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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема
В съвременния свят на действащи взаимоотношения между социални
услуги и потребители, става все по-важно социалните услуги,
включително и такива за деца с езиково-говорни затруднения, освен да
предлагат дейности на своите потребители, да изграждат
интердисциплинарни връзки за да популяризират превенцията. За
децата с разстройство на психичното развитие, включително и за
децата с езиково-говорни затруднения, се предоставят медицински,
социални и образователни услуги. Трите системи, които предоставят
тези услуги, си сътрудничат в различна степен в различните периоди от
развитието на децата, затова ангажиментите към тях трудно може да
бъдат съотнесени само към една от тях. Последните нормативни
промени
правят опит да се регламентира
потребността
интердисциплинарна връзка между специалисти. Като следствие от
дефицитите във взаимоотношенията между трите системи в ранна
възраст се диагностицират не децата с езиково-говорни нарушения, а
тези, които имат ясно изразена симптоматика - Синдром на Даун,
Детска церебрална парализа и деца с други синдроми. При тях е налице
ясно изоставане в невро-физическото развитие, а речта страда
вторично, като следствие от тяхното първичното нарушение. В
останалите случаи (какъвто е случая с деца с езиково-говорно
затруднения) манифистиращият маркер се „неглижира“, не се
предприемат действия, а започва процес на „изчакване“ [43]. Децата с
езикови и говорни нарушения имат потребност от наблюдение и
терапевтична дейност още във възрастта 4 - 6 години. Този период е
сензитивен и дава възможност за натрупване на езикови и говорни
умения, които са важни за достигане до способност за конструиране на
устен и писмен тест в начална училищна възраст. Децата с тези
комуникативни нарушения имат изключително големи перспективи за
развитие и преодоляване на нарушението, затова педиатрите и
педагозите трябва да осъществяват действия, които да доведат до
стартиране на превенция и терапевтична дейност. Така очертания
проблем поставя детето в кръг, в който то циркулира и очаква някой да
разпознае в проявяваните маркери, такъв, който да насочи го към
диагностициране. Актуалността на дисертационния труд се определя от
разглежданата проблематика, свързана с късното включване на деца с
ЕГЗ в терапия и липсата на структурирани мерки спрямо тях.
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Усъвършенстването на услугите
за деца с езиково-говорни
затруднения (ДЕГЗ), трябва да включи промяна на организационните
структури на управление така, че да водят към включване на
превенция, ранна диагностика и терапия. С развитието на пазара
нараства и конкуренцията, затова
нуждата от креативност и
иновативност в управлението на услугите за деца с риск и дефицит на
ЕГЗ нараства.
Изборът на адекватен модел за организация и
управление е важен за ефективното функциониране и постигане на
конкурентоспособност на услугата за деца с ЕГЗ. Дейностите, които
една услуга за ДЕГЗ трябва да упражнява са много специфични, тя
трябва да бъде конкурентноспособна и в същото време, да се
разграничава рязко от бизнес организациите, които целят печалба.
Основният научен проблем на представения концептуален модел за
научно изследване е свързан с разрешаване на потребността от
разработване на модел за организация на услуга за работа с деца с
езиково-говорни затруднения, основан на превенцията и на
интердисциплинарния подход между специалисти. Практическите
съображения за избора на темата показват нейната актуалност, защото
въпреки усилията на държавни структури и звена, най-голям процент
деца с езиково-говорни затруднения се диагностицират едва в
училищна възраст. Също така голяма част от децата, които се
диагностицират в начална училищна възраст не са подкрепяни
терапевтично, когато са били в детска градина. Късното включване
налага потребността да се осъществява ранна превенция и ранна
диагностика, а включването на децата в терапевтичен процес да
стартира в предучилищна възраст. Всичко това налага разработването
на Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ, в който
превенцията, мониторинга, ранната диагностика да бъдат водещи
мерки, модел, основан на принципите на всестранно наблюдение от
специалисти и прилагането на програми за ранно развитие
2. Цел на изследването
Изхождайки от концепцията, че сензитивния период за езиковоговорното развитие е в предучилищна възраст, основна цел на
изследването е да се разработи, предложи и докаже ефективността на
концептуален модел за организация и управление на услуга за деца с
ЕГЗ.
3.Научна новост
Настоящият труд е опит да се систематизира налична
информация за мястото на ДЕГЗ в здравна, образователна и социална
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система и да се предложи Модел за организация и управление на услуга
за ДЕГЗ, включващ такива параметри на организацията, които
гарантират успех. Изследват се дефицитите в здравната, социалната и
образователната система, които не позволяват да се реализира добро
взаимодействие. За първи път се предлага Модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ, основан на реалното взаимодействие
между социална, образователна и здравна система. Чрез този
дисертационен труд се популяризира въведената политика за превенция,
но се предлага реализацията на скрининг от педиатри и педагози на
базата на интердисциплинарна връзка между здравна, образователна и
социална система. Оригинални аспекти от този труд са анализите за
развитие на схема на тялото и развитие на езикови и говорни
способности. Извеждат се статистически данни за взаимовръзка между
развитие на схема на тялото и езиково развитие. Към научната
литература се допълват собствените данни за връзката между схема на
тялото и езиковите способности, които допълват изведените вече от
други автори данни. В резултат на тази взаимовръзка, за първи път се
предлага Тренинг за стимулиране на езиково-говорните способности.
Предлагат се конкретни решения за използването на рисувателните
техники в логопедичната работата с ДЕГЗ, които са научно и
експериментално изяснени. Предложеният Модел за организация и
управление на услуга за деца с ЕГЗ, разглежда не само пряката работа
на детето със специалист логопед и психолог, той поставя акцент върху
процеса на включване и превенция на децата с риск от ЕГЗ и ЕГЗ в
предучилищна възраст.
4. Приложимост и полезност
Дисертационният труд предлага концепция за организация и
управление на услуга за деца с езикво-говорни затруднения до 7г.
Защитава се позицията за скринингът, като мярка за ранно
идентифициране на деца с риск и включва ранна диагностика и терапия.
Чрез този дисертационен труд се реализира идеята за създаването на
Типов модел за организация и управление на услуга за деца с езиковоговорни затруднения, чрез който да се редуцира късното включване на
деца с ЕГЗ в ранна терапия. Практическата приложимост на
дисертацията е свързана с разработен и апробиран Типов модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ и деца с риск от ЕГЗ,
който защитава позицията за превенция на деца в риск от ЕГЗ, ранната
диагностика и терапия в ПУВ за ДЕГЗ и използването на иновативни
подходи в терапията с тях. Не по-малка практическа приложимост има
7

разработената Програма за ранно езиково-говорно развитие.
Предложеният Тренинг за стимулиране на езиково-говорните
способности и Практическо приложение за оценка и терапия към
Програма за ранно езикво-говорно развитие могат да послужат като
практическо помагало за студенти, специалисти, логопеди, ресурсни
учители, които искат да бъдат полезни в работата си с ДЕГЗ и деца с
риск от ЕГЗ. Разработеният Типов модел за организация и управление
на услуга за ДЕГЗ и Програмата за ранно езиково-говорно развитие
към него се разглеждат като стъпка напред в организацията,
управлението и усъвършенстване на услугите за деца с ЕГЗ.
5. Обем и структура на дисертацията
Обемът на дисертацията е 210 стр., включително заглавната страница,
съдържанието и използваната литература. Съдържанието на
сисертацията се състои от увод, изложение и заключение. Изложението
има три глави. Статистическите резултати са представени в 29 таблици и
44 графики. Обемът на приложенията е 210 страници. Предложеният
Тренинг за стимулиране на езиквовите способности и Практическо
приложение за оценка и терапия на ДЕГЗ са предложени в оделна
книжка, която се състои от 137 стр. Библиографският списък на
литературата съдържа 131 заглавия, от които на 110 кирилица (от които
4 на руски език), 21 на латиница. Пълният обем на труда е 421,
включително приложенията. Списъкът на публикациите включва 5
заглавия.
ГЛАВА ПЪРВА ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР
Понятието деца с езиково-говорни затруднения обхваща група
деца, които имат дефицити в езиковата или говорната страна на речта.
Към тази група деца спадат деца с комуникативни нарушения със
съхранен интелект и добри прогнози за развитие. Една от основните
задачи в психомоторното развитие на детето е да се достигне до
прецизиране на фините моторни движения, които извършва ръката и
артикулационните органи. Като резултат детето се научава да говори и
пише правилно. Психическото развитие на децата в периода 3-6г. се
осъществява с различни темпове. Въпреки индивидуалността в
психическото развитие, съществуват норми, които очертават граници на
изоставане. Тези показатели за развитие на езиковите и говорните
способности дават възможност да се отчетат манифистиращи фактори,
които да насочат родителя, педагога или педиатъра към консултация с
логопед. При деца, при които речта и езика не отговарят на очакваните
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етапи за развитие, превенцията е от съществено значение. Развитието на
речта може да бъде вторична характеристика на други проблеми в
развитието, които могат да бъдат първия манифест като езикови
проблеми. Теоретичният анализ показва, че превенцията се реализра чрез
различни дейности, една от които е скрининга. Той е оперативно
изследване, чрез което се селктират определени популации от деца с
коминикативни нарушения за допълнително изследване с цел насочване
към логопедична диагностика и терапия. Позицията на Американската
асоциация по педиатрия е свързана с ранното разпознаване на
проблемите в развитието, което води до ранна оценка, диагностика и
терапия. В България наличните перспективи за взаимодействие между
социална, образователна и социална система дават възможност
регламентирано да се изграждат взаимовръзки между различни звена на
образователна, социална и здравна система с цел превенция.
Нормативната уредба на МОН регламентира като задължителна
превенцията на обучителни затруднения. Детските градини и училищата,
където се реализира предучилищна подготовка трябва да осигурят
специалисти за тези мерки. Нормативната уредба регламентира мерки, в
които участват специалисти от различни институции, които предлагат
услуги. Поради интегрираността на случаите сътрудничеството между
трите системи (здравна, образователна и социална) е обосновано и
необходимо да си сътрудничат. За да бъде успешна всяка една
институция, която предлага социална услуга, включително и услугата за
с ЕГЗ трябва да бъде управлявана съобразно концепциите за маркетинг и
мениджмънт.
Тези понятия се свързват с
анализ, планиране,
организация и контрол на дейностите, свързани с целите. Маркетингът
на социалните услуги и продукти, включително и за тези, предлагани за
ДЕГЗ са нематериални, неосезаеми, те се придобиват на доверие, защото
родителят дава съгласието си детето му да бъде включено в дейности по
превенция или терапия, той има очаквания, но не вижда реалния
продукт. В този ред на мислене маркетингът в социалните услуги за
ДЕГЗ стъпва върху проектиране на предлагането на организацията, което
да задоволява потребностите на деца с ЕГЗ, риск от ЕГЗ и техните
родители.
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ВТОРА ГЛАВА. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1.Цел, задачи и хипотези на изследването
Oсновна цел на изследването е да се разработи, предложи и докаже
ефективността на концептуален модел за организация и управление на
услуга за деца с ЕГЗ.
Научно-изследователски задачи на изследването
За постигане на поставената цел в дисертационния труд се
решават следните научно-изследователски задачи:
Задача 1. Да се направи теоретичен преглед на характеристиките,
особеностите, етиология и превенция на ДЕГЗ;
Задача 2. Да се направи анализ на възможностите за промяна на
организацията и тенденциите при включване на ДЕГЗ в услугите,
спрямо реалната ситуация, съобразена с нормативната уредба;
Задача 3. Да се изготви SWOT анализ на услуги, които предлагат
дейности за ДЕГЗ;
Задача 4. Да се изведе значимостта на превенция и скрининг в
теоретичен план и реалните възможности в практичен план.
Задача 5. Да се проучат дефицитите (в здравна, образователна и
социална система), отговарящи за грижите в ранна детска възраст, които
възпрепятстват реализирането на ранната диагностика, превенция и
ранна терапия на деца с езиково-говорни затруднения или деца с риск от
такива.
Задача 7. Да се провери могат ли педиатрите и педагозите
извършват скрининг за деца с риск от ЕГЗ , да селектират деца с риск на
ЕГЗ и ДЕГЗ да ги насочват ранна диагностика и терапия.
Задача 8. Да се установи има взаимовръзка между езиковото
развитие и развитието на схемата на тялото на децата в предучилищна
възраст
Задача 9. Да се провери възможно ли е предлаганият от нас
Модел на организация и управление на социална услуга за ДЕГЗ,
основан на прилагането на интегрирани услуги, да доведе до
подобряване на цялостната дейност за превенция, ранна диагностика и
ранна терапия.
Хипотези на изследването
За отправна точка на дисертационния труд са поставени следните
основна и допълнителни хипотези:
Основна Хипотеза - основната изследователска теза, която приехме при
разработването на настоящото изследване е, че услугите за деца с ЕГЗ се
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нуждаят от разработка на модел за организация и управление на
дейността си. Той ще бъде необходимата предпоставка за оптимизиране
на управлението, постигане на комплексна ефективност на услугата,
преодоляване на дефицитите, свързани с липсата на ясна структура и
регулиран процес на скрининг и насочване на деца с риск от ЕГЗ. В тази
връзка бяха оформени следните допълнителни хипотези, подчинени на
основната Хипотеза.
Допълнителни хипотези:
Хипотеза 1 Допускаме, че липсва стройна организация и има дефицити в
системите, отговарящи за грижите в ранна детска възраст, които
възпрепятстват реализирането на ранната диагностика, превенция и
ранна терапия на деца с езиково-говорни затруднения.
Хипотеза 2 Ако педиатрите и педагозите извършват скрининг, то деца с
риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ ще бъдат селектирани като деца с риск и деца с
дефицит на ЕГЗ. Подкрепящото предложение е, че чрез включването на
педиатри и педагози в изследване на деца на възраст 3-4г. може да се
чрез реализира интердисциплинарна връзка.
Хипотеза 3 Ако педиатрите и педагозите насочват деца, които са
селектирани като деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ, то тези деца ще
получат възможност да бъдат включени в превенция, ранна диагностика
и ранна терапия, с което ще се ускори процесът на включване.
Хипотеза 4 Има взаимовръзка между езиковото развитие и развитието
на схемата на тялото на децата в ПУВ, като предполагаме че децата с
риск от ЕГЗ и децата с установени ЕГЗ показват слабо развита схема на
тялото и обратното.
Хипотеза 5
Предполагаме, че дефицитите, които възпрепятстват
реализирането на превенция, ранна диагностика и ранна терапия на деца
с ЕГЗ, могат да бъдат редуцирани чрез въвеждането на нови
организационни мерки, свързани с координацията и функционирането на
образователни, социални и здравни системи. Предлаганият от нас Модел
на организация и управление на социална услуга за ДЕГЗ, основан на
прилагането на интегрирани услуги, ще доведе до подобряване на
цялостната дейност за превенция, ранна диагностика и ранна терапия.
Обект и предмет на изследването
Обект на изследване са организацията и управлението на
социалната услуга за ДЕГЗ, в контекста на типовия модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ. Предмет на изследване е
процесът на организация и управление на предлаганата социална
услуга за деца с ЕГЗ, функционираща в условията на типовия модел.
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2. Изследвани лица, инструменти на изследването
Дисертационния труд е резултат от пет годишна практика в посока
на скрининг, превенция и ранна терапия за ДЕГЗ на територията на гр.
Ямбол. Изследванията на деца със скрининг теста Д.П.Е. 3-4г.са
проведени на територията на гр. Ямбол - в педиатрични кабинети и
детски градини в периода 01.12.2013г. – 01.03.2014г. и 01.0130.05.2017г. В изследването са обхванати общо 536 деца на възраст 34г. от които 266 момичета и 269 момчета. Всички участници
са
подбрани на случаен принцип, след предоставяне на декларация за
информирано съгласие от родител/ настойник в скрининг изследване с
теста Д.П.Е. 3-4г. Една част от данните за езиково-говорното развитие са
събрани през 2014г., техният анализ е представен в подготвителен етап.
Останалата част от данните за езиково-говорното развитие са събрани
през 2016-2017г., анализът на данните е представен в етап втори на трета
глава. Изследваните децата посещават различни детски градини на
територията на гр. Ямбол. Скрининг изследването на езиково-говорното
развитие на деца на възраст 3-4г. е проведено от педиатри и педагози, с
насоката на логопед. От общо изследваните 536 деца 63 на брой са
показали риск или дефицит на езиково-говорно развитие и са получили
Препоръка за консултация с логопед. Предложеният Типов модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ е изведен през 2016г.,
апробиран през 2017г. По време на апробацията са селектирани (27 на
брой) деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ , всички те получиха Препоръки
за включване
в Програма за
ранно езиково-говорно развитие.
Програмата е част от Типов модел за организация и управление на
услуга за ДЕГЗ. В изследването са обхванати още родители (72) и
педиатри (23). В своята основна част проучването е извършено
самостоятелно, с оглед постигане на по-голяма точност. Използвано е и
сътрудничеството на педиатри и педагози, работещи в здравни и
образователни услуги в област Ямбол.
Инструменти
Анкетен метод - методът обхваща събиране на информация чрез
две анкетни карти, конструирани от автора на дисертацията. Въпросите,
включени в анкетните карти за педиатри и родители целят установяване
на мнението на двете отделни групи лица по сходни теми и проблеми,
свързани с децата с риск от ЕГЗ и децата с дефицит на ЕГЗ. Анализът на
анкетните карти проучва потребностите на ДЕГЗ и възможностите на
превенция.
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Въпросници за детско развитие – Прилагат се във втори етап на
четвърта глава на експерименталното изследване, обслужват процеса на
оценка на езиково-говорното развитие на експеримента. Включват:
скрининг тест Д.П.Е. 3-4г. и въпроси насочващи към поведението на
децата на 30 месеца – (CPLOL). За целта на Типовия модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ създадохме допълнение
към въпросите под формата на Протокол (Бланка) за обработка на
резултатите, която дава по добра визуализация на резултатите.
Бланката е предложена в рамките на Типов модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ, а протоколът е предложен като
възможност, последният да бъде използван от родители, педиатри,
педагози за обща ориентация и допълнение към основни
стандартизирани методи за оценка на езиково-говорното развитие.
ТРЕТА ГЛАВА. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Резултати от подготовителен етап
В този
етап се решават задачи, свързани с
проверка
възможността педиатрите и педагозите извършват скрининг за деца с
риск от ЕГР, като по този начин бъдат селектирани и насочени деца с
риск от ЕГР и деца с дефицит на езиково развитие към дейности,
свързани с превенция и ранна терапия.
1. Анализ и обработка на резултатите от скрининг изследване
В тази глава се представя кратък анализ на резултатите от
изследването на деца, проведено през 2013-2014г. с участието на
педиатри и педагози. Части от анализа са представени като дейност на
проект "Подкрепи ме навреме-ранна превенция и диагностика за деца с
проблеми в развитието" на Заключителна конференция през юни 2014г.
с участието на представители на Община Ямбол, Регионален
инспекторат по образованието гр. Ямбол, представители на НПО,
специалисти от детски градини и педиатри в гр. Ямбол. Анализът на
данните е предложен в контекста на научното изследване и задачите
които се поставят за този етап, свързани с формиране на изводи, с
изграждане съдържанието на Типов модел за услуга за ДЕГЗ. За
реализиране на изследването на деца на възраст 3-4г. на територията на
гр. Ямбол с участието на педиатри и педагози беше написан проект от
авторът на дисертацията. Проектът беше финансиран в рамките на
Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм
ЕИП 2013 - 2016 г. В резултат на тези дейности се установи
интердисциплинарна връзка между логопед, педиатър и педагог с цел
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включване в обучения: „Ранна диагностика и превенция на деца с
проблеми в развитието“ и „Диагностика за деца с проблеми в
развитието от 2 до 6 години“. В рамките на тези две обучения, девет
педагога от осем детски градини и шест педиатъра от гр. Ямбол бяха
обучени в използване на скрининг теста Д.П.Е. 3-4г. След проведените
обучения педиатрите и педагозите изследваха 336 деца на възраст 3-4г. в
своята практика. От изследваните 336 деца (169 момичета
и 167
момчета) се откроиха 36 деца с ниски резултати на езиково развитие. За
тях бяха изготвени Препоръки за консултация с логопед. В резултат от
проведеното изследване бяха предложени общи мерки за превенция на
групово и общностно ниво. Изготвеният анализ включи предложения до
местната администрация, до директорите на детски градини и до общо
практикуващите лекари. Изработен и излъчен филм “Ранна подкрепа за
децата“, чрез който около 10 000 граждани бяха информирани за
потребностите от ранна диагностика (вж таблица 3).
Ширина
на класа

9-10

7-8

5-6

3-4
1-2

Таблица 3: Разпределение на честота по класове
Равнище на
Ширина h Среда на
Честота
f1
езиково
класа X1
развитие
Много високо
ниво езиково
развитие
Нормално ниво
езиково
развитие
Задоволително
ниво на езиково
развитие
Езиково
развитие в риск
Дефицит на
езиково
развитие

%

2

9.50

67

20

2

7,50

168

50

2

5,50

64

19

2

3,50

20

6

3

1

17

5

Общият среден бал на езиково развитие изведен от така
направеното изследване е представен в таблица 3, а таблица 4 ни дава
информация за средния бал разпределен по пол. Средният бал на
момчета и момичета се движи в близки стойности. Показателите на
средния бал се ситуират в графа нормално езиково развитие. Равнището
на езиково-говорно развитие като част от комуникативните способности
на децата разпределено според петте степени на езиково развитие са
14

представени (вж таблица 3). Според тези данни става ясно, че 6% от
децата имат езиково-говорно развитие в риск, а 5% имат дефицит на
езиково развитие. Така определеното ниско и рисково езиково развитие е
показател за необходимостта тези деца да бъдат включени в група за
превенция.
Таблица 4: Среден бал по пол

Среден бал по пол

Среден бал

Момичета
6,9
Момчета
6,8
общо
6,9
Таблица 5: Клас, ширина и среда на класана схема на тялото
Равнище на
развитие

Класове

Ширина

Среда на
класа

Честота

Слабо развита
Задоволително
ниво
Оптимално
развита
Много добре
развита

0-5
6-9

6
6

6,5
6,5

34
94

10
28

10-13

4

11,5

144

43

14-15

2

14,5

64

19

%

Представени са обобщени данни от скала Схема на тялото (вж
таблица 5). 10% от изследваните деца имат слабо развита схема на
тялото. При по задълбочено изследване на резултатите откриваме, че
това са децата, които имат езиково развитие в риск или дефицит на
езиково развитие. Данните показват, че 56% от децата с много добре
развита схема на тялото имат много високо езиково развитие, 38% от
децата имат нормално езиково развитие, 6 % от децата имат
задоволително ниво на езиково развитие. Няма деца с много добре
развита схема на тялото, които да имат езиково развитие в риск или
дефицит. 0 % децата със слабо развита схема на тялото имат много
високо езиково развитие, 0% имат нормално езиково развитие, няма
от децата със слабо развита схема на тялото, които да имат
задоволително ниво на езиково развитие. Виждаме, че 29% от децата
със слабо развита схема на тялото имат езиково развитие в риск и 71%
от децата със слабо развита схема на тялото имат дефицит на езиково
15

развитие. Тези резултати ни дават основание да изследваме по
задълбочено взаимовръзката между езиково-говорното развитие и
схемата на тялото
Изводи, свързани с проведеното скрининг изследване на деца на
възраст с участието на педиатри и педагози:
1) обучени бяха 9 педагога и 8 педиатъра за използване на
скрининг тест Д.П.Е. 3-4г.;
2) 336 деца са включени в скрининг изследване на езиковоговорното развитие;
3) проведеният скрининг се реализира от
9 педагога и 6
педиатъра;
4) идентифицирани са 37 деца с риск на ЕГЗ и дефицит на ЕГЗ;
5) идентифицирането на деца с риск и деца с дефицит е
осъществено в резултат на реализиран скрининг с участието на
15 специалиста – педиатри и педагози;
6) 37 деца с риск и дефицит на ЕГЗ получиха Препоръка за
консултация със специалист логопед и включване в група за
превенция.
2. Анкетно проучване сред педиатри и родители
На територията на област Ямбол беше проведено проучване на
потребностите от интердисциплинарна връзка, превенция и ранна
диагностика на ДЕГЗ сред педиатри и родители в периода 01.0701.09.2016г. Проучихме мнението на педиатрите и родителите относно
условията, качеството и взаимовръзките на социални, образователни и
здравни услуги, в които родители могат да получават консултация
относно езиково-говорното си развитие на своите деца в периода на
предучилищна възраст. Мнението на анкетираните групи беше
изключително важно, с оглед изследване на
потребностите при
изграждане на концепция на Модел на организация и управление на
услуга за деца с езиково-говорни затруднения. За целта на проучването
бяха изготвени анкети за родители и анкети за педиатри. Областите, в
които бяха предложени въпросите към родителите бяха: области
свързани с развитието и порастването на децата и родителските тревоги,
свързани с това, въпроси, относно общуването с педиатрите в здравните
заведения, въпроси, относно общуването с педагозите в детските
градини. Въпросите, които съдържаше анкетната карта към педиатрите
са свързани с въпроси относно общуването с пациента, въпроси, които са
свързани с организация на здравни, социални и образователни услуги,
въпроси, свързани с ролята на педиатъра. Цел на анкетното проучване е
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да се покаже, дали в работата с ЕГЗ би било полезно да се реализира
връзка между специалисти от системите- здравеопазване, образование и
социална система, както и дали превенция на ЕГЗ, която се реализира в
резултат на интердисциплинарна връзка може да бъде заложена в един
успешен модела за работа с ДЕГЗ.
Анализ на резултати от проучване с родители
Повечето от анкетирани родители (92,3%) са наясно какво
означава езиково-говорно затруднение. Една част от родителите (48,1%)
съобщават, че са имали притеснения относно езиково-говорното
развитие на своето дете, друга част (38,7%) посочват, че не са имали
подобни тревоги, а 14,3% съобщават, че не си спомнят. Проучихме
имало ли е към кой родителите да отправят своите въпроси, относно
езиково-говорното развитие на своето дете. Данните показват, че една
част от родителите (50,6%) има към кой да се обърнат, за да отправят
своите въпроси или притеснения относно езиково-говорното развитие на
своите децата. В същото време другата половина от родителите ( 49,4%),
няма към кой да отправят своите притеснения или въпроси. Попитахме
родителите към кой най-често отправят своите въпроси относно езиковоговорното развитие на своето дете. Резултатите от изследването сочат, че
те най-често се обръщат към педиатър (44%). Впечатление прави
наличието на процент на родители отправили запитване към частни
услуги (16%). Причина за този процент може да търсим в недоверието
от страна на хората в държавните услуги, тромавата процедура за
включване в терапия и трудностите с получаване на консултация. Това
наложи една тенденция на актуалност на частните услуги. Анкетираните
родители споделят, че техни познати или те са ползвали услугата работа
с логопед: в частен център (39%), в социален център (14%), логопед в
детска градина (8%), а има и такива родители (39%), които не са
използвали никакви услуги, въпреки езиково-говорното затруднение на
детето, защото изчакват. Притеснителен е високия процент родители,
които знаят че детето им има потребност от работа с логопед, но въпреки
това изчакват. Това изчакване, потвърждава изведения принцип – „да
изчакаме и да видим“ [110], който обяснява късното включване на деца
с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ в терапия. За да започнат децата терапия с
логопед те са зависими от своите родители, които често в желанието си
да намерят място за терапия „проучват“ сред познати или приятели,
ползвали такива услуги. Причина за това проучване е липсата на
систематизирана и ясна организация, т.е. липсва механизъм, който да
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улеснява включването. Те могат да бъдат насочвани от различни лица
към консултация с логопед с цел стартиране на логопедични услуги.
Родителите съобщават, че техните познати са насочвани към такива
услуги най-често от приятел, който има сходен опит (36,4%), личен
лекар (10,4%), педагог (10,4%). Резултатите от изследването показват, че
родителите (78%) нямат информация за услугите, които се предлагат за
ДЕГЗ в населеното място, в което живеят, а само 22% от анкетираните
имат информация за услугите, в които се предлагат дейности, свързани с
терапия за деца с риск от ЕГЗ. Резултатите от проучването показват още,
че родителите не получават информация от доставчици на услуги,
която да улесни намирането на възможности за консултация или
терапия на деца с риск от езиково-говорни затруднения. По-голямата
част от анкетираните родители (78%) споделят, че не са получавали
такава информация, друга част (19 %) споделят, че рядко получават
такава информация, а едва (3%) често получават такава информация.
Така поставени въпросите дават възможност да бъдат проучени
маркетинговите решения на доставчици на услуги. Проучването има за
цел
да се установи значимостта относно поддържането на
интердисциплинарна връзка между здравна, социална и образователна
система с цел ускоряване на процеса на включване на ДЕГЗ в ранна
терапия. В тази посока 42% от анкетираните родители считат, че
взаимодействието между социални, здравни и образователни системи,
в резултат на които се реализира адресиране към услуги за деца с
езиково-говорни затруднения е изключително слабо, според друга група
родители (32%) то е задоволително, 8% от анкетираните родители
считат, че взаимодействието е добро, а едва 18% от анкетираните
родители смятат, че взаимодействието е отлично.
Попитахме родителите, могат ли според тях педиатрите редом с
медицинските или профилактичните прегледи да провеждат скрининг,
чрез който да селектират деца с риск или дефицит на езиково развитие.
Езиково-говорното развитие е част от психичното развитие на детето,
което те провеждат по време на своя профилактичен преглед един път в
годината. По-голямата част от родителите (97%) са категорични, че
педиатрите трябва да бъдат запознати с нормите за езиково-говорно
развитие, само една малка част (3%) считат, че това не е нужно.Данните
сочат, че педиатрите имат информация за ранното детско развитие. За да
могат да диференцират едно езиково-говорно нарушение те трябва да са
запознати с нормите за езиково-говорно развитие на децата в
предучилищна възраст. След като са запознати с тях могат да
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провеждат скрининг за ЕГЗ. Родителите (40%) са категорични, че е
добре личните лекари (педиатри) да имат набор от тестове/въпросници
за бърза скрининг оценка на езиково-говорни затруднения, 52% от тях
считат, че това би било добре, 3% от родителите мислят, че педиатрите
нямат нужда от такива тестове, а 5% от родителите заявяват, че не могат
да преценят. Представени малко по-общо тези резултати показват ясна
тенденция за доверие и желание от страна на родителите спрямо
лекарите и педагозите за извършване на скрининг, чрез който детето да
бъде насочено за консултация към логопед. Според родителите (55%)
личните лекари (педиатри) категорично трябва да насочват деца с риск
от ЕГЗ към консултация, 44,2% от тях считат, че сигурно би било добре,
1,3% посочват, че няма нужда, а 5,5% от тях не могат да преценят.
Данните показват, че висок процент родители (95%) мислят, че е
задължително педагозите да са запознати с нормите за езиково-говорно
развитие. Една много малка част от родителите (5%) считат, че не е
нужно педагозите да са запознати с нормите за езиково-говорно
развитие, които се занимават с учебната страна на развитието на децата.
Според родителите (75,3%) педагозите трябва задължително имат набор
от тестове/въпросници за бърза скрининг оценка на риск от езиковоговорни затруднения, защото това ще помогне на децата бързо да
достигнат до консултация с логопед. Друга част от родителите (22,1%)
не са категорични, но приемат добре предложението, малка част от тях
(2,6%) споделят, че това не нужно, защото, не е тяхна работа и времето
ще покаже развитието на детето. След като са запознати с нормите за
езиково-говорно развитие педагозите ще могат да прилагат тестове за
ЕГЗ и да насочват деца за консултация при съмнения за риск от ЕГЗ.
Според родителите (56%) педагозите в детската градина трябва да
насочват деца с риск от езиково-говорни затруднения към консултация с
логопед, защото са в състояние да преценят тази необходимост, 44% от
тях считат, че биха могли, ако бъдат обучени, няма родители, които да
считат, че педиатрите не биха били в състояние да преценят тази
потребност, защото това не е в тяхната компетентност и не могат да се
справят.
Анализ на резултати от проучване с педиатри
Данните сочат, че огромната част от анкетираните педиатри (73%)
при преглед на дете обръщат внимание и на неговото езиково-говорно
развитие. Малък процент от анкетираните педиатри (4%) споделят, че
рядко обръщат внимание на езиково-говорното развитие. Една част от
педиатрите (23%) имат желание при преглед да обръщат внимание и на
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езиково-говорното развитие на своя пациент, но споделят, че това е
трудно за реализация. Липсват позиции относно прехвърляне на
отговорност спрямо други лица, което означава, че педиатрите разбират,
своята отговорност спрямо невропсихичното развитие на децата,
включително и тяхното езиково-говорното развитие. Голяма част от
педиатрите (86,4%) посочват, че често се случва родителите да споделят
притеснения относно развитието на речта и езика на своите деца. Само
13,6% от педиатрите отговарят, че тази практика е рядкост, поради
медицинския характер на прегледа.
Обобщавайки данните от
резултатите, става ясно, че педиатрите са сравнително ориентирани и
знаят къде да насочват своите пациенти за консултация относно езиковоговорното развитие на своите пациенти, защото само 9,1% от
анкетираните педиатри споделят, че често имат пациенти, които не знаят
къде да насочат. Повече от половината от анкетираните педиатри (54,5%)
рядко имат пациенти, които не знаят къде да насочат, а по-малко от
половината (36,4%) нямат такива случаи, в които да не могат да насочат
своите пациенти. В практиката си педиатрите се сблъскват с различни
случаи, включително и с деца с езиково-говорни затруднения, за които
не са сигурни какви мерки трябва да бъдат предприети, трябва ли
веднага да се назначи терапия, по-разумно ли е среща с друг специалист
и т. н. Педиатрите (68,2%) имат такива случаи, в които не знаят точно
какви мерки да предприемат относно дете, което манифестира маркери
за риск от ЕГЗ. 45% от педиатрите имат често такива случаи, а 22,5% от
тях не съобщават за случаи, в които да не могат да намерят решение.
Разбира се решение винаги може да се намери, но ситуацията е
приставена по начин, по който намирането на решения не е организирано
и подредено, то няма своя път и регулярност, представянето на
решенията е по-скоро еднократен акт и когато към тях бъде отправена
заявка от родител. Педиатрите невинаги получават информация от
доставчици на услуги, а това би улеснило тяхната работа по насочване и
адресиране за консултация или терапия на деца с риск от ДЕГЗ. Малка
част от педиатрите (4%) често получават информация от доставчици на
услуги, 5% от педиатрите споделят, че рядко получават информация от
доставчици на услуги, която да улесни тяхната работа по насочване и
адресиране за консултация или терапия на деца с риск от ДЕГЗ. Поголямата част от педиатрите (91%) споделят, че никога не са получавали
информация от доставчици на услуги, която да улесни тяхната работа
по насочване и адресиране за консултация или терапия на деца с риск от
ДЕГЗ. Въпреки, че предоставянето на информация за различни
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институции е маркетингово решение на управлението на всяка услуга,
практиката сочи, че за педиатрите тази информация в официален вид би
била полезна и приложима. Насочването на деца с риск от ЕГЗ към
подходящи услуги би трябвало да се реализира чрез едно добро
взаимодействие между образователна, социална и здравна система. Поголямата част от анкетираните педиатри (63,6%) споделят, че
взаимодействието между социални, образователни и здравни системи, в
резултат на което да се реализира адресиране към услуги за ДЕГЗ е
изключително слабо. Има и такива педиатри (36,4%), които споделят, че
взаимодействието между социални, образователни и здравни системи, в
резултат на което се реализира адресиране към услуги за ДЕГЗ е
задоволително. Резултатите сочат, че няма педиатри, които да считат, че
взаимодействието между трите системи е отлично или добро. Според
проведеното проучване, някои педиатри разполагат с тестове или
въпросници за бърза скрининг оценка. Малка част от анкетираните
педиатри (18,2%) разполагат с тестове или въпросници за бърза скрининг
оценка на езиково-говорно развитие, 68,2% от педиатрите споделят, че
не притежават, но бих искали да имат такива тестове, има и такива
педиатри (13,6%), които считат, че такива тестове не са им нужни.
Резултатите сочат, че по-голяма част от тях биха искали да имат такива
тестове и да са запознати с използването им в практиката.. По-голямата
част от анкетираните педиатри (64%) споделят, че не използват
скрининг тестове или въпросници за оценка, не защото считат, че не са
им нужни, а защото не притежават. Има педиатри (27%), които
посочват, че често използват тестове или въпросници за езиково
развитие в практиката си, една малка част от педиатрите (9%) споделят,
че рядко използват тестове или въпросници за езиково развитие в
практиката си. Изследвахме мотивацията и желанието на педиатрите да
се включат в изследването на деца със съмнение за ЕГЗ, но при условие,
че имат скрининг тест. Голяма част от тях (45,5%) споделят, че ако имат
пациент (дете със съмнение за езиково-говорно затруднение) биха
използвали тест или въпросник за бърза скрининг оценка, 45,5% от тях
отговарят, че по-скоро биха ползвали скрининг тест. Само 9% отговарят,
че по-скоро не биха ползвали такъв скрининг тест, няма запитани
педиатри, които категорично да са отхвърлили идеята за използване на
скрининг тестове или въпросници. Интердисциплинарната връзка между
логопеди и педиатри и педагози би позволила на децата в риск от
езиково-говорно развитие да получат възможност да се включат в група
за превенция и ранна диагностика. Огромната част от анкетираните
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педиатри (82%) считат, че интердисциплинарна връзка между педиатри
и логопеди ще ускори процеса на включване на деца с езиково-говорни
затруднения в ранна терапия. Има и по-скептично настроени педиатри
(13%), които считат, че тази връзка едва ли ще ускори процеса на
включване на деца с ЕГЗ в терапия, а една малка част от тях (5%) считат,
че подобна връзка не би повлияла върху процеса на включване в терапия.
Изводи:
1. Резултатите от това проучване показват, че родителите не получават
информация от доставчици на социални услуги за предлаганите
дейности и възможности за превенция, рана диагностика и ранна
терапия.
2. Текущото проучване показва, че родителите искат да имат
информация от доставчици на услуги, която да бъде структурирана.
3. Настоящото изследване показва, че родителите биха искали да знаят
къде могат да отправят своите въпроси, относно езиково-говорното
развитие на своето дете и да получат консултация, както и къде
тяхното дете може да се включи в превенция, ранна диагностика и
ранна терапия.
4. Изследването показва, че родителите смятат, че педиатрите и
педагози трябва да са запознати с норми за езиково-говорно
развитие, да провеждат скрининг и насочват селектирани деца с
риск от ЕГЗ към превенция, ранна диагностика и ранна терапия.
5. Представените резултати показват, че родителите считат, че е добре
да бъдат осведомени за езиково-говорното развитие чрез лекции,
дискусии за детско развитие.
Освен данните показват, че
родителите смятат, че е добре децата с риск от ЕГЗ да бъдат
включени в групи по превенция, където да бъдат стимулирани
техните езиково-говорни способности.
6. Представени малко по-общо резултатите показват ясна тенденция за
доверие и желание от страна на родителите спрямо лекарите и
педагозите за извършване на скрининг, чрез който детето да бъде
насочено за консултация към логопед.
7. Резултатите от това изследване очертават тенденция на актуалност
на частните услуги, чрез заплащане се гарантира сигурност и
внимание на разглеждания случай, свързан с изоставане на езиковоговорното развитие.
8. Данните от проучването показват, че липсва връзка между социална,
здравна и образователна система.
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Проучването показва, че педиатрите имат желание да реализират
скрининг за ЕГЗ, но нямат набор от тестове за практическа
реализация.
10. Текущото изследване показва, че педиатрите нямат скрининг
тестове за ЕГЗ, че липса ясен механизъм, чрез който педиатри и
педагози да участват в насочването след проведен скрининг на ЕГЗ.
11. Проучването показва, че педиатрите и педагозите
насочват
родители към услуги, но в насочването им няма регулярност,
диференциране спрямо услугите, към които се насочват.
12. Очертава се необходимост от изясняване на причините, довели до
отчетеното слабо взаимодействие между трите системи. Такива
причини могат да се търсят в липсата на традиция във
взаимодействието между тях, липсата на структурирани стъпки,
които да се използват регулярно в практиката.
9.

Резултати от Етап I Типов модел за организация и управление на
услуга за деца с езиково-говорни затруднения
1. Въведение в темата и обстановката при изграждане на Типов
модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ в ПУВ
В този етап на научното изследване се предлага Типов модел за
ефективно управление на услуга за ДЕГЗ до 7 години. Той се основава
на проучените и моделирани вече фактори, оказващи силно положително
влияние върху резултати в работата с деца с ЕГЗ и изводите, направени
от подготвителен етап. Въз основа на теоретичното проучване,
дългогодишния опит на автора в областта на работа с деца с проблеми в
развитието и апробирането на идеята за превенция, ранна диагностика,
ранна терапия, интердисциплинарна връзка между образователна,
здравна и социална система, създадохме концепция за Типов модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ. Тя има капацитета да
предоставя превенция, ранна диагностика и терапия за деца в риск от
ЕГЗ и ДЕГЗ в предучилищна възраст. Тази част от научната разработка
изяснява историята, целите, задачите и основните дейности на Типовия
модел на услугата за деца с ЕГЗ в ПУВ. Наименованието на социална
услуга - Център за комплексни услуги за деца с езиково-говорни
затруднения (ЦКУДЕГЗ), предложена в научното изследване, има за цел
да акцентира върху потребността от комплексни услуги, които включват
както дейности по терапия, реализирани от логопед, така и мерки за
превенция реализирани от педиатър, педагог, социален работник и
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логопед. За развитието на услугата като интегративна услуга са
предложени гъвкави методи, които нямат задължителен характер, а са
формулирани като инструменти за разширяване обхвата на самата
услугата, както по отношение на скрининг и идентифициране, така и по
отношение на терапия. Предложеният модел прави опит да насочи
вниманието към необходимостта от структуриране на логопедичните
услуги в практическото пространство на между секторните услуги здравни, образователни, социални. Така представенената услуга
ЦКУДЕГЗ - по своя характер
е интегративна услуга - определени
дейности се отнасят към социалните услуги в общността, а други търсят
връзка със здравната сфера, където логопедичните услуги все още не са
намерили своето място.
2. История на създаването на Типов модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ до 7г.
Концепцията за създаването на Типов модел за социална услуга
за ДЕГЗ с акцент върху превенцията, раната диагностика и терапия и
участието на педиатрите в този процес, следва своето развитие от 2014г.,
когато шест педиатъра и девет педагога участваха в скрининг изследване
на 336 деца на възраст 3-4,5г. със скрининг теста Д.П.Е. 3-4г.,
подкрепяни от логопед, в лицето на автора на научното изследване. Това
постави акцент върху потребност от взаимодействие между
институциите, получаване на информация от педиатрите за
съществуващи възможности с оглед превенция на ЕГЗ и включване на
деца в ранна терапия. След приключване на проекта, в резултат на
създадената интердисциплинарна връзка педиатрите продължиха да
търсят консултации с автора на дисертацията и автор и на проекта.
Устойчивостта на резултатите във времето насочи вниманието ни към
създаване на концептуален Типов модел на услуга за ДЕГЗ, основана
интердисциплинарна връзка между специалисти и превенция на ЕГЗ.
През периода 01.09 – 15.11.2016г. беше проведено проучване на
потребностите от интердисциплинарна връзка, превенция и ранна
диагностика на ДЕГЗ сред педиатри и родители. Проучването имаше за
цел да установи значимостта от присъствие на превенция, скрининг,
поддържане на интердисциплинарна връзка между здравна, социална и
образователна система с цел ускоряване на процеса на включване на
ДЕГЗ в ранна терапия. Някои теоретични идеи, понятия и хипотези за
създаването на Типовия модел за организация и управление на услуга за
ДЕГЗ бяха доразвити в съответствие с емпиричните данни, с анализа на
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проучените закони, наредби и правилници, с анализа на данни от
скрининг изследване.
3.Генерална цел, визия, мисия
Основна цел на ЦКУДЕГЗ е включване на ДЕГЗ и деца с риск
от ЕГЗ в превенция в предучилищна възраст. Второстепенните цели са
свързани с осигуряване на превенция за деца с риск от ЕГЗ, осигуряване
ранна диагностика и ранна терапия за деца с ЕГЗ, осигуряване на
интердисциплинарна връзка между социална, образователна и социална
система и насърчаване на родителите да стимулират езиковите и
познавателните способности на децата в ПУВ. Визията за развитие на
ЦКУДЕГЗ е насочена към осигуряване на качествени услуги за ДЕГЗ и
деца с риск от ЕГЗ. Екипът на ЦКУДЕГЗ трябва да вярва, че всички деца
с риск от ЕГЗ имат право да се включат в дейности по превенция,които
осигуряват стимулиране на езиковите и говорните способности, ранна
диагностика и терапия преди постъпване в училище. Мисията на
ЦКУДЕГЗ е да работи за включване на деца с риск от ЕГЗ и ДЕГЗ в
превенция, ранна диагностика и терапия в ПУВ, като затова осигурява
качествени услуги. Езиково-говорното развитие на децата до 7г. може да
се подобрява като се осигурява качество на услугата. За постигане
заложените главна цел и стратегически цели, екипът на интегративната
социална услуга е мултидисциплинарен и включва: социален работник,
логопеди, педиатър и психолог. Педагогът, педиатърът, логопедът и
психологът са част от мултидисциплинарния екип на ЦКУДЕГЗ и
провеждат скрининг изследване на децата след три годишна възраст със
скрининг теста Д.П.Е. 3-4г. един път в началото на учебната година след
заявено желание от родител. Родители на деца, селектирани като деца с
риск от езиково развитие след проведен скрининг получават Препоръка
за включване в Програма за ранно езиково-говорно развитие.
Препоръката се приема от социален работник в ЦКУДЕГ, който
разглежда препоръката и предлага за попълване Въпроси насочващи
към поведение на децата на 30 месеца и 54 месеца [130], [131],
включени в Типов модел за организация и управление на услуга за ДЕГ
(ако такива не са подадени с Препоръката за консултация). Социалният
работник включва/насочва детето към група по превенция, чрез доклад,
детето преминава Тренинг за стимулиране на езиково-говорни
способности за деца в риск и от ЕГЗ в ПУВ ( направление 1) на
Програма за ранно езиково-говорно развитие. Детето с риск от ЕГЗ
преминало през Тренинг за стимулиране на езиково-говорни
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способности за деца в риск и от ЕГЗ (направление 1) минава през
направление 2 – което включва оценка и терапия.
Диаграма 8: Модел на услуга

Интердисциплинарният екип създава се от мултидисциплинарния
екип на социалната услуга - ЦКУДЕГЗ, включва специалисти от
образование и здравеопазване. Включването става, чрез заявено желание
на педиатъра или педагога (представител на детска градина) в заявление,
с което той заявява желанието си за включване в екипа (заявление в
приложение). Ангажиментите на специалистите при включването в
интердисциплинарния екип са свързани с готовност за съпричастност и
взаимополезност, чрез предоставяне на информация на пациентите,
използване на предложени скрининг тестове и даване на Препоръка за
консултация или включване в Програма езиково-говорно развитие.
Целта на съществуване на интердисциплинарния екип не е да натоварва
педиатрите и педагозите с допълнителни ангажименти, а по-скоро
специалистите от този екип да имат възможност да се обръщат към
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мултидисциплинарния екип на социалната услуга при необходимост. В
така предложения Типов модел за организация и управление на услуга
за ДЕГЗ, социалният работник спомага за установяване на
интердисциплинарна връзка
в интердисциплинарния екип между
мултидисциплинарния екип на социалната услуга и други специалисти
от система здравеопазване и образование в лицето на педиатри и
педагози. Целта, заложена в Типовия модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ може да бъде постигната без наличието на
интердисциплинарен екип и установяване и поддържане на
интердисциплинарна връзка между образователна, социална и здравна
система. Специалистите от ЦКУДЕГЗ може да реализират превенция и
ранна терапия за деца с риск от ЕГЗ, но съвременните виждания все
повече залагат на връзка и екипност между специалистите, които имат
отношение с едно дете със затруднение. Интердисциплинарната
връзка е и част от маркетинговото решение за постигане на целта и
развитие на услугата като устойчива и ефективна. (Затова
поддържането на интердисциплинарната връзка е заложено във визията
за развитие на доставчика на интегративната услуга и е част от
маркетингов план. Социалната услуга е интегративна,
включва
кореспонденция и съвместни дейности между социални, здравни и
образователни звена за постигане на генерална цел, стратегически и
технически цели. Така тя кореспондира с изводите на теоретични обзор,
посочващи потребност от качествено нови услуги за населението в
съответствие с европейски стандарти, услуги, които целят цялостното
развитие на личността. Считаме, че социалната услуга трябва да има
ангажимент към процеса на включване на ДЕГЗ в терапия. На практика
социалната услугата е насочена към ДЕГЗ и същността и е свързна с
терапията, която ще получават децата до 7г., но интегративният характер
на услугата поставя пред нея предизвикателството да се ангажира с
дейности извън пряката логопедична терапия- каквито са превенцията и
скринингът. Този елемент, заложен в концепцията на социалната
услуга, поставя логопедията в
междусекторното пространство –
образование – здравопазване- социални услуги, като отговаря на
предизвикателството, да се предлагат качествено нови услуги за
населението в съответствие с европейски стандарти.
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4. Програма за ранно езиково-говорно развитие към Типов модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ
Към така представения Типов модел за организация и управление
на услуга за ДЕГЗ се предлага Програма за ранно езиково-говорно
развитие (ПРЕГР), (вж диаграма 9).
Диаграма 9: Модел на Програма за ранно езиково-говорно развитие

Тя включва две направления – (направление 1 и направление 2), които
обезпечават част от дейностите заложени в Типовия модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ в ПУВ. Програмата е
предназначена за деца, преминали през скрининг и определени
(селектирани) като деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ. Направление 1 на
Програмата за ранно езиково-говорно развитие се реализира чрез
Тренинг за стимулиране на езиково-говорни способности.
Диаграма 10: Схема на Тренинг за стимулиране на езиково-говорните
способности
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Тренинингът за деца в риск от ЕГЗ, включва задачи, свързани с
развитие в области обща и фина моторика, схема на тялото, разбиране и
изразяване (вж диаграма 9 и 10). Развитието на общата моторика е
последвано от развитие на графомоториката и моториката на
артикулационния апарат. Има много фактори за развитието на
графичните умения на децата в предучилищна възраст, които се развиват
паралелено с психомоторното съзряване и с развитието на схемата на
тялото [86, 36]. Ниските резултати в сфера Рисуване на човешка фигура
на скала Графизъм, както и цялостните ниски резултати за покритие на
скалата Графизъм,
будят тревога за бъдещото развитие на
изследваното поколение в областта на писането, проблемът ще става все
по актуален, поради промените в образованието, където децата ще влизат
в контакт с писмената реч на 5г. [86]. Дефицит на езиково развитие
или езиково развитие в риск имат затруднения в грамоториката.
Отбелязано беше, че 80% от децата с риск или дефицит на езиково
развитие имат затруднения в област Графизъм. Едва 20% от децата с
дефицит на езиково развитие и езиково развитие в риск успяват да
прерисуват геометрична фигура (кръг), като така покриват сферата
Прерисуване на кръг на Скала Графизъм, а 80 % не се справят нито с
прерисуването на геометрична фигура, нито с рисуването на човешка
фигура, като така не покриват Скала Графизъм (включваща сфера
Прерисуване на кръг и сфера Рисуване на човешка фигура). Данните от
направеното изследване през 2016/2017г., дават информация за
наличието на статистически значима връзка между степен на ниво на
езиково-говорно развитие и схема на тялото. Корелационата матрица
показва, че има наличие на връзки, които са статистически значими
при ниво р<0.05 /отбелязано е с една */ или при ниво р<0.01 /отбелязано
е с две **/, между схема на тялото и ниво на езиково развитие
статистически значима 0,000, а коалиционната зависимост Pearson
Corelation е 0,768** (вж таблица 8). Психологическият конструкт схема
на тялото е структорообразуващ, както за цялостното психично развитие,
така и за езиково-говорното развитие на децата в предучилищна възраст.
Между три и четири години, детето трябва да може да посочва и
назовава основни частите на своето тяло, да определя и назовава основни
посоки (горе, долу, пред, зад), да определя позиция на своето тяло (прав,
легнал, седнал). Представата за схемата на тялото [5,6] се изработва чрез
изследване на тялото, подражаване, познаване на тялото, графична
представа за тялото. Развитието на схемата на тялото е в зависимост с
графомоториката, защото познанието за телесната семантика в
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подробности, позволява на детето на три години да нарисува човешка
фигура от типа на главоного. Област Комуникативни способности на
Тренинг за стимулиране на езиково-говорните способности към
Програмата за ранно езиково-говорно развитие включва следните две
области: Разбиране и Изразяване. Децата с езиково развитие в риск и
дефицит на езиково-говорно развитие демонстрират ниски резултати по
отношение на област Разбиране, изразено в ниски показатели на двете
сфери на скала Разбиране.
Таблица 8: Корелационна матрица
Сфера
Влизане
във
взаимоотношения
на
скала
Социализация и комуникация и
Общ бал
Сфера Желание за говорене на
скала
Социализация
и
комуникация и Общ бал
Сфера Рисуване на човешка
фигура на скала Графизъм и
Общ бал
Сфера
Прерисуване
на
геометрична фигура на скала
Графизъм и Общ бал
Сфера
Разбиране
на
съобщението на скала Разбиране
и Общ бал
Сфера Пасивен речник на скала
Разбиране и Общ бал
Сфера
Информираност
на
съобщението
на
скала
Изразяване и Общ бал
Сфера Активен речник на скала
Изразяване и Общ бал
Сфера Синтактични способности
на скала Изразяване и Общ бал
Сфера разбираемост на говора на
скала Изразяване и Общ бал
Скала Схема на тялото и Сфера
Активен речник
Скала Схема на тялото и Сфера
Синтактични способности
Скала Схема на тялото и Сфера
Разбираемост на говора

Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,597**
,000

Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,600**
,000

Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,495**
,000

Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,506**
,000

Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,372**
,000

Корелационна значимост
Статистическа зависимост
Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,708**
,000
,546**
,000

Корелационна значимост
Статистическа зависимост
Корелационна значимост
Статистическа зависимост
Корелационна значимост
Статистическа зависимост
Корелационна значимост
Статистическа зависимост
Корелационна значимост
Статистическа зависимост
Корелационна значимост
Статистическа зависимост

,655**
,000
,548**
,000
,575**
,000
,517**
,000
,259**
,000
,554**
,000
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Анализът на обобщените резултати на научното изследване
показва, наличие на статистически значима връзка между ниво на
езиково-говорно развитие и сфера Разбиране на съобщението, ниво на
езиково-говорно развитие и сфера Пасивен речник. Данните от сфера
Разбиране на съобщението на скала Разбиране и общ бал (показващ ниво
на езиково развитие), показва корелационна значимост - 0,372** и
статистическата значимост 0,000. Данните от сфера Пасивен речник на
скала Разбиране и общ бал (показващ ниво на езиково развитие),
демонстрират корелационна значимост - 0,708** и статистическата
значимост - 0,000 (вж таблица 12). Децата с езиково развитие в риск и
дефицит на езиково-говорно развитие демонстрират ниски резултати по
отношение на област Изразяване. Данните от изследването представено в
етап втори на глава трета показват, изразено ниски показатели на
сфера Активен речник, сфера Синтаксис, сфера Разбираемост на говора
на скала Изразяване при децата с риск на езиково-говорно развитие.
Анализът на обобщените резултати на научното изследване представено
в подготвителен етап на трета глава показва, че от децата с риск и
дефицит на езиково развитие 92,6% не покриват сфера Разбираемост на
говора, 40,6% от тях не успяват да покрият сфера Синтактични
способности на скала Изразяване, 81,5% от децата с риск и дефицит на
езиково развитие не покриват сфера Активен речник на скала
Изразяване. Данните показват статистическа зависимост между сфера
Активен речник на скала Изразяване и Общ бал (показващ ниво на
езиково развитие) изразени така корелационна значимост - ,655** и
статистическата значимост - 0,000. Виждаме, че данните от сфера
Синтактични способности на скaла Изразяване и oбщ бал, показващ
ниво на езиково развитие показват корелационна значимост - ,548** и
статистическата значимост - 0,000 (вж таблица 8). Данните от сфера
Разбираемост на говора на скала Изразяване и Общ бал, показващ ниво
на езиково развитие показват корелационна значимост ,575** и
статистическата значимост 0,000. Корелационата матрица показва, че
има наличие на връзки, които са статистически
значими при ниво
р<0.05 /отбелязано е с една */ или при ниво р<0.01 /отбелязано е с две**/
за сфера разбираемост на говора, сфера Синтактични способности и
сфера Активен речник на Скала изразяване и ниво на езиково-говорно
развитие (вж таблица 8). Открива се наличие на статистически значима
връзка между скала Схема на тялото и сферите на скала Изразяване.
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Програмата за ранно езиково-говорно развитие, предложена като
част от Типовия модел е създадена от автора на дисертацията въз
основа на следните ключови изводи:
1. При децата с дефицит на езиково-говорно развитие и риск от ЕГЗ се
констатират ниски резултатаи в област Разбиране и област
Изразяване, затова трябва да се търси начин за обезпечаването им в
Програма за ранно езиково-говорно развитие.
2. Свързаната реч на детето е резултат от развитието на перцептивна и
експресивната реч, изразени в развитието на област Разбиране и
област Изразяване.
3. Развитието на перцептивна реч води към развитие на експресивна
реч.
4. Развитието на перцептивна реч е свързано не само с количеството на
думи, но и с разбиране на тяхната семантика, което се овладява найлесно в игрова форма.
5. Развитието на схемата на тялото има отношение към езиковоговорното развитие на децата, което означава, че една Програма за
ранно езиково-говорно развитие трябва да включва задачи за
развитие на схема на тялото.
6. Графичните умения могат да се развиват паралелно с развитието на
схема на тялото и психомоторното развитие [86, 35,36], което на
практика означава, че една програма трябва да има задачи, които
предлагат развитие на графомоториката, паралелно с задачи за
развитие на областите Разбиране и Изразяване.
Така предложената концепция за Типов модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ, търси правилния път, в който
превенцията може да се реализира. Изработеният и предложен от автора
на дисертацията Тренинг за ранно езиково-говорно развитие към
Програма за ранно езиково-говорно развитие за деца в ПУВ дава
възможност деца с риск от ЕГЗ да бъдат включени в група за ранна
стимулация на комуникативните способности, преди постъпването им в
училище. Предложените към Практически наръчник за оценка и
терапия: Въпроси насочващи към поведение на децата на 30 месеца и 54
месеца, Протокол за резултати от практическо упражнение за преценка
на грешките в артикулацията към основно интензивно логопедично
изследване, Материали, включващи използване а рисувателни техники,
Лесни стихове при работа с ДЕГЗ, притежават ясна практическа полза за
модела.
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Резултати от етап II Апробиране на части от типов модел на организация
и управление на услуга за дегз

Разработеният Модел за организация и управление на услуга за
ДЕГЗ и приложената към него Програма за ранно езиково-говорно
развитие дават възможност да бъдат апробирани връзки и части на
модела. Съобразявайки се с ограниченията на времевия фактор
направихме апробация на отделни части от целия Типов модел на
организация и управление на услуга за ДЕГЗ.
1.Анализ на резултати от скрининг на деца 3-4 г. с теста Д.П.Е. 3-4 г.
1.1.Анализ на резултати от четирите скали на теста Д.П.Е. 3-4г.
Скала Социализация и комуникация на теста Д.П.Е. 3-4 г. има
две сфери: Сфера Влизане във взаимоотношения и Сфера Желание за
говорене. Анализът на резултати от сфера Влизане във взаимоотношения
на Скала Социализация и комуникация показва, че 81% от изследваните
деца покриват
Сфера Влизане във взаимоотношения на скала
Социализация и комуникация, а 19% от изследваните деца не покриват
сферата. Анализът на резултати от сфера Желание за говорене на Скала
Социализация и комуникация показва, че 86,4% от изследваните деца
покриват Сфера Жеалание за говорене на скала Социализация и
комуникация, а 13,6% от изследваните деца не покриват сфера Желание
за говорене на скала Социализация и комуникация. Анализът на данните
от скала Графизъм съдържа анализ на резултатите от двете сфери:
сфера Прерисуване на кръг и сфера Рисуване на главоного.
Представените резултати показват, че от изследваните деца (69,8%)
успяват да покрият изискванията на сфера Прерисуване на геометрична
фигура на скала Графизъм, а 30,2% (от изследваните деца) не покриват
сфера Прерисуване на геометрична фигура на скала Графизъм (вж
таблица 9). Най-трудно се оказва изпълнението на изискването за
закръгленост и завършеност на кръга. При изпълнението на задачата на
Сфера Рисуване на човешка фигура на Скала Графизъм, при която се
изисква рисуване на човешка фигура, се наблюдават липсващи елементи
като очи и уста. Общите данни от сфера Рисуване на човешка фигура,
според която само 25,1% от всички изследвани деца успяват да покрият
тази сфера са представени в таблица 9. От получените общи резултати,
представени в таблица10 става ясно, че 25,10% от общо изследваните
деца са изпълнили задачата рисуване на човешка фигура от типа на
главоного, 74 9% не са изпълнили тази задача за рисуване на главоного,
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за да покрият сфера Рисуване на човешка фигура на скала Графизъм.
Направеният анализ на двете сфери на скала Графизъм, съпоставката
на резултатите с други проведени изследвания в България, ни дават
възможност да насочим вниманието на специалисти и родители към
бдителност по отношение на фината моторика, спрямо всички деца
(както при тези, при които трябва да се осъществява превенция и
терапия, така и при тези без такава потребност). Скала Разбиране
отразява богатството на пасивен речник и способността на децата да
разбират съобщения. В нея са включени две сфери: сфера Пасивен
речник и сфера Разбиране на съобщение. Сфера Пасивен речник ни
дава информация за обема на пасивният речник на детето, а сфера
Разбиране на съобщението информация за разбиране на изречения.
Таблица 9 показва, че 94% от общо изследваните деца покриват тази
сфера. Другата сфера на скала разбиране- Сфера Разбиране на
съобщение на скала Разбиране се покрива чрез отговор на Въпроса (В5)
Детето разбира прости инструкции, непридружени с жестове. 94 % от
общо от изследваните деца покриват сфера Разбиране на съобщение на
Скала Разбиране, а 6% от общо изследваните деца не успяват да
покрият сфера Разбиране на съобщение на Скала Разбиране (вж
таблица 9) Анализът на данни от сфера Пасивен речник показва, че 73%
от изследваните деца покриват сферата, а 26,1% не покриват тази сфера.
Анализът на резултатите от скала Изразяване включва анализ на данните
на четирите сфери на тази скала: сфера Информираност на съобщението,
сфера Активен речник, сфера Синтактични способности, сфера
Разбираемост на говора. Резултатите от анализа на сфера
информираност на съобщението показват, че 61,3% от изследваните
деца покриват тази сфера, а 38,7% не успяват да я покрият. 79,9 % от
всички изследвани деца са покрили Сфера Активен речник на Скала
Изразяване, а 20,1% от всички изследвани деца не са покрили Сфера
Активен речник на Скала Изразяване (вж таблица 9).

34

Таблица 9: Процент деца, покрили и непокрили сферите на скалите
%,
% не
покрили покрили
Скала
Сфера
сфера
сфера
Социализация и
Влизане във
комуникация
взаимоотношения
81
19
Социаллизация и
комуникация
Желание за говорене
86,4
13,6
Рисуване на човешка
Графизъм
фигура
25,1
74,9
Прерисуване на
Графизъм
геометрична фигура
69,8
30,2
Разбиране на
съобщението
94
6
Рабиране
Разбиране
Изразяване
Изразяване
Изразяване
Изразяване

Пасивен речник
Информираност на
съобщеието

73,9

26,1

61,3

38,7

Активен речник
Синтактични
способности
Разбираемост на
говора

79,9

20,1

94

6

60,3

40,7

Данните показват още, че от децата, които са покрили сфера
Разбиране на съобщението 7% са с дефицит на езиково развитие, 15%
са със задоволително ниво на езиково развитие, 17% са с нормално
езиково развитие, а 61% са с високо ниво на езиково развитие (вж
графика 28).
Графика 28: сфера Разбиране на съобщението на скала Разбиране за
различните нива на езиково развитие

7,00%

15,00%

17,00%

61,00%

дефицит на
задоволително
нормално
много високо
езиково развите езиково развитие езиково развитие езиково развитие

Данните от графика 29 ни дава информация за общото процентно
разпределение на покритието на сфера Пасивен речник на скала
Разбиране за различните нива на езиково развитие. Виждаме, че от
децата, които са покрили сфера Пасивен речник, 1% са с дефицит на
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езиково развитие, 16% са със задоволително ниво на езиково развитие,
37% са с нормално езиково развитие, а 46% са с високо ниво на езиково
развитие.
Графика 29: сфера Пасивен речник на скала Разбиране за различните нива
на езиково развитие
37%
1%
дефицит на
езикво развитие

46%

16%
задоволително
ниво на езикво
развитие

нормално ниво много виско ниво
на езиково
на езиково
развитие
развитие

Децата с езиково развитие в риск демонстрират слаби резултати в
сфера Пасивен речник на скала Разбиране, сфера Разбиране на
съобщение на скала разбиране, Децата с високо ново на езиково
развитие показват отлични резултати при покритието на сфера Пасивен
речник на скала Разбиране, сфера Разбиране на съобщение на скала
Разбиране. Анализът на скала Изразяване включва анализ на данните от
четирите сфери на скалата. Графика 30 ни дава информация за общото
разпределение на покритието на сфера Информираност на
съобщението на скала Разбиране за различните нива на езиково
развитие. Текущото изследване установява, че от изследваните деца,
които са покрили сфера Информираност на съобщението 4,1% са
децата с дефицит на езиково развитие, 16,4% са със задоволително ниво
на езиково развитие, 24,6% са с нормално езиково развитие, а 54,9% са с
високо ниво на езиково развитие.
Графика 30: сфера Информираност на съобщението на скала Изразяване
за различните нива на езиково развитие

4,10%

16,40%

дефицит на
задоволително
езиково развите
езиково
развитие

24,60%

нормално
езиково
развитие

54,90%

много високо
езиково
развитие

Покритието на Сфера Активен речник на Скала Изразяване в
зависимост от нивото на езиково-говорно развитие е представено в
графика 31. Представя се информация за данните от общото
36

разпределение на покритието на Сфера Активен речник на Скала
Изразяване за различните нива на езиково развитие. Виждаме, че от
децата, които са покрили сфера Пасивен речник, 3% имат дефицит и
риск на езиково развитие, 19% са със задоволително ниво на езиково
развитие, 33% са с нормално езиково развитие, а 45% са с високо ниво
на езиково развитие (вж графика 31).
Графика 31: Покрили сфера Активен речник на Скала Изразяване в
зависимост от нивото на езиково развитие

3,10%

18,90%

дефицит на
задоволително
езиково развите
езиково
развитие

33,30%

44,70%

нормално
езиково
развитие

много високо
езиково
развитие

Анализът на данни от Сфера Синтактични способности на скала
Изразяване се изразява чрез отговорите на Въпроса (В 9) Детето прави
изречение от типа подлог-сказуемо-допълнение и употребява първото
лице за самоназоваване. За да получи детето 1т. и да покрие Сфера
Синтактични способности на скала Изразяване трябва да успее да
състави просто изречение. Резултатите от покритието на Сфера
Синтактични способности на скала Изразяване представени в
таблица 9. Настоящото изследване показва още, че от децата, които са
покрили сфера Синтактични способности на скала Изразяване, 9%
са децата с дефицит на езиково развитие, 24% са със задоволително
ниво на езиково развитие, 29% са с нормално езиково развитие, а 38% са
с високо ниво на езиково развитие (вж графика 32).
Графика 32 : Покрили сфера Синтактични способности на Скала
Изразяване в зависимост от ниво на езиково развитие
24%

29%

38%

9%
дефицит на
задоволително
езикво развитие ниво на езикво
развитие

нормално ниво много виско ниво
на езиково
на езиково
развитие
развитие
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Текущото изследване установява процентното разпределение на
покрили и не покрили сфера Разбираемост на говора (вж таблица 9). От
общо изследваните деца 60,3% са покрили сфера Разбираемост на
говора на Скала
Изразяване, а 40,7% не са покрили сферата.
Разпределението на резултати в зависимост от нивото на езиковоговорно развитие са представени в графика 33, където от покрилите
сфера Разбираемост на говора на Скала Изразяване 2% са с дефицит
на езиково развитие, 20% са с задоволително езиково развитие, 22% са с
нормално езиково развитие, 56% са с много високо езиково развитие.
Графика 33: покрили сфера Разбираемост на говора на Скала Изразяване в
зависимост от нивото на езиково развитие
56%
20%

22%

2%
дефицит на езикво задоволително нормално ниво на много виско ниво
развитие
ниво на езикво езиково развитие
на езиково
развитие
развитие

1.2. Анализ на резултати от четирите скали на теста Д.П.Е. 3-4г. при
деца с дефицит на езиково развитие
Изследвахме резултататите на всяка от сферите на четирите
скали при деца с дефицит на езиково развитие. Резултатите на езиковоговорно развитие на децата в риск или дефицит показват, че 63% от
децата с риск и дефицит на езиково развитие не успяват да покрият
сфера Влизане във взаимоотношения на скала Социализация и
комуникация, а 37% от децата с дефицит и риск на езиково развитие
покриват сфера Влизане във взаимоотношения на скала Социализация
и комуникация. Анализът на данни от скала Социализация и
комуникация при деца с дефицит и риск на езикво развитие показва, че
83,3% от децата с дефицит на езиковото развитие и езиково развитие в
риск получават 0т. на въпрос (В2), а 16,7% получават 1 т. На практика
това означава, че 83,3% от децата с дефицит на езиково развитие
покриват сфера Желание за говорене на скала Социализация и
комуникация, а 16,7% от децата с дефицит на езиково развитие не
покриват сфера Желание за говорене на скала Социализация и
комуникация (вж таблица 10).
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Таблица 10: процент деца с риск от езиково развитие покрили и
непокрили сферите на скалите
Скала
сфера
% изследвани %
деца с
изследвани
дефицит на
деца с
езикво
дефицит на
развитие,
езикво
покрили
развитие,
сфера
покрили
сфера
Социализация
Влизане във
37
63
и
взаимоотношения
комуникация
Желание за
16,7
83,3
говорене
Грамизъм
Рисуване на
3,7
96,3
човешка фигура
Прерисуване на
40,7
59,3
геометрична
фигура
Разбиране
Разбиране на
77,8
22,2
съобщението
пасивен речник
7,4
92,6
изразяване
Информираност
18,5
81,5
на съобщеието
активен речник
18,5
81,5
Синтактични
59,3
40,7
способности
Разбираемост на
7,4
92,6
говора
Графизмът има връзка с развитието на говора, защото символът
на предмета, който детето изобразява чрез рисуването показва
навлизането във нов и важен период. Развитието на графизма зависи от
интелектуално и психомоторно развитие на децата, свързва се както със
схемата на тялото и структуриране на пространството у детето, така и с
емоционалното им развитие. Анализът на данни от скала Графизъм при
деца с дефицит и риск на езиково развитие показват, че 59% от децата
показали дефицит и риск на езиково-говорно развитие не успяват да
покрият сфера Прерисуване на геометрична фигура на скала
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Графизъм, а 40,7% успяват да покрият сферата Прерисуване на
геометрична фигура на скала Графизъм. От децата с дефицит и риск на
езиково-говорно развитие едва 3,7% покриват Сфера Рисуване на
човешка фигура на Скала Графизъм, останалите 96,3% от децата с
дефицит и риск на езиково-говорно развитие не покриват Сфера
Рисуване на човешка фигура на Скала Графизъм. Анализът на скала
Разбиране включва данните от двете сфери: Пасивен речник и Разбиране
на съобщението на скалата. За децата с риск и дефицит на езиково
развитие покриването на сфера Разбиране на съобщение на Скала
Разбиране също оказва известни затруднения. 22,2% от тях не успяват да
покрият критериите на сфера Разбиране на съобщение, а 77,8 % от тях
успяват да се справят и да покажат добри резултати. Таблица 10 ни дава
информация за процента деца с риск на езиково развитие, които са
успели да покрият сфера Разбиране на съобщение на скала Разбиране.
За децата с риск и дефицит на езиково развитие покритието на сфера
Разбиране на съобщение на Скала Разбиране също оказва известни
затруднения. 22,2% от тях не успяват да покрият критериите за сферата,
77,8% от тях успяват да се справят и да покажат добри резултати.
Таблица 11 ни дава информация за децата много високо езиково
развитие, при които 98,6% са успели да покрият с сфера Разбиране на
съобщение на Скала Разбиране, а едва 1,4% не са успели да покрият
изискванията на тази сфера.
Сфера Пасивен речник на Скала
Разбиране се явява малко по-трудна за изпълнение в сравнение със
сфера Разбиране на съобщението на Скала Разбиране, в която се
изисква разбиране на прости инструкции. 73,9% общо от изследваните
деца покриват сфера Пасивен речник на Скала Разбиране, а 26,1% от
общо изследваните деца не успяват да покрият сфера Активен речник
на Скала Разбиране (вж таблица 10). Резултатите от изследването на
сфера Пасивен речник на Скала Разбиране могат да ни дадат отправна
точка за евентуално изоставане в нервопсихичното развитие, защото
разбирането е показател за цялостното психично функциониране на
детето. Децата с езиково развитие в риск демонстрират слаби резултати
именно в
сфера Пасивен речник на скала Разбиране. Резултатите
показват, че децата с дефицит на езиково-говорно развитие показват
нисък процент на покриваемост на сфера Пасивен речник. Анализът на
данни от скала Изразяване включва получените резултати от четирите
сфери на скалата Изразяване: сфера Информираност на съобщението,
сфера Активен речник, сфера Синтактични способности, сфера
Разбираемост на говора. Едва 18,5% от децата с риск и дефицит на
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езикво развитие покриват сфера Информираност на съобщението на
скала Изразяване, в която се изисква децата вербално да изразят свое
желание, мисъл и т.н. Останалите 81,5% от децата с децата с дефицит на
езиково-говорно развитие не покриват сфера Информираност на
съобщението на
скала Изразяване (вж таблица 10). Текущото
изследване установява, че 92,6% от деца с дефицит на езиково развитие и
езиково развитие в риск не успяват да покрият сфера Пасивен речник
на Скала Разбиране, а едва 7,4% от децата с дефицит и риск на езиковоговорно развитие покриват
сфера Пасивен речник на Скала
Разбиране. Данните от текущото изследване показват, че 81,5% деца с
дефицит на езиково развитие и езиково развитие в риск не успяват да
покрият сфера Активен речник на Скала Изразяване, а едва 18,5 % от
децата с дефицит и риск на езиково-говорно развитие покриват сфера
Активен
речник на Скала
Изразяване. Резултатите от сфера
Синтактични способности на Скала Изразяване при деца с дефицит на
езиково развитие и езиково развитие в риск, представени в таблица 10
показват, че 40,7% от деца с дефицит на езиково развитие и езиково
развитие в риск
не успяват да покрият сфера Синтактични
способности на Скала Изразяване , а 59,3% от децата с дефицит и риск
на езиково-говорно развитие покриват
сфера Синтактични
способности на Скала
Изразяване. Резултатите от сфера
Разбираемост на говора на Скала Изразяване при деца с дефицит на
езиково развитие и езиково развитие в риск са представени в таблица 14
и показват, че само 7,4% от децата с дефицит на езиково развитие и
езиково развитие в риск успяват да покрият сфера Разбираемост на
говора на Скала Изразяване, а 92,6% от децата с дефицит и риск на
езиково-говорно развитие не покриват сфера Разбираемост на говора
на Скала Изразяване. За разлика от тях, децата с много високо ниво на
езиково развитие дават по-добри резултати (вж таблица 10).
1.3.Анализ на резултатати от скалите на теста Д.П.Е. 3-4г. за деца с
високо езиково развитие
Анализът на данни от скала Социализация и комуникация при
деца с високо ниво на езиково развитие показва, че само 5,3% от децата
с много високо езиково развитие с получават 0т. на въпрос (В2), а цели
94,7% получават 1т. В практичен план, това означава, че 94,7 % от
децата с високо езиково развитие покриват тази сфера, а 5,3% от децата
с високо езиково развитие не покриват сфера Желание за говорене на
скала Социализация и комуникация (вж таблица 11).
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Таблица 11: процент деца с високо езиково развитие, покрили и непокрили
сферите на скалите
Скала

Сфера

Социализация
и комуникация

Влизане във
взаимоотношения
желание за говорене

Грамизъм

Разбиране

Изразяване

Деца с високо
ниво на
езиково
развитие,
покрили
сферата

Деца с високо
ниво на езиково
развитие, не
покрили сферата

94,7

5,3

Рисуване на човешка
фигура
Прерисуване на
геометрична фигура
Разбиране на
съобщението
Пасивен речник

59,2

40,8

100

0

98,6

1,4

100

0

Информираност на
съобщеието
Активен речник

94,4

5,6

100

0

Синтактични
100
0
способности
Разбираемост на
95,7
4,2
говора
Резултатите от настоящото изследване на скала Графизъм при
деца с виско ниво на езиково развитие категорично показват, че 100% от
децата, показали много високо ниво на езиково развитие, успяват да
покрият сферата Прерисуване на геометрична фигура на скала
Графизъм. Няма деца с високо ниво на езиково развитие, които да не
успяват да покрият сферата Прерисуване на геометрична фигура на
скала Графизъм. Резултатите са представени в (вж таблица 11).
Направихме анализ на резултатите на децата с много високо езиково
развитие. От тях 59,2% покриват сфера Рисуване на човешка фигура
на скала Графизъм. Оказва се, че покриването на тази сфера се оказва
трудно за голям процент, включително и за децата с високо езиково
развитие. Данните в графика 53 показват,че 40,8% от децата с много
високо езиково развитие не са успели да покрият въпросната сфера на
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скала Графизъм. Анализът на данни от скала Разбиране при деца с
високо ниво на езиково развитие показват, че 100 % от деца с много
високо езиково развитие успяват да покрият сфера Пасивен речник на
Скала Разбиране (вж таблица 11). Анализът на данни от скала
Изразяване при деца с високо ниво на езиково развитие включват двете
сфери на скалата. Резултатите от анализ на данни на сфера Активен
речник на Скала Изразяване при деца с високо ниво на езиково
развитие представени в таблица 11 са доста по-различни от получените
данни при деца с риск и дефицит на езикво развитие. Данните от
изследването сочат, че децата с високо ниво на езиково развитие
показват добри резултати и покриват сфера Информираност на
съобщението на скала Изразяване. 94,4% от децата с високо ниво на
езиково развитие покриват сфера Информираност на съобщението на
скала Изразяване, само 5,6 % от децата с високо ниво на езиково
развитие не покриват сфера Информираност на съобщението на
скала Изразяване (вж таблица 11). Виждаме, че цели 100% деца с
високо езиково развитие успяват да покрият сфера Активен речник на
Скала Изразяване. Представените резултати показват, че децата с много
високо ниво на езиково развитие дават по-добри резултати (вж таблица
11), сравнени с децата с дефицит и риск на езиково развитие.
Резултатите от сфера Синтактични способности на Скала
Изразяване при деца с виско на езиково развитие представени в таблица
11 показват, че 100% от деца с високо езиково развитие успяват да
покрият сфера Синтактични способности на Скала Изразяване, като
процентите при децата с нормално и задоволително ниво на езиково
развитие са сходни – 100% от децата с нормално и задоволително ниво
на езиково развитие успяват да покрият тази сфера. Резултатите от сфера
Разбираемост на говора на скала Изразяване при деца с високо
езиково развитие са доста по-добри. Виждаме, че цели 95,7% от деца с
високо езиково развитие успяват да покрият сфера Разбираемост на
говора на скала Изразяване, а само 4,2% от тях не успяват да покрият
сфера Разбираемост на говора.
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2.Анализ на данни от ниво на развитие Схема на тялото и езиково
развитие
Анализът на данни включва анализ на взаимовръзка между скала
схема на тялото и четирите скали на теста. Скалата Схема на тялото
се извежда от отделни въпроси на скалите: скала Изразяване и скала
Разбиране. В настоящото изследване оценката на схемата на тялото се
изгражда върху точки от въпроси от област Разбиране и област
Изразяване, които вече бяха посочени. Скалата Схема на тялото е
структурирана от 0 до 15, а обобщените резултати от проведеното
изследване за равнището на развитие на схемата на тялото са
представени в таблица 12.

Равнище на
развитие на
схема на
тялото
Слабо развита
Задоволително
ниво
Оптимално
развита
Много добре
развита

Таблица 12: данни Схема на тялото
Класо
Ширин
Среда на Честота
f1
ве
а
класа
x
h
X1

%

0-5 т.
6-9 т.

6
6

6,5
6,5

71
46

35,7
23

10-13
т.
1415т.

4

11,5

30

15

2

14,5

52

26

Изследвахме връзката между равнище на развитие на схема на
тялото и ниво на езиково развитие при деца на възраст 3-4,5г. Текущото
изследване показва, че 35,7% от изследваните деца имат слабо развита
схема на тялото (вж таблица 12). При по задълбочено изследване на
резултатите откриваме, че това са децата, които имат езиково развитие
в риск или дефицит на езиково развитие. Тези резултати ни дават
основание да изследваме по задълбочено взаимовръзката между
езиково-говорното развитие и схемата на тялото.
Изследвахме връзката между ниво на езиково развитие и
равнище на развитие на схема на тялото. Проследихме
взаимовръзката между равнище на езиково развитие, получено от общ
бал и скала Схема на тялото, след което изследвахме наличието на
взаимовръзка между скала Схема на тялото и всяка от сферите на
четирите скали на теста. Текущото изследване показва, че 38% от децата
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с слабо развита схема на тялото имат дефицит на езиково развитие,
42% имат задоволително ниво на езиково развитие, 20% имат
нормално езиково развитие и 0% имат високо ниво на езиково
развитие ( вж таблица 14).
Таблица 14: Нива на езиково развитие при деца с различни развнища на
развитие на схема на тялото
Езиково развитие

Слабо развита
схема на тялото
Задоволително
ниво на развитие
на схема на
тялото
Оптимално ниво
на развитие на
схема на тялото
Много добре
развита схема на
тялото

В риск и
дефицит
38%

Задоволите
лно ниво
42,3 %

Нормално
ниво
19,7 %

Високо
ниво
0%

0%

28,3 %

65,2 %

6,5 %

0%

10 %

33,3 %

56,7 %

0%

0%

1,2 %

9.8 %

Данните от изследването сочат още, че децата със слабо развита
схема на тялото имат най-често риск или дефицит на езиково
развитие. 100 % от децата с риск на езиково развитие имат слабо
развита схема на тялото. Потърсихме връзката между ниво на езиково
развитие и равнище на развитие на схема на тялото. Анализът на
данните от скала Схема на тялото и сферите на скалите: скала
Социализация и комуникация, скала Графизъм, скала Разбиране и скала
Изразяване показват наличие на статистически значими връзки между
езиково развитие и развитие на схема на тялото. Корелативната матрица
представена (вж таблица 23) показва, наличие на връзки, които са
статистичеки значими при ниво р<0.05 /отбелязано е с една */ или при
ниво р<0.01 /отбелязано е с две **/. Анализът има за цел да проследи
зависимост между степен на развитие на схема на тялото и езиково
развитие. Задачите за развитие на схема на тялото, заложени в Тренинг
за стимулиране на езиково-говорното развие на направление 1 на
Програма за ранно езиково-говорно развитие на Типов модел на
оргнизация и управление на услуга за деца с ЕГЗ. Анализът има за цел
да обоснове включването на задачи, свързани с развитие на схема на
тялото в Тренинг за стимулиране на езиково-говорното развитие. Чрез
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използването на кростабулация се определи честотоното разпределение
на брой деца, процент на всяка от скалите една с друга, всяка от скалите
на теста с общия бал на езиково развитие и всяка от сферите на скалите
на теста със скала Схема на тялото. Всяка от скалите Социализация и
комуникация, Разбиране, Изразяване, Графизъм, от които е получен
общия бал в изследването има своята връзка със скалата схемата на
тялото, която би могла да бъде подробно изследвана. Анализът на
взаимовръзки на скала Схема на тялото и скала Социализация и
комуникация включва анализ на двете сфери на скалата и скала Схема на
тялото. Йосифова нарича развитието на схемата на тялото ранен
феномен, който започва още във възрастта 6-12 м. [36], а развитието й е
важен компонент, защото движението не участва само в психичното
развитие на детето, но и във връзките му с другите [13, с. 251]. Скала
Социализация и комуникация има две сфери: сфера Желание за
говорене и сфера Влизане във взаимоотношения. Изследвахме има ли
взаимовръзка между
двете сфери на Скала Социализация и
комуникация и скала Схема на тялото. Обобщена информация
представена в графика 35, показва, че 63,2% от децата, които не са
успели да покрият сфера Влизане във взаимоотношения на Скала
Социализация и комуникация са със слабо развита схема на тялото,
28,9% са със задоволително ниво на развитие на схема на тялото, 5,3%
са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 2,6% са с много
добре развита схема на тялото.
Графика 35: Не успели да покрият сфера Влизане във взаимоотношения на
Скала Социализация и комуникация
63,20%
28,90%
5,30%

2,60%

слабо развита задоволително оптимално ниво мнго добре
схема на тялото ниво на развитие на развитие развита схема на
тялото

Графика 37 ни дава малко обобщена информация, в която виждаме, че
от децата, които не са успели да покрият сфера Желание за говорене на
Скала Социализация и комуникация, 74% са със слабо развита схема
на тялото, 11% са със задоволително ниво на развитие на схема на
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тялото, 7% са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 8% са с
много добре развита схема на тялото.
Графика 37: Не са успели да покрият сфера Желание за говорене на Скала
Социализация и комуникация
74,10%

11,10%

7,40%

7,40%

слабо развита задоволително оптимално ниво мнго добре
схема на тялото
ниво на
на развитие развита схема на
развитие
тялото

Анализът на резултати от сфера Рисуване на човешка фигура на
Скала Графизъм и скала Схема на тялото представени в графика 37
показва, че от децата, които не са успели да покрият сфера Рисуване на
човешка фигура на Скала Графизъм, 45% са със слабо развита схема на
тялото, 27% са със задоволително ниво на развитие на схема на тялото,
17% са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 11% са с
много добре развита схема на тялото. Резултатите показват, че задачата,
свързана с рисуване на човешка фигура е трудна за всички деца,
независимо какво ниво на развитие на схема на тялото имат и все пак,
децата със много добре развита схема на тялото срещат най-малко
затруднения. За да нарисува човешка фигура от типа на главоного, която
да има глава, крака, очи, уста, трябва детето да има представа за своето
тяло и местоположението на тези части на в тялото.
Графика 37: Не са успели да покрият сфера Рисуване на човешка фигура на
Скала Графизъм
45,00%
26,80%

16,80%

11,40%

слабо развита задоволително оптимално ниво мнго добре
схема на тялото
ниво на
на развитие
развита схема
развитие
на тялото
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Анализът на резултати от сфера Прерисуване на геометрична
фигура на Скала Графизъм и скала Схема на тялото (вж графика 38) ни
дава малко по обобщена информация, според която виждаме, че от
децата, които не са успели да покрият сфера Прерисуване на
геометрична фигура на Скала Графизъм, 64% са със слабо развита
схема на тялото, 23% са със задоволително ниво на развитие на схема на
тялото, 13% са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 0% са
с много добре развита схема на тялото.
Графика 38: Не успели да покрият сфера Прерисуване на геометрична
фигура на Скала Графизъм
64%
23%

слабо развита
схема на тялото

13%

0%

задоволително
оптимално
много високо
равнище на
равнище на
равнище на
развитие на схема развитие на схема развитие на схема
на тялото
на тялото
на тялото

Анализът на резултати от сфера Разбиране на съобщението на Скала
Разбиране и скала Схема на тялото (вж графика 39) дава обобщена
информация, в която виждаме, че от децата, които не са успели да
покрият сфера Разбиране на съобщението на Скала Разбиране 66,7% са
със слабо развита схема на тялото, 8,3% са със задоволително ниво на
развитие на схема на тялото, 16,7% са с оптимално ниво на развитие на
схема на тялото и 8,3% са с много добре развита схема на тялото.
Графика 39: Не са успели да покрият сфера Разбиране на съобщението на
Скала Разбиране
66,70%
8,30%

16,70%

8,30%

слабо развита
задоволително оптимално ниво
мнго добре
схема на тялото ниво на развитие
на развитие
развита схема на
тялото

Резултати от сфера Пасивен речник на Скала Разбиране и скала Схема
на тялото показват, че от децата, които не са успели да покрият сфера
Пасивен речник на Скала разбиране 89% са със слабо развита схема на
тялото, а 11% са със задоволително ниво на развитие на схема на тялото,
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0% са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 0% са с много
добре развита схема на тялото (вж графика 40).
Графика 40: Не са успели да покрият сфера Пасивен речник на Скала
Разбиране
88,80%
11,50%

0,00%

0,00%

слабо развита задоволително оптимално ниво
мнго добре
схема на тялото ниво на развитие на развитие развита схема на
тялото

Анализът на резултати от скала Изразяване и скала Схема на тялото (вж
графика 41) показва, че от децата, които не са успели да покрият сфера
Информираност на съобщението на Скала Разбиране, 55% са със
слабо развита схема на тялото, 38% са със задоволително ниво на
развитие на схема на тялото, 6% са с оптимално ниво на развитие на
схема на тялото и 1 % са с много добре развита схема на тялото.
Графика 41: Не са успели да покрият сфера Информираност на
съобщението на Скала Разбиране
54,50%

37,70%

6,50%

1,30%

слабо развита
задоволително оптимално ниво
мнго добре
схема на тялото ниво на развитие
на развитие
развита схема на
тялото

Резултатите от сфера Активен речник на Скала Изразяване и
скала Схема на тялото (Графика 42 ) ни дава малко по обобщена
информация, виждаме, че от децата, които не са успели да покрият сфера
Активен речник на Скала Разбиране 92,5% са със слабо развита схема
на тялото, 7,5% са със задоволително ниво на развитие на схема на
тялото, 0% са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 0% са с
много добре развита схема на тялото.
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Графика 42: Не успели да покрият сфера Активен речник на Скала
Разбиране
92,50%

7,50%
слабо развита
схема на тялото

0,00%

0,00%

задоволително оптимално ниво
мнго добре
ниво на развитие
на развитие
развита схема на
тялото

Резултатите от сфера Синтактични способности на Скала
Изразяване и скала Схема на тялото представени в графика 43 показват,
че от децата, които не са успели да покрият сфера Синтактични
способности на Скала Изразяване 91,7% са със слабо развита схема на
тялото, 8,3% са със задоволително ниво на развитие на схема на тялото,
0% са с оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 0% са с много
добре развита схема на тялото.
Графика 43: Не са успели да покрият сфера Синтактични способности на
Скала Изразяване
91,70%

8,30%

0,00%

0,00%

слабо развита задоволително оптимално ниво
мнго добре
схема на тялото ниво на развитие на развитие развита схема на
тялото

Резултатите от сфера Разбираемост на говора на Скала
Изразяване и скала Схема на тялото (вж графика 44) показват, че от
децата, които не са успели да покрият сфера Разбираемост на говора
на Скала Изразяване, 66% са със слабо развита схема на тялото, 28% са
със задоволително ниво на развитие на схема на тялото, 4% са с
оптимално ниво на развитие на схема на тялото и 2% са с много добре
развита схема на тялото.
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Графика 44: Не са успели да покрият сфера Разбираемост на говора на
Скала Изразяване
66%
28%
4%

2%

слабо развита задоволително
оптимално
много високо
схема на тялото
равнище на
равнище на
равнище на
развитие на
развитие на
развитие на
схема на тялото схема на тялото схема на тялото

3. Анализ данни при деца със слабо развита схема на тялото
Изследвахме езиковото развитие при деца със слабо развита
схема на тялото. Таблица 15 ни показва, че 0% децата със слабо развита
схема на тялото имат много високо езиково развитие, 19,7% имат
нормално езиково развитие, 41,3% от децата със слабо развита схема на
тялото имат задоволително ниво на езиково развитие и 38% имат езикво
развитие в дефицит или риск.
Таблица 15: Ниво на езиково развитие при деца със слабо развита схема на
тялото
Езиково развитие при деца с слабо развита схема на тялото – 0-5т.

Клас

Развнище на езиково развитие

честота

%

9-10

Много високо езиково развитие

0

0%

7-8

Нормално езиково развитие

14

19,7%

5-6

Задоволително езиково развитие

30

42,3 %

0-4

Езиково развитие в риск и дефицит
на езиково развитие

27

38 %

Виждаме още, че 100% от децата със езиково развитие в риск
имат слабо развита схема на тялото. Тези данни ни дават възможност да
наблюдаваме и установим наличието връзка, между схемата на тялото и
езиковото развитие, като направим анализ на взаимовръките между всяка
от сферите на четирите скали и скала Схема на тялото.
51

Наравен е
анализ на данни от Скала Социализация и
комуникация при деца със слабо развита схема на тялото. Резултатите на
данни от сфера Влизане във взаимоотношения на Скала Социализация и
комуникация и скала Схема на тялото показват още, че 66% от децата
със слабо развита схема на тялото покриват сфера Влизане във
взаимоотношения на Скала Социализация и комуникация, а 34% не
успяват да я покрият. Анализът на резултати от сфера Желание за
говорене на Скала Социализация и комуникация и скала Схема на
тялото показват още, че 72% от децата със слабо развита схема на
тялото покриват сфера Желание за говорене на Скала Социализация и
комуникация, а 28% не успяват да я покрият (вж таблица 16). Анализът
на резултатати от Скала Графизъм при деца със слабо развита схема на
тялото в текущото изследване показват още, че само 6% от децата със
слабо развита схема на тялото покриват сфера Рисуване на човешка
фигура на Скала Графизъм, а 94% не успяват да я покрият (вж таблица
16). Анализът на резултати от сфера Прерисуване на геометрична фигура
на Скала Графизъм и скала Схема на тялото показват още, че децата,
които имат слабо развита схема на тялото тази задача е трудна за
изпълнение. Въпреки това 46% от децата със слабо развита схема на
тялото покриват сфера Прерисуване на геометрична фигура на Скала
Графизъм, а 54% не успяват да я покрият (вж таблица 16). Анализът на
резултати от скала Разбиране и скала Схема на тялото при деца със слабо
развита схема на тялото включва двете сфери на скалата. Анализът на
резултати от сфера Разбиране на съобщението на Скала Разбиране и
скала Схема на тялото показват още, че цели 89% от децата със слабо
развита схема на тялото покриват сфера Разбиране на съобщението на
Скала Разбиране, а само 11% не успяват да я покрият (вж таблица 16).
Анализът на резултати от сфера Пасивен речник на Скала Разбиране и
скала Схема на тялото показват още, че по-голям процент от децата със
слабо развита схема на тялото (65%) не успяват да покрият сфера
Пасивен речник на Скала Разбиране, а (35%) от тях покриват сфера
Пасивен речник на Скала Разбиране. (вж таблица 16).
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Таблица 16: Процент деца, със слабо развита схема на тялото, покрили и
непокрили сферите
скала

Соациализац
ия
и
комуникация
Графизъм

разбиране

Изразяване

сфера

% със слабо
развита схема
на тялото,
покрили
сфера

% със слабо
развита схема
на тялото, не
покрили
сфера

Влизане във
взаимоотношения

66

34

желание за говорене

72

28

рисуване на човешка
фигура

94

6

прерисуване на
геометрична фигура

46

54

разбиране на
съобщението

89

11

пасивен речник

35

65

информираност на
съобщеието

41

59

активен речник

48

52

синтактични
способности

84

16

разбираемост на говора

31

69

Резултатите скала Изразяване при деца със слабо развита схема на
тялото включва анализ на четирите сфери на скалатата. Анализът на
резултати от сфера Информираност на съобщението на
Скала
Изразяване и скала Схема на тялото показват, че 99% от децата с много
добре развита схема на тялото покриват сфера Информираност на
съобщението на Скала Разбиране, а само 1% от децата с много добре
развита схема на тялото не покриват сфера Информираност на
съобщението на Скала Разбиране. Резултатите от данните показват, че
41% от децата със слабо развита схема на тялото покриват сфера
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Информираност на съобщението на Скала Разбиране, а 59% не
успяват да я покрият. Анализът на резултати от сфера Активен речник на
Скала Изразяване и скала Схема на тялото показват още, че 48% от
децата със слабо развита схема на тялото покриват сфера Разбиране на
съобщението на Скала Разбиране, а 52% от тях не успяват да покрият
сферата. Анализът на резултати от сфера Синтактични способности на
Скала Изразяване и скала Схема на тялото от текущото изследване
показват още, че 84% от децата със слабо развита схема на тялото не
покриват сфера Синтактични способности на Скала Разбиране, а само
16% от тях успяват да покрият сферата. Анализът на резултати от сфера
Разбираемост на говора на Скала Изразяване и скала Схема на тялото
показват още, че 31% от изследваните деца със слабо развита схема на
тялото, успяват да покрият сферата, 69% от децата със слабо развита
схема на тялото не покриват сфера Разбираемост на говора на Скала
Разбиране (вж таблица 16).
4.Резултатати от данни при деца с много добре развита схема на
тялото
Изследвахме езиковото развитие при деца с много добре развита
схема на тялото 98,1% от децата с много добре развита схема на тялото
имат много високо езиково развитие, а 1,9% имат нормално ниво на
езиково развитие. Няма деца с много добре развита схема на тялото,
които да имат задоволително ниво на езиково развитие или езиково
развитие в риск или дефицит. Тези данни ни дават възможност да
наблюдаваме и установим наличието на връзка между схемата на тялото
и езиковото развитие. Езиковата онтогенеза се осъществява успоредно с
познавателната и не протича изолирано, а като неделима част от
взаимодействието на детето с околната среда [86,с.16]. Връзката на
комуникативното развитие с промените в двигателните умения на
детето, свързани с промяна на позата, ходене, манипулиране с
предметите предоставят на детето възможност да бъдат създадени
условия, които допринасят както пряко така и косвено за развитието на
комуникацията и езика, защото „процесът на развитие винаги е единен и
цялостен, в него са свързани всички негови степени и стадии [47].
Анализът на данните от сфера Влизане във взаимоотношения на Скала
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Социализация и комуникация и скала Схема на тялото при деца с много
добре развита схема на тялото ни показват, че 98,1% от децата с много
добре развита схема на тялото покриват
сфера Влизане във
взаимоотношения на Скала Социализация и комуникация, а само 1,9%
от децата с много добре развита схема на тялото не покриват тази сфера.
Анализът на резултати от сфера Желание за говорене на Скала
Социализация и комуникация и скала Схема на тялото в таблица 18
показват, че 98% от децата с много добре развита схема на тялото
покриват сфера Желание за говорене на Скала Социализация и
комуникация, а само 2% от децата с много добре развита схема на тялото
не покриват тази сфера. Анализът на данни от скала Графизъм при деца с
много добре развита схема на тялото включва анализ на двете сфери.
Анализът на резултати от сфера Рисуване на човешка фигура на Скала
Графизъм и скала Схема на тялото ни показват, че 67% от децата с
много добре развита схема на тялото покриват сфера Рисуване на
човешка фигура на Скала Графизъм, а 33% от децата с много добре
развита схема на тялото не покриват сфера Рисуване на човешка
фигура на Скала Графизъм.
Таблица 17: Ниво на езиково развитие при деца с много добре развита схема
на тялото
Езиково развитие при деца с много добре развита схема на тялото – 14-15т.
Клас

Развнище на езиково развитие

Честота

%

9-10

Много високо езиково развитие

51

98,1

7-8

Нормално езиково развитие

1

1,9

5-6

Задоволително езиково развитие

0

0

3-4

Езиково развитие в риск

0

0

0-2

Дефицит на езиково развитие

0

0

Анализът на резултати от сфера Прерисуване на геометрична
фигура на Скала Графизъм и скала Схема на тялото показват, че 100 %
от децата с много добре развита схема на тялото покриват сфера
Прерисуване на геометрична фигура на Скала Графизъм. Анализът на
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резултати от сфера Разбиране на съобщението на Скала Разбиране
при деца със много добре развита схема на тялото ни показва, че 98%
от децата с много добре развита схема на тялото покриват сфера
Разбиране на съобщението на Скала Разбиране, а само 2% от децата с
много добре развита схема на тялото не покриват сфера Разбиране на
съобщението на Скала Разбиране (вж таблица 18).
Таблица 18 Процент деца, с мнго добре развита схема на тялото,
покрили и непокрили сферите на четирите скали
скала
сфера
% с много % с много добре
добре
развита схема на
развита
тялото, не
схема на
покрили сфера
тялото,
покрили
сфера
социализация и
Влизане във
98
2
комуникация
взаимоотношения
желание за говорене
98
2
грамизъм

разбиране

изразяване

рисуване на човешка
фигура
прерисуване на
геометрична фигура
разбиране на
съобщението
пасивен речник
информираност на
съобщеието
активен речник
синтактични
способности
разбираемост на
говора

67,3

32

100

7

99

1

100

1,9

98

1,3

100

0

100

0

96

4

Анализът на резултатите от сфера Пасивен речник на Скала
Разбиране при деца с много добре развита схема на тялото показват, че
100% от децата с много добре развита схема на тялото покриват сфера
Пасивен речник на Скала Разбиране (вж таблица 18). Резултатите на
сфера Информираност на съобщението на Скала Изразяване и скала
Схема на тялото в таблица 18 показват, че 99% от децата с много добре
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развита схема на тялото покриват
сфера Информираност на
съобщението на Скала Разбиране, а само 1% от децата с много добре
развита схема на тялото не покриват сфера Информираност на
съобщението на Скала Разбиране. Данните от резултати от сфера
Активен речник на Скала Изразяване при деца със много добре развита
схема на тялото ни показват, че 100% от децата с много добре развита
схема на тялото покриват сфера Активен речник на Скала Разбиране, а
само 0% от децата с много добре развита схема на тялото покриват
сфера Активен речник на Скала Разбиране. Анализът на резултати от
сфера Синтактични способности на Скала Изразяване при деца със
много добре развита схема на тялото предложени в таблица 16. 100% от
децата с много добре развита схема на тялото покриват
сфера
Синтактични способности на Скала Разбиране. Анализът на резултати
от сфера Разбираемост на говора на Скала Изразяване при деца със
мнго добре развита схема на тялото показват, че 96% от децата с много
добре развита схема на тялото покриват сфера Разбираемост на говора
на Скала Разбиране, а 4% от децата с много добре развита схема на
тялото покриват сфера Разбираемост на говора. Потърсихме наличие на
корелационна зависмост между всяка от посочените сфери на четири
скали с общия бал и със скала Схема на тялото. Корелационата
матрица в таблица 23 показва, наличие на връзки, които са
статистически значими при ниво р<0.05 /отбелязано е с една */ или при
ниво р<0.01 /отбелязано е с две **/.
Таблица 19:Корелационна матрица
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Резултатите от текущото изследване показват наличие на
статистически значими връзки между ниво езиково развитие и
равнище на развитие на схема на тялото. Проведеният Т - тест показва
наличие на статистическа зависимост. Потвърди се хипотезата, че има
връзка между езиково развитие и развитие на схема на тялото. На
практика развитието на схемата на тялото, може да се реализира
паралелно с развитие на езиковите способности на децата. Тази
концепция е заложена в Тренинг за стимулиране на езиково-говорните
способности на Програма за ранно езиково-говорно развитие на
Типовия модел за организация на услуга за ДЕГЗ.
5.Анализ на резултати от Апробиране на Типов модел на
организация и управление на услуга за деца с ЕГЗ
Изследване на езиково-говорно развитие на индивидуално ниво
Педиатри и педагози бяха включени в изследване (оценка) на 200
деца на възраст 3-4 г. Изследването на деца на територията на гр. Ямбол
беше реализирано през 2016/2017г. със скрининг теста Д.П.Е. 3-4 г.
предназначен за използване от педиатри и педагози, представен в глава
първа, включен в Типов модел за организация и управление на услуга за
ДЕГЗ 3-4г. Направеното изследване на деца на възраст 3-4 г. със
скрининг теста Д.П.Е. 3-4 г. не е дублиране на реализираното изследване
на деца на възраст 3-4 г. през 2014 г.описано в подготвителен етап.
Анализът на данните от изследването проведено 2014 г. е използван за
проучване на идеята за скрининг, интердисциплинарна връзка, ранна
диагностика и терапия, необходими за конструиране на Типов модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ. Представеният тук анализ
на данни от изследване на деца със скрининг теста Д.П.Е. 3-4 г. е част от
апробирането на предложения Типов модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ. Представянето на резултатите от
настоящото изследване започва с обсъждане на средната аритметична
стойност на общ бал от езиково развитие.
Средната стойност на общ бал на езиково развитие е х = 7,18 ( което
показва нормално езиково развитие) а стандартното отклонение е SD =
2,398
Средните стойности на групата по пол са:
момчета х = 6,83 ( което показва задоволително езиково развитие) а
стандартното отклонение е SD = 2,462
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момичета х = 7,59 (което показва нормално езиково развитие) а
стандартното отклонение е SD = 2,287
Направеното скрининг изследване на деца на възраст 3-4 г. в
рамките на апробацията на модела показа, че 13,6% от изследваните
деца са с риск на ЕГЗ и с дефицит на ЕГЗ, 23,1% са със задоволително
ниво, 27,6% с нормално ниво, 35,7% с много високо ниво на езиковоговорно развитие. Средната аритметична стойност на езиково развитие
по бал по теста от изследването, проведено през 2016/2017 г. е 7,18
(нормално езиково развитие), тези стойности са близки до получените
резултати през 2014 г.- 6,95 и резултатите получени през 2010 г. са -7,09
[86]. Представянето на резултатите продължава с извеждане на средната
аритметична стойност на самостоятелно изведената скала Схема на
тялото, където х = 8,37 (задоволително равнище на развитие на схема на
тялото), а стандартното отклонение е SD = 4,794. Средните стойности
на скала Схема на тялото на групата по пол са: момчета х = 7,59 (
което показва развитие) SD = 4,888. момичета х = 9,20 ( което развитие)
SD = 4,575.
Честотен анализ на променливи величини (данни от проведено
изследване на ЕГЗ с теста Д.П.Е. 3-4 г.)
С цел разкриване на нивото на езиково развитие на децата на
възраст 3-4 г. е направен статистически корелационен анализ, при който
се отделят децата, показали ниски стойности на езиково развитие. Те се
селектират като деца с езиково-говорно развитие в риск и дефицит на
езиково-говорно развитие. Резултатите от разпределение на ниво на
езиково развитие, получени от изследване на езиковото развитие със
скрининг теста са представени в графика 45.
Графика 45: Ниво на езиково развитие
13,60%

дефицит на
езиково развитие

23,40%

задоволително
ниво на езикво
развитие

27%

36%

нормално ниво на много виско ниво
езикво развитие на езикво развитие

Според общите данни от графика 45. става ясно, че 13,6 % от
децата имат езиково-говорно развитие в риск или дефицит на езиково
развитие, 23,1% имат задоволително ниво на езиково развитие, 27,6%
нормално ниво на езиково развитие, 35,5% много високо ниво на езиково
развитие. В настоящото изследване става ясно, че общо 13,6 % от
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изследваните деца, които трябва да бъдат включени в Програма за ранно
езиково-говорно развитие. Децата с ниски резултати имат общ бал до 4
точки (при максимален брой 10 точки). Резултатите от направеното
изследване показват необходимост 13,6% деца с езиково развитие в
риск и дефицит на езиково развитие да бъдат включени в Програма за
ранно езиково-говорно развитие, част от която е Тренингът за
стимулиране на езиково-говорните способности. Бяха изведени
общите резултати от обработката на
всички 200 Протокола от
изследване на езиковото развитие с теста Д.П.Е. 3-4 г. на деца от гр.
Ямбол. В направения анализ на обобщени резултати, посочихме броя
на деца с риск и дефицит на езиково-говорно развитие, за които трябва
да бъдат предприети мерки, свързани с превенция. Обработени бяха 200
на брой индивидуални протокола от изследване на езиково-говорното
развитие с теста Д.П.Е. 3-4 г. Попълнени бяха 200 броя фиш 1
(Въпросник за ориентиране на езиковите нарушения при деца и 200 броя
фиш 2 (Оценяване), отчетени бяха нивото на езиково развитие и ниво
на развитие на схема на тялото посочени във фиш 2. След
обработката на индивидуалните протоколи бяха селектирани 17 деца с
риск от ЕГЗ и 10 деца с ЕГЗ (вж таблица 24), които са общо 13,6% (27 на
брой) от общия брой изследвани деца. Децата с много високо езиково
развитие, нормално езиково развитие и задоволително развитие бяха
регистрирани като деца без риск или дефицит на езиково развитие.
Настоящото изследване със скрининг теста Д.П.Е. 3-4 г. потвърждава
тезата, че ако се реализира скрининг, то деца с риск от ЕГЗ и деца с
дефицит на ЕГЗ ще бъде включени в процес на ранна диагностика и
превенция. Честотно разпределение на резултати, свързани с получаване
на Препоръка за консултация със специалист и включване в Програма за
ранно езиково - говорно развитие представено в таблица 24.
Таблица 24: Честотно представяне на резултати, свързани с получаване на
Препоръка
Резултати
Честота/
Процент
брой
%
Деца без риск за езиково развитие
180
86,4
Деца с риск и дефицит на езиково
27
13,6
развитие

За родителите на децата с риск от ЕГЗ, дефицит на ЕГЗ,
отделени след анализ на данни от проведено изследване на ЕГЗ с теста
Д.П.Е. 3-4 г. предложени бяха Въпроси насочващи към поведение на
децата на 30 месеца. Тези Въпроси бяха предложени на 27 родители,
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чиито деца са селектирани като деца с риск от ЕГЗ и деца с дефицит на в
резултат на проведеното изследване. Таблица 25 представя тези
обобщени резултати.
Таблица 25: Честотоен анализ на попълнени Въпроси, насочващи към
поведени на децата на 30 месеца
Резултати
Честота /Брой родители попълнили
Въпроси насочващи към поведение на
децата на 30 месеца
Деца без риск от езиково развитие
0
Деца с риск и дефицит на езиково
27
развитие

Честотно разпределение при Въпроси насочващи към поведение на
децата на 30 месеца, попълнени от родители за деца с риск от ЕГЗ и
дефицит на ЕГР (2017 г.)
След обработка на данните от Въпроси насочващи към
поведение на децата на 30 месеца - сдружение на логопедите - CPLOL
– 30 месеца [130] се направи анализ на крайните данни от теста Д.П.Е.
3-4 г. и данните от Въпроси насочващи към поведение на децата на 30
месеца за селектираните 27 на брой деца с риск от ЕГЗ и дефицит на
езиково развитие, отделени след анализ на данни от проведено
изследване на ЕГЗ с теста Д.П.Е. 3-4 г. Данните от анализа на Въпроси
насочващи към поведение на децата на 30 месеца показват следните
общи резултати:
 Всички деца, определени с дефицит на езиково-говорно развитие
от теста Д.П.Е. 3-4 г., показват два или повече негативни
отговора в Бланка за обработка на резултатите от Въпроси
насочващи към поведение на децата на 30 месеца, попълнен от
родител. Отчита се съществуваща потребност от консултация
със специалист и включване в Програма за ранно езиковоговорно развитие.
 Всички деца, определени с риск на езиково-говорно развитие от
теста Д.П.Е. 3-4 г., показват два или повече негативни отговора
от Въпроси насочващи към поведение на децата на 30 месеца,
попълнени от родител. Това отчита съществуваща потребност от
консултация със специалист и включване в Програма за ранно
езиково-говорно развитие.
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Честотно разпределение при изготвяне на Препоръка за включване
в Програма за ранно езиково-говорно развитие и/или логопедична
оценка (2017 г.)
За всички деца, резултатите на които показват дефицит на ЕГР и риск от
ЕГЗ, както и наличие на потребност от консултация със специалист от
Въпроси насочващи към поведение на децата на 30 месеца бяха
изготвени 27 на брой препоръки. Родители, попечителите или
настойниците (27 на брой) се запознаха с така изготвените Препоръки.
На всички тях беше предложено децата с риск от ЕГЗ и ЕГЗ да бъдат
включени в Програма за ранно езиково-говорно развитие (програмата е
част от Типовия модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ).
Родители, настойници или попечители получиха 27 на брой Препоръки
за консултация (съобразно Типовия модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ). На база на изведените резултати от
настоящото изследване бяха изготвени 27 Препоръки за включване в
група за Превенция и програма за ранно езиково-говорно развитие и
получени 27 на брой заявления за включване в Програма за ранно
езиково-говорно развитие.
Таблица 27: Брой родители, попълнили Въпроси насочващи към поведение
на децата на 30 месеца, получили Препоръка и дали съгласие за включване в
ПРЕГР
Брой родители
Брой родители получили
Брой родители
попълнили
дали съгласие за
Препоръка за
включване в
Въпроси
консултация/включване
насочващи към
в Програма за ранно
Програма за
поведение на
езиково-говорно
ранно езиководецата на 30
развитие за своите
говорно
месеца
деца
развитие
Деца без
риск за ЕГЗ

0

0

0

Деца с риск
от ЕГЗ

17

17

17

Дефицит на
езиково
развитие

10

10

10
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Честотно разпределение при включване в направление 1 - Тренинг
за стимулиране на езиково-говорните способности към Програма за
ранно езиково-говорно развитие 2017 г.
В Програмата за ранно езиково-говорно развитие се включиха
27 деца в риск и дефицит от ЕГЗ. Тези 27 деца преминаха през Тренинг
за стимулиране на езиково-говорните способности. Той беше воден от
автора на дисертацията (в практичен план, той може да бъде воден от
логопед, педагог или психолог – така както е заложени в Типов модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ. Бяха обособени четири
групи от включените 27 деца с риск от ЕГЗ, участието беше доброволно,
след подадена декларация за информирано съгласие. Провеждането на
Тренинг за стимулиране на езиково-говорни способности се реализира
извън провежданите организирани обучителни ситуации в детски
заведения или извън тях. Програмата за ранно езиково-говорно
развитие е създадена за целите на Типовия модел на организация и
управление на услуга за ДЕГЗ, представена е в две направления.
Направление 1 включва ТСЕГС, с цел стимулиране на ранното развитие
на деца на възраст след 3 г. Процесът, свързан със създаването на
Програмата за ранно езиково-говорно развитие и двете направления
към нея е представен в етап първи на трета глава. В така направеното
апробиране на Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ за
27 деца беше предложено включване в направление 1 на Програмата за
ранно езиково-говорно развитие. От тях 27 деца на възраст 4-5 г. се
включиха в апробирането на направление 1 на Програмата за ранно
езиково-говорно развитие на Типовия модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ. В представените резултати от
апробацията на Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ в
трета глава на настоящото експериментално изследване не са
представени крайните резултати в резултат на преминаването на 26 на
брой деца с риск от ЕГЗ и ЕГЗ през направление1 на Програмата за
ранно езиково-говорно развитие, поради времевия фактор. Децата с
риск от ЕГЗ, селектирани през 2017 г. чрез изследване с теста Д.П.Е. 3-4
г. от педиатри и педагози са включени в ТСЕГС на направление 1 на
Програмата за ранно езиково-говорно развитие. Те ще приключат
участието си в ТСЕГЗ на направление 1 през 2018 г. , след това ще
бъдат оценени от логопед с интензивно логопедично изследване
заложено в направление 2 на Програмата за ранно езиково-говорно
развитие на Типовия модел за организация и управление на услуга за
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ДЕГЗ. Това е причина резултатите от преминаването на 27 деца с риск
от ЕГЗ през направление 1 на Програмата за ранно езиково-говорно
развитие да не бъдат представени и подложени на анализ в рамките на
настоящото научно изследване. Анализът на тези данни представлява
особен интерес за автора на дисертация, поради усилията, които са
положени при изграждане
на работните материали в ТСЕГС на
направление 1, които са дело на автора. Той би бил обект на следващо
научно изследване.
Изводи
1. В резултат от текущото изследване са идентифицирани 27 деца с
риск на ЕГЗ и дефицит на ЕГЗ.
2. Идентифицирането на деца с риск и деца с дефицит e осъществено в
резултат на реализиран скрининг, с участието на 15 специалиста –
педиатри и педагози
3. Деца с риск и дефицит на ЕГЗ (27 на брой) получиха Препоръка за
консултация със специалист логопед и включване в група за
превенция.
4. Резултатите от изследването показват, че децата с много добре
развита схема на тялото имат добри показатели при определяне на
равнището на езиково-говорно развитие в различните сфери на
четирите скали от теста и съответно всяка от сферите на всяка скала.
5. Текущото изследване демонстрира наличие на взаимовръзка между
добре развита схема на тялото и добри показателите за езиковоговорното развитие.
6. Представените резултати показват наличие на взаимовръзка между
слабо развита схема на тялото и ниски показателите за езиковоговорното развитие.
7. Резултатите от изследването показват, че би могло да се анализира
наличието на взаимовръзка между равнище на развитие Схема на
тялото и ниво на езиково-говорно развитие, изразено в анализ на
много добре развита схема на тялото и сферите: Влизане във
взаимоотношения и желание за говорене на скала Социализация и
комуникация, сфера Прерисуване на кръг и сфера Рисуване на
човече на скала Графизъм, сфера Пасивен речник и
сфера
Разбиране на съобщението на скала Разбиране, сфера Активен
речник, сфера Разбираемост на говора, сфера Информираност на
съобщението, сфера Синтактични способности на скала Разбиране.
8. Бе установено наличие на взаимовръзка между много добре
развита Схема на тялото и високо ниво на езиково развитие.
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Равнището на развитие на схема на тялото корелира с добри
показатели на всяка от четирите скали: скала Социализация и
комуникация, скала Графизъм, скала разбиране, скала Изразяване,
която може да бъде анализирана.
9. Резултатите от изследването показват, че децата с слабо развита
схема на тялото показват ниски показатели при покритието на
четирите скали на теста.
10. Текущото изследване показва, че децата, които на възраст четири
години имат неизградена телесна схема и
развитието на
комуникативните умения страда, трябва да бъдат насочени за
консултация с цел превенция.
11. Изграждането на личността е свързано с диференциране
представата, която детето има за своето собствено тяло” [6].
12. Откриваме взаимовръзка между слабо развитата схема на тялото
и езиково-говорно развитие в риск или дефицит в езиковоговорно развитие.
13. Бе установено, че има взаимовръзка между скала Схема на тялото и
всяка една от четирите скали: скала Социализация и комуникация,
скала Графизъм, скала Разбиране, скала Изразяване.
14. Текущото изследване показва, че би могло да се анализира
наличието на взаимовръзка между Схема на тялото и равнище на
езиково-говорно развитие, изразено в анализ на слабо развита схема
на тялото и сферите: Влизане във взаимоотношения и желание за
говорене на скала Социализация и комуникация, сфера Прерисуване
на кръг и сфера Рисуване на човече на скала Графизъм, сфера
Пасивен речник и сфера Разбиране на съобщението на скала
Разбиране, сфера Активен речник, сфера Разбираемост на говора,
сфера Информираност на съобщението, сфера Синтактични
способности на скала Разбиране.
15. Резултатите показват, че установената взаимовръзка между равнище
на развитие на схема на тялото и ниво на езиково развитие ни дава
възможност да заключим, че развитието на схема на тялото е важен
показател за развитието на езиково-говорното развитие на деца с
ПУВ.
16. Бе установено, че задачи за развитие на схема на тялото могат да
бъдат включвани в програми за ранно езиково-говорно развитие.
Изводите имат значение за практиката на специалистите, които
работят с малки деца, както и за реализацията на превенцията.
Психологическият конструкт схемата на тялото може
да насочи
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вниманието на педиатри и педагози за включването на деца в група за
превенция с цел ранна диагностика и терапия, защото е във взаимовръзка
с равнището на психично развитие (в частност равнището на езиково
говорно развитие). Изводите от настоящото научно изследване, дават
една модерна посока на организацията и управлението на услугите за
деца в предучилищна възраст.
ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ, ПРEПОРЪКИ
Обобщение на резултатите
Резултатите в това изследване показаха
наличието на
практическа предпоставка за създаване на Модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ. Направеното скрининг изследване на деца
на възраст 3-4г. показа, че 11% от изследваните деца са с риск и дефицит
на ЕГЗ. Направеното проучване сред родители и педиатри дефинира
дефицити в организацията и управлението на услугите за ДЕГЗ. Всичко
това предположи разработването на Типов модел за организация и
управление на ДЕГЗ. На базата на резултатите от изследването
установихме:
Хипотеза 1, в която допускаме, че има дефицити и липсва
стройна организация за насочването на деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ
към услуги, които възпрепятстват реализирането на ранната
диагностика, превенция и ранна терапия на деца с езиково-говорни
затруднения или деца с риск ЕГЗ се доказа. Изводите от направеното
проучване сред педиатри и родители потвърди наличието на дефицити.
Анализът на резултатите от направеното сред педиатри и родители
проучване потвърди, че насочването на деца с риск от ЕГЗ и ДЕГЗ има
непостоянен характер и не е системна практика.
Хипотеза 2, в която допускаме, че ако педиатрите и педагозите
извършват скрининг, то деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ ще бъдат
селектирани като деца с риск и деца с дефицит на ЕГЗ се доказва се с
изследване. Изводите от направеното изследване със скрининг теста
Д.П.Е 3-4 г., в което участват педиатри и педагози, показва, че чрез
реализирания скрининг са селектирани 13,6 % ( 27 на брой ) деца с риск
и дефицит на езиково развитие.
Хипотеза 3, в която се допуска, че ако педиатрите и педагозите
насочват деца, които са селектирани като деца с риск от ЕГЗ и деца с
ЕГЗ, то тези деца ще получат възможност да бъдат включени в
превенция, ранна диагностика и ранна терапия, с което ще се ускори
процесът на включване се доказва. В резултат на проведеното изследване
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бяха селектирани 13,5 % деца с риск и дефицит на езиково развитие,
всички те получиха Препоръка от педиатър или педагог за включване в
Програма за ранно езиково-говорно развитие, която съдържа превенция,
ранна диагностика и ранна терапия.
Хипотеза 4, в която децата с риск от ЕГЗ и децата с ЕГЗ имат
слабо развита схема на тялото се доказва. Анализът на данните от
направеното скрининг изследване с теста Д.П.Е. 3-4г. показва, че
наличието на взаимовръзка между езиковото развитие и развитието на
схемата на тялото на децата в ПУВ.
Хипотеза 5, в която предполагаме, че дефицитите, които
възпрепятстват реализирането на превенция, ранна диагностика и ранна
терапия на деца с ЕГЗ, могат да бъдат редуцирани чрез въвеждането на
нови организационни мерки, свързани с координацията и
функционирането на образователни, социални и здравни системи се
потвърди. Апробирането на предлаганият от нас Модел на организация
и управление на социална услуга за ДЕГЗ, основан на прилагането на
интегрирани услуги, показва че той може доведе до подобряване на
цялостната дейност за превенция, ранна диагностика и ранна терапия.
Насоки за практиката и бъдещи изследвания
Обобщеният анализ на емпиричните данни в етап 2 на трета глава
потвърди ефективността на разработения Модел за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ. Настоящото изследване потвърждава
необходимостта от прилагане и утвърждаване на включеното на ранно
оценяване на деца при постъпването в детска градина на 3 г. От друга
страна изследването даде възможност за бъдещи изследвания относно
анализ на данни от апробация на Тренинг за стимулиране на езиковоговорни способности към Програма за езиково-говорно развитие на
Типов модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ. Заедно с
опитите за решаване на актуални проблеми чрез научно изследване, в
процеса на работа се оформят и други проблеми, които научната
разработка не може да разреши като предложения за регулативна рамка,
които осигуряват интердисциплинарна връзка между здравна,
образователна и социална система. Данните от настоящото изследване,
свързани с ниските резултати на всички деца на скала Графизъм,
потвърдени от предходни изследвания будят тревога и в същото време
дават отправна точка за бъдещи изследвания, свързани с апробиране на
възможности за справяне с затрудненията.
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Изводи
Проведеният експеримент и обобщението на резултатите, дават
основание да направим
изводи, насочени към констатиране
ефективността на апробираните връзки на модел за организация и
управление на социална услуга за ДЕГЗ в предучилищна възраст, с цел
включването им в терапия преди училищна възраст.
1. Затрудненията в езиково-говорното развитие на деца от ПУВ
успешно могат да бъдат установени чрез прилагане на скрининг.
2. Децата с риск от ЕГЗ трябва да бъдат включени в превенция на
ЕГЗ.
3. Децата с ЕГЗ трябва да бъдат включени в ранна диагностика и
терапия.
4. Трудностите в процеса на включване на деца с риск от ЕГЗ и
ДЕГЗ в терапия в предучилищна възраст успешно могат да бъдат
решени чрез установяване и поддържане на интердисциплинарна
връзка на специалисти в социална, здравна и образователна
среда.
5. Включването на педиатри и педагози в изследване на деца със
скрининг тест Д.П.Е 3-4г. показва, че използването на скрининг
тестове от специалисти –педиатри и педагози е практически
възможно.
6. Успешната превенция и ранна терапия на ДЕГЗ може да се
реализира чрез Програма за ранно езиково-говорно развитие.
7. Програма за ранно езиково-говорно развитие съдържа Тренинг
за стимулиране на езиково-говорното развитие, който
включва задачи за развитие на схема на тялото.
8. Моделът на организация и управление на социална услуга за
ДЕГЗ, включващ интердисциплинарната връзка между социална,
здравна и образователна система е подходяща форма за
включване на ДЕГЗ и деца с риск от ЕГЗ в превенция, ранен
скрининг и ранна терапия.
9. Целенасоченото използване на дейности по превенция,
включващи развитие на схема на тялото в програма за езиково и
говорно от логопеда при деца с риск от ЕГЗ и ДЕГЗ , може да
доведе до редуциране на затрудненията.
10. Резултатите от проведеното изследване показват, че Моделът за
организация и управление на социална услуга за ДЕГЗ е
ефективен.
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11. Основни аспекти на Типовия модела за организация и
управление на услуга за ДЕГЗ могат да се прилагат ефективно в
различни институции.
12. Създаденият Типов модел за организация и управление на
услуга за ДЕГЗ може да бъде успешно прилаган в работата с деца
с ЕГЗ.
13. Типовия модел поставя потребностите на децата с ЕГЗ от ранна
терапия, диагностика, които могат да се реализират по-успешно,
ако е налице интердисциплинарна връзка.
14. Предложеният модел би могъл да послужи като отправна точка
за провеждане на обсъждания със заинтересованите страни
относно възможностите за неговата пълна или частична
реализация.
15. Изведените резултатите и изследване на възможностите за
реализиране на превенция чрез интердисциплинарна връзка
потвърждават, че концептуалния модел може да бъде използван
при организирането на работа на ДЕГЗ в предучилищна възраст.
16. Беше изпълнена основната цел на това изследване да се
разработи, предложи и докаже ефективността на концептуален
модел за организация и управление на услуга за деца с ЕГЗ.
17. Педиатри и педагози могат да насочват деца с риск от ЕГЗ и деца
с дефицит на ЕГЗ, ако е осъществена интердисциплинарна
връзка.
Препоръки
Поставянето на потребностите от превенция и ранна терапия като
ключова основа за ускоряване на процеса на включване на деца с риск от
ЕГЗ и деца с ЕГЗ в терапия преди НУВ трябва да бъде приета от всички,
които имат контакт (допир) с детето с риск от ЕГЗ или ДЕГЗ. За
реализиране на концептуалния модел, дисертационният труд отправят
следните Препоръки:
Към Министерски съвет
1) Създаване на нормативна възможност за сътрудничество, чрез което
да се утвърждават в създаваните политики, стратегии и програми
повече възможности за включване на ДЕГЗ в превенция чрез
взаимодействие между образователна, социална и здравна система.
2) Създаване на работна група с експерти от Министерство на
Образованието, Министерство на здравеопазването и Министерство
на труда и социалната политика, която да отговаря за:
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 Изготвяне на законодателни промени за предоставяне на
услуги за ДЕГЗ, така, че ДЕГЗ да не бъдат лишени от
логопедична терапия;
 Синхронизиране и координиране на информационните
системи в здравеопазване, образование и социална система;
 Провеждане на национални кампании за: повишаване на
информираността на гражданите за
потребността от
превенция и ранна терапия за деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ;
 Повишаване на отговорността на родителите за здравето на
техните деца;
 Насърчаване на интердисциплинарни връзки.
Към университети:
1. Прилагане на интердисциплинарни обучителни програми за
медицински специалисти по „Педиатрия” за развиване на
компетенции в областта превенцията на деца с проблеми в
развитието и създаване на възможност за скрининг и ранна
терапия;
2. Създаване на съвместни обучения, конференции с представители
от различни институции за популяризиране на концепцията за
превенция на ЕГЗ, интердисциплинарна връзка на специалисти.
Към Областните управители и кметовете на общини:
1. Създаване и поддържане на информационна карта за социални
услуги на регионално ниво, с която да са запознати педиатри,
педагози и родители.
2. Регулярна информация до педиатри и педагози за услуги за
ДЕГЗ.
Към педиатри и Директорите на детски градини. Предложенията
обхващат нивата и областите на компетенции на съответните
специалисти както следва:
Педиатри:
 при деца с изоставане в невро-психичното развитие да се
осъществява превенция, която включва наблюдение и
проследяване на случая;
 насока и препоръка от страна на педиатъра за консултация със
специалисти ( детски психолог, логопед) при наличие на
изоставане в маркери, посочващи изоставане в невро-психичното
развитие;
 когато детето се включва в група за превенция е добре
педиатърът да препоръча за детето посещение на детско
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заведение, ако то не посещава такова; тази препоръка към
педиатрите е на база на изводите от масови изследвания в
страната, че посещението на детско заведение се отразява
положително на езиково-говорното развитие на децата;
 препоръки за ранна намеса и подкрепа в зависимост от
потребностите (ако е установено изоставане в невро-психиното
развитие, което налага ранна интервенция). Родителите да бъдат
насочен към центрове, които осъществяват такава дейност или
към родителски организации;
 установяване на връзка между звената, които работят пряко с
деца, но нямат връзка по между си.
Педагози
 при постъпването в детска градина в първа група да бъде
извършвана оценка на комуникативното развитие с цел
превенция;
 при наличие на маркери за изоставане в психичното развитие,
същият да насърчи родителя за консултация с педиатър;
 при наличие на маркери за децата в края на първа група, при
които няма сформирани умения за съставяне на просто
изречение, беден активен и пасивен речник, липсват изградена
схема на тялото, следва децата да бъдат включени в група за
превенция, където да се проследи езиково-говорното развитие и
когнитивните процеси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условията на действащата регулативна рамка, секторът на
социалните услуги за деца с ЕГЗ в България се характеризира с
особености, които обуславят дейности, свързани, както с чисто
управленски механизми, така и с нови маркетингови решения. Тези
решения са основани не толкова на философията на пазара, колкото на
маркетингов подход, основан на интердисциплинарните връзки между
здравна, социална и образователна система. Представените резултати
показват, че по пътя на своето развитие някои от деца срещат
трудности, породени от езиково-говорни затруднения. Някои от
трудностите са свързани със затруднения на
артикулацията,
експресивната, рецептивната и свързана реч. Как децата с риск от
езиково-говорни затруднения и дефицит на езиково-говорно развитие
да бъдат включени в превенция, ранна диагностика и терапия?
Дисертационния труд постигна своята основна цел – да се разработи,
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предложи и докаже ефективността на концептуален модел за
организация и управление на услуга за деца с ЕГЗ. В това изследване
някои от основните реализирани задачи са свързани със създаване на
организация за проучване сред педиатри и родители, извеждане на
възможностите за превенция, скрининг, интердисциплинарна връзка,
разработване на Типов модел за организация и управление на услуга
за ДЕГЗ, Програма за ранно езиково-говорно развитие с приложени
към нея Тренинг за ранно езиково-говорно развитие, Наръчник за
приложение за оценка и терапия на ДЕГЗ, апробиране на връзки в
концептуален модел. Текущото изследване потвърди хипотезата, че
наличието на Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ,
ще повиши ефективността на услугата. Резултатите от това изследване
защитиха хипотезата, че късното включване на ДЕГЗ в терапия може да
бъде редуцирано чрез Модел за организация и управление на услуга за
ДЕГЗ, която се основава на изведените концептуални потребности от
превенция, ранна диагностика и терапия, постигнати чрез
интердисциплинарна връзка. В рамките на тази разработка беше
реализиран скрининг на деца на възраст 3-4г. с участието на педиатри и
педагози, благодарение на което деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ
получиха препоръки за консултация и се включиха в Програма за ранно
езиково-говорно развитие. Потвърди се концепцията, за възможността
педиатри и педагози да насочват деца с риск от ЕГЗ като провеждат
скрининг, с което да се ускори процесът на включване в превенция и
терапия. Подкрепя се тенденцията за ранно оценяване на
възможностите на децата на възраст 3-4г., както и тяхното ранно
развитие, чрез подходящи програми. Предложи се не само Модел за
организация и управление на услуга за ДЕГЗ, но и практическа
Програма за ранно езиково-говорно развитие. Тя поставя особен
акцент към деца с риск в ЕГЗ и предлага Тренинг за стимулиране на
езиковите способности за деца в риск от ЕГЗ и Практически
наръчник за оценка и терапия за ДЕГЗ с конкретни практически
предложения за оценка и терапия. Наличието на статистическа
зависимост между равнище на развитие на схема на тялото и ниво на
езиковото развитие показват, че нивото на развитието на схемата на
тялото може насочи вниманието на педиатри, педагози и логопеди към
манифистиращи проблеми. В същото време развитието на схемата на
тялото на децата е свързана с развитието на техните езиково-говорните
възможности, което в случая се обезпечава чрез предложения Тренинг
за стимулиране на езиковите способности към Програма за ранно
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езиково-говорно развитие в Модел за организация и управление на
услуга за ДЕГЗ. В заключение, така представеното научно изследване
отразява приноса по отношение на превенцията, като мярка за ранно
идентифициране на деца с ЕГЗ и деца с риск от ЕГЗ и възможностите,
които предлага предложения Модел за организация и управление на
услуга за ДЕГЗ
ПРИНОСИ
Приноси от теоретичен характер:
1. Разработен, приложен и с доказан принос е Типов модел за
организация и управление на социална услуга за ДЕГЗ. Той дава
възможност деца с риск от ЕГЗ да се включват в превенция.
2. Предложена е Програма за ранно езиково-говорно развитие и
разработени към нея Тренинг за стимулиране на езиковите и
говорните способности и Наръчник за оценка и терапия на ДЕГЗ.
3. Доказана е връзката между равнище на развитие на схема на тялото
и ниво на езиково развитие. На основата на изведените
статистически данни от изследването е създаден Тренинг за
стимулиране на езиково-говорните способности.
Приноси с практико-приложен характер:
1. За първи път се изследват дефицитите в здравната, социалната и
образователната система, които възпрепядстват взаимодействието
между трите системи.
2. Принос в областта на социалните услуги са разкритите
възможности за използване на интердисциплинарната връзка между
педиатри, педагози и логопеди и апробирани връзки в Типов модел
за организация и управление на услуга за ДЕГЗ.
3. Разработен е протоколи към Въпроси насочващи към поведение
на децата на 30 месеца и 54 месеца, Резултати от практическо
упражнение за преценка на грешките в артикулацията към основно
интензивно логопедично изследване, предложени са материали,
включващи използване а рисувателни техники, Лесни стихове при
работа с ДЕГЗ.
4. Разработеният и апробиран Типов модел за организация и
управление на социална услуга за ДЕГЗ има приложимост при
организацията и управлението на услуга за ДЕГЗ.
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