати дадена реакция, отколкото 
после да я коригира. Добре е да се следи за знаци, които ще помогнат да се 
предотвратят или избегнат неприятностите – те могат да бъдат част от среда-
та или детето само да дава знак, че нещото ще се случи. Да се следи дали дете-
то има достатъчно комуникативни умения, тъй като много от проблемите са 
свързани с липсата на комуникация. При подобряване на комуникацията се 
подобрява и поведението. Да се предостави на детето подходяща реагираща 
среда, да не се забравя, че първоначалната причина за възникване на пове-
дението вече може да не е същата, а да е заучена реакция, особено ако не сте 
били с детето, когато е възникнала. Важно е също така детето да не изпитва 
физически дискомфорт, да се избягва този стил, който може да провокира 
реакция. Напр. нашето състояние може да не съвпада с това на детето и да 
предизвика ответна реакция. Нужни са позитивни стимули, които могат да 
послужат като алтернативно поведение за окуражаване на детето.

Училището също може да се окаже източник за възникването или 
проявата на проблемно поведение. Смяната на обстановката може да по-
влияе неблагоприятно върху психиката на детето. Стресът и фрустрацията 
са други две психични състояния, които оказват влияние. Страхливите и не-

Особености в поведението на зрително затруднени деца с множество увреждания



320
вротични деца са много по-чувствителни от децата с депресивен синдром. 
Отрицателните емоции изпълняват ролята на дезорганизатори в психиката и 
поведението, те се отразяват негативно при участието на децата в учебно-въз-
питателния процес. От психолого-педагогическа гледна точка особено важни 
са емоционалната лабилност, която се изразява в честа смяна на настроения, 
желания, страх и безпокойство. Продължителната страхова реакция води до 
нарушения в равновесието на нервните процеси, поява на неврози и чести 
нарушения на вниманието. Фрустрацията е психично състояние, което въз-
никва при липсата на: нежност, закрила, общуване, уважение, признание и 
любов. Тя се проявява в съчетание на подтиснато настроение с напрегнатост 
и тревога, което често води до агресия или регресия.

Друг фактор, който влияе върху проблемното поведение, освен въз-
действието на болестта, е неправилното възпитание в семейството – мате-
риалното презадоволяване, липсата на занимания с подходяща трудова дей-
ност, прекалената грижовност или липсата на такава формират деца, които са 
по-склонни към поведенческо отклонение.

Още през XVII в. Джон Лок отбелязва, че „най-голямата грешка на въз-
растните се заключава в обстоятелството, че недостатъчно използват начал-
ните години от живота на детето за възпитание, когато детската душа е най-
нежна и най-лесно може да бъде насочвана в една или друга посока.“ Това 
се отнася не само до семейната среда, но и до нуждата от ранно въздействие 
при зрително затруднените деца с множество увреждания. То подпомага раз-
витието и преодоляването на проблемното поведение. Така децата могат по-
лесно да привикнат към училищната обстановка, околната среда, да развият 
взаимоотношенията си с другите и най-вече тяхната интегрираност в обще-
ството. Трябва да се подготви не само детето, но и неговите родители.

При раждането на дете с каквито и да било нарушения често родители-
те могат да реагират по различен начин: смут и объркване – трябва да им се 
обясни какво може да се направи; отчаяние – тези деца могат да се обучават; 
бунт – озлобяват се и обвиняват всички; бягство – от проблемите, това не им 
се е случило, срамуват се; силно протежиране – съжаляват го и правят всичко 
за него, като така го разглезват; занемаряване – проявяват пълно безразличие 
към детето, единствено го хранят и обличат; отхвърляне – търсят начин да се 
отърват от него и не се интересуват за него. Родителите трябва да възприемат, 
че тяхното дете е като всички други. Те трябва да участват активно в обучение-
то му, да се ангажират всички членове на семейството, да има сътрудничество 
между семейството и специалистите, които работят с детето. За целта могат 
да се организират различни семинари, на които родителите му да се срещат с 
родителите на други деца, да общуват и да си разменят съвети, да видят, че не 
само те имат такова дете. Тези семинари могат да бъдат за един или няколко 
дена, при които родителите да получават информация и от различните специа-
листи по важни за тях въпроси. Важно е и да има кореспонденция между ро-
дители и специалисти, непрекъснато да се интересуват как върви тяхното дете, 

Светлана Ас. Игнатовска



321
какво умее и какво още може да се направи. Когато родителите работят допъл-
нително с детето в къщи, то постига по-добри резултати в обучението си, а ко-
гато не му обръщат необходимото внимание, детето изостава в развитието си, 
тъй като не затвърждава и не обогатява знанията и уменията, които е овладяло.

Най-често срещаното и проявявано проблемно поведение се характе-
ризира със следните особености: 

• поведение на несътрудничество – когато детето отказва участие и из-
пълнение на дадена дейност; 

• честа смяна на настроението; 
• ехолалично поведение; 
• агресивно поведение към себе си или друг човек; 
• склонност към самонараняване; 
• различни видове фобии от хора, предмети или места; 
• стереотипно или самостимулиращо поведение т. нар. маниеризми; 
• поставяне на различни предмети в устата.
Проблемите в поведението на децата често зависят от това как други-

те ги възприемат и общуват с тях. За да има общуване, преди всичко детето 
трябва да има средство, с което ще общува – говорим език или друга алтер-
натива, желанието му да общува с другите и те с него. Основните причини, 
поради които общуването е затруднено, са: че те нямат мотивацията да общу-
ват; в недостатъчна степен разбират света и тою без да споделят традицион-
ното виждане за него; при общуване се затрудняват да изчакват другия / да се 
редуват; нямат достатъчно практически умения; не са в състояние гъвкаво и 
креативно да използват езика; нямат умения да използват езика за социали-
зиране; страдат от нарушения в невербалната комуникация. При общуване 
като най-характерни нарушения могат да се определят следните неща: висо-
ка зависимост от „ехолалия“; използване на стереотипна реч; монотонна или 
повтаряща се интонация; негъвкава езикова употреба; буквално езиково тъл-
куване; педантична и свръхпрецизирана езикова употреба (деца с аутизъм); 
затруднения в частите на речта.
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