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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

За постигане на част от поставените цели, изследователският състав организира 

работни срещи в различни социални услуги и специализирани институции, центрове за 

настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция, 

центрове за личностно развитие, дневни центрове, центрове за обществена подкрепа и 

др., на територията на област Шумен. Целта бе проучването им чрез наблюдение, 

беседа и интервю с ръководството и членовете на мултидисциплинарния екип в 

съответната услуга. 

 

 Извършен бе теоретичен анализ на функциите на отделните институции и 

специалисти. Формира се комплексна картина на институциите, насочени към социална 

подкрепа, посрещане на потребностите и социално приобщаване. 

 

Изследователското внимание беше насочено към групи от деца със специални 

образователни потребности: 

1. Направен е обзор на децата със слухови нарушения в област Шумен в периода 

2017-2021 г. и са разгледани каква е спецификата при работа с тях. За целта е 

реализирано проучване на дейностите по оценяване на потребностите от 

допълнителна подкрепа за личностно развитие  на деца с увреден слух, които се 

предоставят от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – гр. Шумен. Установено е, че децата със слухови нарушения са 

повече от тези със зрителни. Освен това и при двете категории деца с нарушения 

на сетивните системи се наблюдава покачване в бройката, което от една страна 

говори за по-добро обхващане на тези ученици, а от друга – за по-висока 

ефективност на работата и съответно по-голямо доверие от страна на 

родителите. Децата и учениците с увреден слух, които се обучават интегрирано 

в областта, се подпомагат от слухово-речеви рехабилитатор. Групата е 

разнородна както по възраст (от 3 год. до 20 год.), така и по индивидуални, 

интелектуални и характерови особености на учениците, както и по вид 

слухопротезиране. 

Отчетените резултатите през годините по отношение на овладяването на 

академичните знания са добри. Това показва, че при наличие на добра организация на 

учебния процес, пълноценно взаимодействие между ресурсен учител, 

общообразователен учител и рехабилитатор на слуха и говора, достатъчно ясна 



нормативна уредба, решенията на проблемите се намират все по-бързо, а добрите 

практики ще стават все повече. Това е така, защото: „Основна е идеята, че съзнателното 

желание за максимално разкриване на човешкия потенциал и прилагането му в 

практическия живот в полза на обществото, чрез самоактуализация е необходим фактор 

за цялостното развитие на човека“. Категорично можем да отчетем, че през учебните 

2017/2021 година са осигурени необходимите условия за развитие на уменията и 

интересите на децата и учениците с увреден слух в област Шумен. 

2. Друг акцент на изследователското търсене беше свързан с използването на 

мултисензорни техники на работа при усвояването на социални умения у деца 

със специални образователни потребности от начален етап. Едно от възможните 

решения в това отношение е разработването на обучителна програма с включен 

комплекс от задачи за обогатяване на професионалната практика на учителите. 

Затова и основната цел е да се разработи обучителен инструмент в помощ на 

общообразователни учители и специалисти, работещи с деца със специални 

образователни потребности в начален етап, за изграждане на ефективна 

мултисензорна среда, която развива техните социални умения и подкрепя 

личностното им развитие. Направеното анкетно проучване в началото на 

научното изследване показа, че 31 % от анкетираните 80 общообразователни 

учители от четири области в България – Шумен, Силистра, Враца и Пазарджик, 

знаят какво представлява мултисензорното обучение и 92% от тях, които го 

познават го използват в своята работа. 70 % от специалистите /ресурсни 

учители, логопеди и психолози/, работещи с деца със специални образователни 

потребности от същите четири области познават този вид обучение, а 82 % от 

тях го прилагат в своята практика. 

Направеното изследване показва, че въведените чрез обучението подходи на 

методическо осъществяване на мултисензорния принцип чрез демонстрираните 

практически модели като дидактически стратегии е обогатил опита на учителите, 

работещи с деца със специални образователни потребности, по отношение на една 

сравнително нова педагогическа интерпретация на синтезията и синергетиката в 

обучението. От това можем да направим извода, че мултисензорността се защитава 

като един по-оптимистичен и реалистичен механизъм не само за интелектуалното 

развитие на децата със специални образователни потребности, но и за тяхното цялостно 

социално хармонизиране и личностно себеутвърждаване. 
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