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Следва на стр. 2
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председател на АРДУС

І. Рехабилитация на слуха и говора, под-
помагане в учебния процес, извънкласни 
дейности и курсове

■ 132 деца и младежи ползваха допълни-
телни индивидуални часове за рехабилитация 
на слуха и говора и подпомагане в учебния 
процес. Сурдопедагозите извършиха слухо-
во-речева рехабилитация, съобразена със 
специфичните нужди на всяко дете, консулти-
раха семействата и даваха насоки за работа 
за слуховото и речевото развитие на детето.

Учениците в масовите училища, получиха 
допълнителна помощ по български език и 
литература, чужди езици, математика и др. 

Организирането на социални, културни и спортни прояви съдейства за преодоляване на 
социалната изолация и интегрирането на децата с увреден слух в обществото. Повишава 
самочувствието и себеоценката им. Предоставя възможност за равнопоставеност и пред-
ставяне пред обществото на таланта и уменията им.

■ 20 студенти се подготвиха и явиха на 
изпити, с помощта на сурдопедагог.

■ 14 младежи от страната се включиха в 
индивидуални курсове по английски и немски 
език, арттерапия и рисуване. Посещаваха се 
и груповите занимания по лечебно плуване и 
бойни изкуства.

■ 5 човека се консултираха с психолог и 
получиха помощ.

■ Асоциацията партнира на МОН по проект 
BG051PO001-4.1.07 - „Включващо обуче-
ние”, Дейност 5 - „Създаване на благоприят-
на среда в училищата и детските градини за 
адаптивно обучение на деца със специални 
образователни потребности”. В изпълнение 
на дейността, специалисти посетиха училища 
в страната, а в началото на март, в София се 

ДЕЙНОСТТА НА АРДУС ПРЕЗ 2015 Г.

Децата на АРДУС – Мария, Явор и Богомил, участваха в конкурса „Насърчаване и развитие 
на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/
или нисък социален статус”, организиран с помоща и съдействието на Български младежки 
червен кръст, Сосиете Женерал Експресбанк и Адастра. На 7 януари т.г.им бяха връчени 
награди. Церемонията по награждаването се проведе в столичната галерия „Академия”.

Официални гости бяха проф. Здравко Маринов, художник и преподавател, д-p Слaвитa 
Джaмбaзoвa, зам.- генерален директор на Български червен кръст, представител на Сосиете 
Женерал Експресбанк, проф. Анна Бояджиева, преподавател в Национална художествена ака-
демия, председател на конкурса. Имаше представители на МОН и на различни организации. 
Присъстваха родители и приятели на децата с увреден слух.

Тези награди са сетен път показват, че децата ни са достойни конкуренти на чуващите 
си връстници, дори понякога ги надминават с уменията си. 

ЗАСЛУЖЕНО

Честито! Награда за децата ни

проведе семинар „Съвременни тенденции и 
перспективи на включващото обучение на 
ученици с увреден слух”. (За „Включващо 
обучение” - от стр. 3 до стр. 6 вкл.)

■ Реализиран беше и проект „Градски 
ди алози“, финансиран от АХУ и с подкрепата 
на Столична община - Дирекция „Култура”, с 
дейности по фотография. (Повече информа-
ция на стр. 7)

ІІ. Осигуряване на учебници и учебни 
пособия, батерии за КИС

■ Закупиха се учебници и пособия за 82 
ученици и студенти от страната и за 8 каби-
нета за рехабилитация във Варна, Враца, В. 
Търново и София. 

■ Осигуриха се учебни помагала за сира-
ците и полусираците от ССУ за ДУС в София.

■ Подпомогнаха се 81 деца и младежи за 
закупуване на батерии за КИС. 
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Подпомагане на децата с увреден слух и семействата им

ПРОЕКТИ

Присъстваха специалисти, работещи в 
об  ластта на приобщаване на деца с увреден 
слух в общообразователни училища, родители, 
симпатизанти. 

Целта на семинара беше запознаване с 
възможностите на включващото обучение, като 
процес на признаване и удовлетворяване на 
многоoбразните образователни потребности 
на децата и учениците с увреден слух. 

В докладите специалистите разгледаха ме-
дицинските, педагогическите и психологически 
аспекти на работата с нечуващи деца.

Председателят на АРДУС откри семинара 
и представи дейностите, осъществени от еки-
па - сурдопедагог и психолози. В рамките на 
проекта бяха посетени 14 пилотни училища и 
1 детска градина в София, Етрополе, Мездра, 
Благоевград, Русе, Перник, Дупница, Сопот, 
Пловдив, Полски Тръмбеш, Плевен, Кюстендил 
и гр. Елин Пелин. Проведените дейности бяха в 
направленията: 
 Работа с ученици по метода на груповия 

тренинг, изграждане на екип, неформално 
лидерство. 
 Провеждане на срещи с родители и пре-

подаватели в пилотните училища, обсъждане 
на теми за успешната интеграция и включващо 
обучение на учениците с увреден слух.
 Психологически и педагогически кон-

султации на родители на деца със специални 
образователни потребности (СОП) или СОТ (спе-
цифични обучителни трудности), както и други 
проблеми на учениците. Психологически и пе-
дагогически консултации на учители, работещи 
с такива деца, извършени от детско-юношески 
психолог и сурдопедагог-логопед.

Водещи специалисти в областта на глухотата 
предоставиха актуална информация за съвре-
менните тенденции, възможностите за обучение 
и успешната интеграция на децата и учениците 
с увреден слух. 

РАЗГЛЕДАХА СЕ ТЕМИТЕ:
► „Медицински аспекти на ранното открива-

не и диагностика на слуховото нарушение”, д-р 
Дончев, ВМА;

► „Диагностика и управление на цялостния 
процес по приобщаване на деца с увреден слух 
в предучилищна и начална училищна възраст”, 
Таня Димитрова, слухово-речев рехабилитатор; 
консултант по КИ към ВМА, София; управител на 
Образователен център за деца с увреден слух 
„Яника“;

► „Обучението на учениците с увреден слух в 
масово училище - равносметка и перспективи”, 
Ива Евстатиева, сурдопедагог в ССУ за ДУС с ДГ 
„Проф. д-р Дечо Денев” в София;

Доц. д-р Неда Балканска и гл. ас. д-р Анна 
Трошева-Асенова от СУ „Св. Кл. Охридски”, пред-
ставиха книгата си „Приобщаване на детето с 
увреден слух в образователната среда”.

Гост на семинара беше Мари Лор Жандо, 
представител на Френската националната асо-
циация на родителите на деца с увреден слух, 
която запозна присъстващите с тенденциите на 
обучението на деца с увреден слух във Франция.

 Участниците получиха брошура, с описание 
на преподавателските стратегии при работа 
с хора с увреден слух и наръчник за учители, 
специалисти и родители в две части:

• Педагогическа и семейна подкрепа на 
ученици с увреден слух, обучавани в масови 
училища. 

• Психо-социална подкрепа на деца с увреден 
слух, обучавани в масови учебни заведения.

Включващото обучение е път към индиви-
дуалните възможности и интереси на децата и 
учениците с увреден слух. Обучението е дълъг и 
продължителен процес, с участието на специа-
листи, учители, родители и децата и учениците 
с увреден слух. Както при интегрирането, така 
и при включването/приобщаването, важно 
място има индивидуалността на децата/ 
учениците, като основно средство за успешна 
работа и постигане на добри резултати. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ІІІ. Интеграционни и социални дейности, 
рехабилитационни лагери

■ 20 деца от ССУ с ДГ за ДУС в София, бяха 
подкрепени за участие в културен фестивал в 
гр. Страконице в Чехия, където представиха 
български народни обичаи и изпълниха песни 
с интерпретация на текста на жестов език. 

ДЕЙНОСТТА НА АРДУС ПРЕЗ 2015 Г.

в България, който е член на Европейския 
форум на хората с увреждания. Национално 
представителните организации на и за хора 
с увреждания дадоха становища по проекти 
на нормативни актове, стратегии, програми 
и планове, които засягат правата на хората с 
увреждания и интеграцията им.

Всяка година ФЕПЕДА, провежда заседания 
на УС и на ИБ. През 2015 г. Асоциацията има-
ше представител на всички заседания – на 
ИБ през януари и юли в Дъблин и София и на 
УС през март и октомври в Кьолн и Мадрид. 
Благодарение на контактите със сходни 
европейски организации, АРДУС е запозната 
със съвременните тенденции в областта на 
рехабилитацията, законодателството и новите 
начини за превъзмогване на слуховото нару-
шение. (За заседанието в Мадрид - на стр. 7) 

V. Популяризиране на проблемите на 
децата с увреден слух 

Информация за дейността на АРДУС се 
публикува: на сайта на организацията - www.
ardusbg.com, на страницата в Facebook и в 
други печатни и електронни медии.

■ Лагерите през юли и август бяха в Казанлък 
и Свети Влас, с 86 участника, от които 60 деца 
и младежи с увреден слух и 4 рехабилитатори. 
Имаше и родители. 

■ На 12 септември в Sofia Ring Mall, заедно 
с Образователен център „Яника” и Фондация 
„Заслушай се”, открихме учебната 2015/2016 
със събитие с много игри, забава и различни 
дейности, под надслов „Заедно в игрите – за-
едно в училище”. Така подкрепихме децата с 
увреден слух в началото на новата учебната 
година. (За това събитие, беше съобщено в 
Бюлетин № 1 на ФЕПЕДА.) 

■ На 19 септември, АРДУС се включи в 
проект „Sofia Fun Fest” – „Фестивал за спорт 
и изкуство”, отново в Sofia Ring Mall. Всеки 
съпричастен с проблемите на децата с увреден 
слух можеше да участва в благотворителен 
базар, със средствата от който беше осигурена 
FM системата „Amigo” T5/R5 за обучение на 
децата в софийския ресурсен център. 

■ В навечерието на Коледа се раздадоха 
подаръци на малчуганите и младежите, подси-
гурени от дарители и картички, изработени от 
децата в Пловдив и в София.

Участвахме и в коледната инициатива, която 
подехме и осъществихме с Фондация „Заслу-
шай се” - „Плюшено мече”. (Подробности на 
стр. 8)

ІV. Дейности в национални и международ-
ни организации

 И през 2015 г. АРДУС активно се включи в 
дейността на Националния съвет за интегра-
ция на хората с увреждания към Министерски 
съвет на Република България и в работата на 
Националния съвет на хората с увреждания 

► „Включващото обучение - път към инди-
видуалните възможности и интереси на децата 
и учениците с увреден слух”, Таня Иванова, 
сурдопедагог, ресурсен учител в РЦ, София;

► „Характеристика на комуникативната ком-
петентност и особености на езиковото обучение 
на ученици с увреден слух”, Славина Лозанова, 
слухово-речев рехабилитатор, логопед във ВМА, 
София;

► „Психо-социални аспекти и перспективи на 
включващото обучение на ученици с увреден 
слух”, Теодора Милотинова, психолог;

► „Тенденции на включващото обучение 
на ученици с увреден слух в Европа”, Дарина 
Панталеева, член на УС на АРДУС; 

„Включващо обучение”

 96-о СОУ „Л. Н. Толстой” .................... жк „Люлин”-4, ул. „Н. Беловеждов” № 1
 Национална гимназия за
 приложни изкуства „Свети Лука” .... бул. „Сливница” № 134, район „Възраждане”
 25-о ОУ „Д-р Петър Берон” ................ жк „Красно село”, ул.”Балканджи Йово” № 22
 39-о СОУ „Петър Динеков” ............... жк „Младост”-2, ул. „Васил Карагьозов” № 6
 69-о СОУ „Димитър Маринов” ......... жк „Дружба”-1, ул. „Иван Арабаджията” (до пазара)
 130-о СОУ „Стефан Караджа” .......... район „Подуяне”, жк „Левски”, ул. „К. Фотинов” № 116
 93-та ЦДГ „Славейче” ........................ район „Лозенец”, ул. „Кап. Тодор Ночев” № 30 
  (до последната спирка на метрото)
 101-во ОДЗ „Ябълкова градина” ..... район „Люлин”, ул. „Фортов път” № 2
Учениците имат право на безплатна рехабилитация на слуха и говора, в зависимост от класа,  
в който се обучават:
 от І до V клас - 5 пъти седмично по 30 минути 
 от VІІІ до ХІІ клас - 3 пъти седмично по 30 минути
 децата в детските градини - 5 пъти седмично по 30 минути
Родителите, които желаят децата им да посещават часовете, да подадат заявление със свободен 
текст до Директора на ССУ с ДГ за ДУС „Проф. д-р Дечо Денев”, кв. „Бъкстон”, ул. „Генерал Стефан 
Тошев” № 82. Заявленията се подават в края на учебната година, за да се включат децата/
учениците за рехабилитация през следващата учебна година.
В кабинетите към посочените учебни заведения работят дългогодишни специалисти сурдопеда-
гози (слухово-речеви рехабилитатори) с богат опит в интегрираното и включващото обучение на 
деца и младежи с увреден слух.

През 2015 г.Асоциацията беше партньор на Министерство на образованието и науката по 
проект BG051PO001-4.1.07 - „Включващо обучение”, по Дейност 5 - „Създаване на благопри-
ятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални 
образователни потребности”.

Целта на включващото образование е да се осигурят равни възможности за развиване 
на потенциала на всяко дете, за успешното му приобщаване в обща образователната среда, 
професионална реализация и социално включване в обществото.

В изпълнение на дейността по проекта, ръководител на който беше Грета Ганчева, директор 
на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, АРДУС oрганизира на 9 май 
м.г. в зала “Сердика”, на х. „Шератон” в София семинар на тема „Съвременни тенденции и 
перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух”. 

СПИСЪК 
на изнесените кабинети за рехабилитация на слуха и говора към ССУ с ДГ за ДУС 

„Проф. д-р Дечо Денев” за деца и ученици в масовите детски градини и училища в София

СРЕЩИ-РАЗГОВОРИ

За ремонта и поддръжката 
на кохлеарни имплатни системи

Антоанета ЯРИЧКОВА,
зам.-председател на АРДУС
В първия ден от встъпването в длъжност 

на омбудсмана, представители на АРДУС се 
срещнаха и разговаряха с Мая Манолова 
за липсата на осигурени средства за под-
дръжка и ремонт на кохлеарните имплантни 
системи (КИС).

Въпросът с финансирането датира от 1999 
г., когато се състоя първата операция за поста-
вяне на КИ. Оттогава родителите търсят начин 
и съдействие на организации и институции, 
вкл. и на омбудсмана, за намиране на подхо-
дящо решение. За съжаление, препоръките 
на омбудсмана не бяха взети под внимание. 
Топката се прехвърляше между МЗ и МТСП, но 
никой от двете министерства не пое отговор-
ност за решаването на проблема.

Омбудсманът и родителите се срещнаха със 
зам.- министъра на здравеопазването Ваньо 
Шарков, който пое ангажимент Здравното 
министерство, чрез НЗОК, да поеме финан-
сирането на поддръжката на КИС.

За подмяната на речевите процесори 
за КИС

На последвалата работна среща в НЗОК по 
въпроса за подмяната на речевите процесори 
за КИС, присъстваха: Багряна Маркова, 
пресаташе на НЗОК; д-р Емилов, Йорданка 
Вълчева, директор на дирекцията „Лекар-
ствени продукти”; юристите Ирена Бенева 
и Цветелина Дешкова; родители на деца с 
увреден слух - Иво и Антоанета Йовчеви, 
Мария Манджукова и Антоанета Яричкова. 

Заложеният период за подмяната е пет 
години, след изтичане на гаранционния срок 
и при необходимост. Процедурата все още се 
обработва. Но стана ясно, че ще се провежда 
чрез болничните заведения, извършващи 
имплантациите - ВМА, ИСУЛ и МБАЛ „Св. Иван 
Рилски” в Стара Загора. При заплащането - су-
мата, която ще се покрива от здравната каса, 
в най-добрия случай, ще е до пълния размер 
на най-ниската предложена цена. 

За ремонта на кохлеарните импланти и 
енергийното им обезпечаване с батерии, 
НЗОК отказва да поеме ангажимент, като се 
позовава на липсата на нормативна възмож-
ност. За решаването му, на АРДУС предстоят 
срещи и разговори с представители на АХУ, 
МТСП и НЗОК.

П.П. Националната здравноосигурителна 
каса трябва да е готова с всички детайли, 
свързани с подмяната на речевите проце-
сори за КИС, до 1-ви април т. г.

http://www.ardusbg.com/
http://www.ardusbg.com/
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%A3%D0%A1-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85-438779175436/?fref=ts
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Ива ЕВСТАТИЕВА, сурдопедагог

Масовото училище трябва да е в състояние 
да предлага пълен набор от помощ и специални 
услуги, осигуряващи на децата правото на 
всеобхватно и балансирано обучение. Необхо-
димата помощ трябва да бъде адаптирана към 
степента и вида на трайното увреждане. 

Изборът на модел на обучение трябва да е 
строго индивидуален за всяко дете. Необходима 
е и готовност за промяна, ако условията, в които 
то е поставено, не удовлетворяват потребности-
те му. Задължително изискване за включването 
на децата с увреден слух в групата на чуващите 
им връстници е информирането на родителите 
за реалните възможности на ученика и евенту-
алните проблеми, които ще възникнат в по-късен 
етап. Семейството трябва да е наясно с огро-
мната отговорност, с която се нагърбва, изпра-
щайки детето си в масово училище. Желанието 
не е достатъчно, необходима е всекидневна, 
продължителна и целенасочена работа върху 
учебното съдържание.

В дългогодишна си практика с интегрирани 
деца имам възможността отблизо да наблюда-
вам продължителен период от време развитието 
на всеки от моите ученици в средата на чува-
щите им връстници и да проследя проблемите, 
свързани с възрастовата им специфика, извън 
сигурността на дома и семейството. 

През различните възрастови и образователни 
етапи, специфичните им особености се изразя-
ват в трудност:

■ В начален курс - 1-4 клас. Децата се за-
трудняват при диктовки, решаване на текстови 
задачи, писане на преразкази и съчинения. 
Бедният активен и пасивен речник на детето, 
аграматичният му изказ, нагледно-образното 
мислене създават големи трудности в обучение-

то и общуването. В първи клас често не познават 
имената на децата в класа, на учебните пособия, 
не разбират изискванията на учителите. Имат 
бързо нарушаема концентрация на внимани-
ето под външни дразнители. Често учителите в 
начален курс не се съобразяват или забравят 
детето с увреден слух. Диктуват по-бързо, заста-
ват с гръб, движат главата си, а това му пречи да 
отчете правилно говора. Най-големи трудности 
срещат при писмени изпитвания и особено в 
4-ти клас при изпитите за завършване.

■ В среден курс - 5-8 клас. Трудностите са при 
разказвателните предмети, при съчиненията, 
при геометричните задачи и термините от раз-
личните науки. Това се дължи на непознаване 
смисъла на много думи от български произход 
или неразбиране на термини, думи чуждици, ло-
гически и причинно-следствени граматически 
структури. Периодът е свързан с изграждането 
на „аз- образа”, самочувствието, особеностите 
на пубертета и настъпващите физически про-
мени. Това води до разсеяност, промяна на 
приоритетите и може да настъпи негативизъм 
към учебния процес.

■ Периодът - 9-12 клас. Свързан е с осъзна-
ване на потребността от учене и по-висока ус-
певаемост, с цел продължаване образованието 
във ВУЗ и повишаване на личната самооценка. 
Голямото предизвикателство на периода е 
подготовката за държавните зрелостни изпити, 
свързано с необходимостта те да докажат пред 
чуващите си връстници, че са равнопоставени и 
знаещи. В този възрастов етап се появяват иде-
ята за професионална ориентация и бъдещето 
след завършване.

За да успеят да се справят с образовател-
ните изисквания, на децата с увреден слух 
им е необходимо двойно повече време, в 
сравнение с чуващите им съученици. Затова те 

ползват удължено време при провеждането на 
годишното външно оценяване и при явяване 
на държавни зрелостни изпити. Имат право и 
на подкрепа на консултант, който да обяснява 
значението на непознатите думи и при необхо-
димост да разяснява смисъла на въпросите.

Включването на деца със СОП в масовите учи-
лища изисква преосмисляне на традиционните 
подходи за преподаване и търсенето на нови, 
съобразени със специфичните индивидуални 
особености в развитието на всяко дете и раз-
нообразните му потребности. Често изходните 
позиции са различни - родителите оценяват 
особеностите и възможностите за развитието на 
детето си по един начин, педагозите - по друг. 
Но целта на всички е да помогнат на детето в 
изграждането му като пълноценна личност, 
приемана еднакво добре и от чуващите, и от 
общността на слуховоувредените хора. 

Постиженията на децата и младежите с 
увреден слух в образованието са свързани с 
много упорит, целенасочен, продължителен и 
всекидневен труд с подкрепата на семейството 
и специалистите сурдопедагози. Успехите им 
са много по-трудно постигнати, в сравнение 
с тези на чуващите. Това е доказателство за 
волята, възможностите, амбициите и желанието 
за равнопоставеност на децата с увреден слух с 
чуващите им връстници. 

Общата цел на родители, сурдопедагози 
и всички специалисти, обвързани по един 
или друг начин да работят с дете с увреден 
слух, е то да се развива нормално и да се 
чувства пълноценно в средата, в която жи-
вее. Съвременното образование не трябва 
да бъде ориентирано само към усвояване 
на общообразователните дисциплини, а да е 
обърнато и към специфичните индивидуални 
нужди на детето. 

Славина ЛОЗАНОВА, 
слухово-речев рехабилитатор, логопед

Понятието „ключови компетентности” е въве-
дено от Европейската комисия и съдържателно 
означава знанията, уменията и нагласите, които 
учащите трябва да усвоят, за да реализират себе 
си пълноценно и равнопоставено в живота на 
обществото. Неслучайно компетентностите 
за общуване на майчин език и владеенето на 
чужд език се посочват за ключови, паралелно с 
уменията за учене, социална и гражданска от-
говорност, предприемачество, културна осъзна-
тост и творчество. Изброените компетентности 
често се използват като рамка на обучения и за 
разработване на целеви учебни програми от не-
формален тип, от които безспорно се възползват 
и учащите с различна степен на слухова загуба. 
Езиковото обучение е приоритетна област, тъй 
като в най-общ план социалната реализация на 
хората с увреден слух е закономерно повлияна 
от степента на владеене на българския език. 

Предизвикателствата пред езиковото обу-
чение на повечето глухи и слабочуващи уче-
ници се дължат на ясно дефинирани, но често 
недооценявани обстоятелства: 

1. Всяко обучение в същността си е езиково. 
Независимо от материала, който овладява 
глухото дете - от областта на математиката 
или чуждите езици, езикът на преподаване е 
български. Това предполага висока степен на 
комуникативна компетентност на ученика, т.е. 
не само знания за езика като речник и система 
от правила, но и умения за използването му 
според различните условия на разговор и 
събеседващите. Ниската комуникативна ком-
петентност може да обясни пасивното участие 
на някои глухи ученици в учебния процес, 
неустойчивия характер на усвоените познания 
и липсата на средства за прилагане на знанията 
в практически контекст. 

2. Освен ограничените възможности за 
въз приемане на спонтанна реч чрез слуха, 
липсата на пълноценна комуникация в ранна 
детска възраст допринася за цялостно изоста-
ване в езиковото развитие. Децата с увреден 
слух са изправени пред непосилната задача 

да овладяват четенето и писането в единство с 
разбирането на прочетеното и написаното (етап 
на началното ограмотяване) на език, който все 
още не знаят и не използват свободно за комуни-
кация, както при чуващите. Добрите постижения 
на глухи деца от глухи семейства се обясняват 
именно с високата степен на комуникативна 
компетентност по жестов език, която осигурява 
когнитивна база за преподаване на словесен 
език надграждащо.

3. Третото обстоятелство, което предопределя 
качеството и резултатите от обучението, касае 
уменията за разбиране на писмен текст, т. нар. 
функционално четене, което за учащите със 
слухови нарушения си остава сериозно предиз-
викателство. Във всеки учебен контекст обаче, 
се разчита на висока четивна грамотност, чрез 
която от учене на четене да се премине към че-
тене за учене. Четивната дейност е определяща 
и за овладяване на езика за академични цели. 

Дори децата със сериозен остатъчен слух, 
успешно развили умения за говорене и участие 
в разговори от „всекидневен” характер, проя-
вяват трудности в ситуации, изискващи анализ 
на ситуативната реч, т.е. умения за употребата 
на езика според функциите на конкретните 
изказвания. Концентрирани върху формира-
нето на граматически правилна реч с добра 
артикулация и фонация, специалистите рядко 
намират време за работа върху прагматиката 
на езика (употребата му). Удобни форми за раз-
витие на този компонент от езиковата система, 
са дейности в извънучебна обстановка, целящи 

придобиване на знания за видовете ситуации 
на общуване, от гледна точка на целта им, на 
принципа на комуникация чрез симулация. Така 
се осигурява възможност за включване на мла-
дежите в различни по вид дискурсни практики, 
като разпознават, възприемат и създават пра-
вилни и резултатни в комуникативно отношение 
дискурси. В подобни структурирани условия на 
езиково обучение учещите ще придобият уме-
ния за използване на езика за поздравяване, 
информиране, изразяване на желание, за 
настояване, за обещание, отправяне на молба 
и за други цели. 

Уменията за употреба на езика, според 
нуждите на комуникаторите и комуникативната 
ситуация, предполагат знания за подбора на 
средствата, според това, колко добре познаваш 
събеседника си, знания затова какви теми може 
да бъдат обсъждани в различни видове езикови 
събития. Спазването на правилата за провежда-
не на разговор и по време на разказване, също 
са част от уменията за използване на езика за 
социални цели. Това са дискурсните стратегии 
за започване, поддържане и приключване на 
разговор, въвеждане или приключване на нова 
тема, перифразиране при неразбиране в про-
цеса на общуване. Например: „Опиши подаръка 
така, че да ме накараш да ти го купя!” (умения 
за убеждаване). 

Известни са много стратегии, приложими 
в езиковото обучение, но при глухи ученици 
особено ефективни при работа с лингвисти-
чен материал са следните стратегии: 

► Използване на графични и семантични 
организатори на информация, чрез които ин-
формацията да се визуализира и структурира, да 
се подпомогне анализа на взаимоотношенията 
и връзките в текста. Те са удобни и за план на 
писменото изложение.

► Кооперативно учене и преподаване
► Реципрочно преподаване по смисъла на 

сътрудничество между учениците, ръководено от 
учителя, на основни принципи - взаимозависимо 
учене в двойка, ясни роли, влизане в различни 
роли и взаимопомощ.

От гледна точка на една от ключовите компе-
тентности - дигитална компетентност, е добре в 
обучението да се използват и информационните 
технологии. Интернет е незаменим източник за 
анализ по тема, търсене на отговори на житейски 
въпроси, намиране на статистическа информа-
ция и др., а различни мултимедийни продукти 
осигуряват достъпност на информацията чрез 
визуализация.

Гарантирането на пълноценна интеграция 
на глухите и слабочуващи учащи е невъз-
можно без осигуряване на възможност за 
повишаване на равнището на техните клю-
чови компетентности, неразривно свързани 
с повишаване и на езиковите им компетен-
ции. Критичното мислене, творчеството, ре-
шаването на казуси и проблеми, вземането 
на решения, инициативността и др. са общи 
за всички компетентности и включването им 
като задачи при всяко взаимодействие с глу-
хи деца в образователна среда, със сигурност 
ще повиши подготовката и качеството им на 
живот.

Масовото училище - равносметка и перспективи За предизвикателствата на езиковото обучение и 
комуникативната компетентност на учащи с увреден слух

Приобщаване на деца с увреден слух 
в предучилищна и начална училищна възраст

Таня ДИМИТРОВА, 
слухово-речев рехабилитатор

Управление на цялостния процес
В приобщаването има шест звена. Кое е 

най-важно? 
Някои родители смятат, че това е детето. Други 

следват съветите само на един от специалистите, 
вероятно на онзи, който е най-близо до тях или 
най-топло откликва на нуждите им. Истината е, 
че най-важното звено са самите те - родителите, 
които управляват процеса на развитие на детето. 
Нима при чуващо дете някой друг, а не родители-
те, избират детската градина, училището, спорта, 

извън училищните дейности на детето? Същото е 
и при детето с увреден слух, чиито родители обаче 
са натоварени с още една отговорна задача.

Родителят като координатор 

че преди година, например, това се е случило. 
Отговорът на въпроса - „Защо сега не се случва?, 
ще бъде по-бърз и дори различен при наличието 
на информацията от тази тетрадка. 

Какво да записвате:
► Състоянието на слуха - етап на развитие, 

слухови прояви.
► Развитието на речта и езика - пасивен, 

активен речник, фонетична система, артикула-
ция, трудни словосъчетания и думи.

► Аудиологични аспекти - дати на настройки, 
разпределение на програмите, промени в на-
стройките, чувствителност, сила на звука на 
процесора.

► Съобщения към специалистите.
► Работни записки от наблюдение на зани-

мания с терапевти.
► Задачи за домашни занимания.
За да сте успешни координатори
Питайте редовно специалистите за подроб-

ности и за алтернативи на занимания. Правете 
информиран избор. За да са успешни координа-
тори, родителите трябва да са запознати с целия 
процес и елементите му: 

► Кохлеарно-имплантната система. 
► Процеса на развитие на слуха, езика и 

говора. 
► Индивидуалната програма на детето и 

прогнозите за езиково-говорното и социалното 
му развитие. 

► Състоянието на слуха. 
► Проверка на слуховите умения и състояни-

ето на процесора (всеки ден по няколко пъти). 
► Условията на обучението. 
► Академичният процес.
► Поведението на детето. 

Родители, напомняйте си, че всяко дете 
постига индивидуален резултат. Вярвайте в 
успеха на вашето дете!

Включващото обучение е процес на признаване и удовлетворяване на многоoбразните 
образователни потребности на децата и учениците. Насочено е към изграждане на хармонич-
на образователна среда и повишаване на качеството на образование чрез осигуряване на 
гъвкавост и вариативност, свързани със структурата и съдържанието на учебно-възпитателния 
процес. 

В основата му стои идеята, че индивидуалността на всеки ученик трябва да бъде приета и 
образованието му да се организира така, че да се удовлетворят особените му потребности. 
Целта е обезпечаването на равни възможности за развиване на потенциала му, за успешното 
му приобщаване в обща образователната среда, професионална реализация и социално 
включване в общността.

СУРДОПЕДАГОГ

РОДИТЕЛ
ПСИХОЛОГ, 
СОЦИАЛЕН 
РАБОТНИК

РЕСУРСЕН 
УЧИТЕЛ

АУДИОЛОГ, 
ИНЖЕНЕР

ДЕТЕ

В България подпомагащите звена не са 
изградили добра комуникация помежду си. 
Слухово-речевият рехабилитатор не си пише 
имейли с психолога, а ресурсният учител не 
звъни по телефона на аудиолога. Помежду им 
би се губила информация от ключово значение 
за развитието на детето. Задачата на родителя 
е да координира звената и да доставя необ-
ходимата информация между тях. Това може 
да се осъществи безпроблемно чрез тетрадка 
за обмен на информация. Представете си, че 
след две години на рехабилитация, детето не 
произнася звук „с“. А дали през целия процес 
някога е казвало? По тетрадката ще установите, 
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П.П. Публикуваме част от 
докладите, изнесени на семинара 
на тема „Съвременни тенденции 
и перспективи на включващото 

обучение на ученици с увреден слух”, 
със съкращение.

ПРОЕКТ

Теодора МИЛОТИНОВА,
психолог

В началото на процеса е групата на Ро-
дителите както на децата със специални об-
разователни потребности (СОП)/специфични 
обучителни трудности (СОТ), така и на остана-
лите. Те се нуждаят от изключително доверие, 
че училището може да се справи със специ-
фиките на детето му, а родителят да повярва, 
че детето ще се справи с предизвикателството 
на училищната действителност. За тази цел 
трябва да се отвори пространство за родите-
ля да може, най-вече, да има на кого от учи-
лищния екип да разкаже за спецификите на 
детето си. Защото всяко увреждане има мно-
гобройни разновидности и учителите трябва 
да са наясно с какво дете ще работят, за да 
изберат най-подходящите стратегии. Инициа-
тива се изисква и от родителя, който може да 
бъде подпомогнат от ресурсните специалисти 
- специални учители, логопеди, психолози, ко-
ито работят до момента с детето. В тази група 
са и родителите на чуващите деца в класове 
с деца със СОП/СОТ. Добре е на родителски 
срещи да се разказва за детето със СОП/СОТ, 
което е или ще е в класа, да се информират 
родителите адекватно от учителя, психолога, 
ресурсния учител, за разбиране и приемане 
на ситуацията, в името на нормални и пълно-
ценни отношения между децата. 

Учителите са втората група, която е най-
уязвимата, поради срещата им със различни 
видове деца със СОП/СОТ, за които не се 
чувстват подготвени, тъй като повечето от 
тях са имали специализирани условия за 
обучение и включването им в класовете от 
масовото училище е било по-рядка практика. 
Често учителите изпитват притеснения, 
уплаха, неразбиране, невъзможност и т.н., 
когато се появи дете с увреждане в класа 
им. Това ги блокира, защото не могат да 
помогнат за усвояването на академичните 
познания по начина, по който са работили 
в училище. Това за тях се превръща в пре-
дизвикателство, което често ги прави гневни 
към социалната система и неадаптивни към 
новите изисквания. Възниква въпрос - „Как 
може да се помогне на учителя?” Нормално 
е да му се даде възможност да бъде не само 
добре информиран, но и обучен в основните 

специфики на увреждането на детето, незави-
симо, че има ресурсен кабинет, подпомагащ 
обучението. Учителят трябва да знае основни 
неща за децата със СОП/СОТ, за да не губи 
надежда и търпение в работата и това да не 
води до отказ и отчаяние, до гняв към „сис-
темата”. Когато учителят приеме и включи 
детето в процеса на обучение във всичките 
му социални измерения, то естествено е 
и останалите деца от групата да приемат и 
направят място на детето със СОП/СОТ. 

Учениците/децата са последната група на 
включващото обучение, които се разглеждат 
от две гледни точки:

■ Съучениците в класа/училището. Те 
са активни участници в процеса и е важно 
да бъдат приобщени към проблема, като 
подготвим класа и разкажем за спецификите 
на ученика със СОП/СОТ. В часа на класния 
може да говорим за различните хора, да об-
съждаме преживяванията и чувствата, които 
пораждат срещите ни със такива съученици и 
как може те да бъдат приобщени към класа с 
всичките произтичащи затруднения. Може да 
се организира, например, „Ден на ........ (оп-
ределено увреждане)”, в който да се включат 
ученици, учители и родители от училището в 
различни инициативи, за да се информират 
и ангажират за останалите деца да говорят 
за чувствата и преживяванията си в комуни-
кацията си с детето със СОП/СОТ, вместо да 
се страхуват, притесняват или правят, че не 
забелязват различието, а това да ги прави 
недружелюбни, агресивни и несправящи се 
със социалната си интелигентност. 

■ Ученикът със СОП/СОТ. Не трябва да се 
забравя, че независимо от възможностите 
за усвояването на академични познания, 
най-важното е ученикът да намери мястото 
си в групата, да се социализира по адеква-
тен начин, за да изживее правото си да се 
роди, като социално същество, способно за 
самостоятелен живот. За тази цел, възраст-
ните - родителите, учителите, специалистите в 
училище, трябва да са готови да го подкрепят; 
да го подготвят за училищната действителност 
с истински, неподправени думи затова, което 
предстои и проблемите, с които може да се 
срещне във връзка със специфичните му 
потребности; какви са усилията, които трябва 
да положи; къде да потърси помощ; както и 

за смелостта да намери своето място. Това 
става с много разговори, не само за учебния 
процес, а и за връзките му с другите деца, на-
деждите му, чувствата му, които го радват или 
притесняват и възникващите му нужди. Не на 
последно място са спецификите му. Ученикът 
със СОП/СОТ бързо се натоварва, уморява, 
травмира, бавно разбира и усвоява знания. 
За него е необходимо търпение и вяра в 
способностите му, дори, когато постиженията 
му не са достатъчни добри, според нас! 

Включващото обучение е процес, който 
може да се случи в достатъчно добро и 
равнопоставено взаимодействие между 
трите основни групи. За да се чувства до-
бре детето/ученикът със СОП/СОТ в клас, 
родителят трябва да е извървял трудния 
път на помирение, че детето му е с някакъв 
вид страдание, с което го доверява на една 
институция. В противен случай неговото 
недоверие и уязвимост ще пречат на детето 
му да намери мястото си в училище и част 
от него ще търси сигурност единствено в 
дома си. Не може да очакваме едно дете да 
бъде прието добре в класа, ако преди това 
родителите на другите деца не са го приели 
в мислите си, пораждащи отношение, което 
се копира от децата им. 

Същото е и за учителя. Ако преди това не 
е направил място за детето в представата 
си, способност и желание за работа с него, 
то включването е невъзможно. 

Въпреки това, учениците най-добре се 
справят в процеса на включващото обуче-
ние. Опитът показва, че непосредственото 
им общуване е най-адекватно. Истински 
се опитват - успешно или не, да включат 
съучениците си със СОП/СОТ в игрите, в 
проявите, в часовете, като им помагат по 
начин, по който могат и разбират това. Но 
възрастните - те са тези, от чийто пример и 
окуражаване се нуждаят.

ШАНС

Психо-социални перспективи 
на включващо обучение

Когато говорим за перспективи на включващото обучение трябва да се има предвид, че 
това е дълъг и бавен процес в социалната система на обществото ни, който засяга различни 
и разнопосочни нагласи, среща и съпротива, и подкрепа на различни социални групи. Глав-
ната „арена”, на която се разиграва този процес, е училището, като основна институция, 
включваща три основни групи хора, които трябва да бъдат подпомогнати за реализирането 
на тази практика – родител, учител, ученик. 

На 23 и 24 октомври м.г. столицата на Ис-
пания - Мадрид, беше домакин на поредния 
Управителен съвет и Общо събрание на ФЕ-
ПЕДА. Участваха представители на Испания, 
Финландия, Ирландия, Франция, Германия, 
Литва и България. 

За първи път българската Асоциация на ро-
дителите на деца с увреден слух беше предста-
вена от двама души - зам.-председателят на 
АРДУС - Антоанета Яричкова и представителят 
ни във ФЕПЕДА - Дарина Панталеева, която 
сподели за читателите на бюлетина моменти 
от разискванията на заседанията. 

Външна фотография или „Градски диалози”
Под това наименование през 2015 г. АРДУС осъществи Проект № 0023-0633/23.02.2015, 

финансиран от Агенцията за хора с увреждания и с подкрепата на Столична община - Дирекция 
„Култура”. Основната дейност - „Външна фотография” и свързаните с нея техники.

В груповите занятия по фотография за младежите с увреден слух участваха 23 души. Дейността 
се изпълняваше от фотограф-консултант и сурдопедагог-рехабилитатор. Часовете се провеждаха на 
принципа на интерактивния модел. Консултант-фотографът имаше насочваща роля, а сурдопедагогът 
улесняваше комуникацията. Коментираха се основните фотографски техники при снимане на открито. 

На всяко занятие се разглеждаха изпълнените задачи и снимки. Участниците преценяваха и 
обсъждаха фотосите. Подготвиха 26 фотографии. За пренасяне и съхранение на фотосите, АРДУС 
им осигури мобилна флашпамет 32G. 

На финала беше учредена фотоизложба, под надслов „Градски диалози”.
Младежите подготвиха 26 презентации с фотографии и съпътстваща информация. Отново беше 

използван интерактивният модел на работа. На принципа на груповата дискусия, на занятията те 
оценяваха фотосите и съпътстващите презентации и избираха творби за изложбата. Подготвиха и 
две уводни табла, с общи снимки на участниците, за въвеждане в изложбата.

Изложбата беше подредена на 4 ноември м.г. в Градската галерия на открито в градина 
„Кристал”. Официалното откриване беше в съботния 7-и ноември. Чрез презентациите и фотосите, 
посетителите на изложбата се „запознаха“ с младежите с увреден слух и уменията им.

Изводите:
• 23-ма младежи с увреден слух подготвиха професионални фотографии на градска тема; 
• 26 разработени текстове, презентиращи авторите на фотографиите;
• Фотографска изложба на открито с 26 фотоса; 
• Каталог с фотографиите на бенефициентите.
• Отпечатване и рамкиране на фототворбите на младите фотографи; 
• Създадени условия за мултиплициране на проектните дейности и разпространяване на 
резултатите чрез интернет.
Изложбата стана част от културния афиш на София. Представянето й в центъра на столицата, 
е индикатор за обществената значимост на проекта. 
Целта на проекта „Градски диалози” беше постигната. Разчупено беше отношението и пред-
разсъдъците към младите хора с проблеми на слуха. По провокативен начин, чрез актуална 
външна фотография, те показаха по професионален начин възможностите и перспективата 
си. „Те нямат слух, но слушат със ръцете си, с очите си, със сърцето си!...” - писаха медиите.
П.П. Резюме от репортажа за проект „Градски диалози” беше отпечатан в бр. 1 на бюлетина 
на ФЕПЕДА.

► Разгледаха се въпросите, свързани с 
администрирането и финансовото състояние на 
Федерацията. Обсъдиха се сътрудничествата с 
Европейския форум на инвалидите и с Платфор-
мата на организациите, работещи в подкрепа 
на хората с увреден слух. Членовете на УС от 
Ирландия, Чехия и България бяха преизбрани 
и продължават работата си през следващия 
тригодишен мандат.

► Взе се окончателно решение за издаване 
на Информационен бюлетин. Ще излиза два пъти 
в годината в електронен вариант, като съдържа-
нието му ще включва информация за дейностите 
и проектите на Федерацията като цяло, както и 
на отделните организации членки. Първият брой 
излезе през ноември м.г., коригиран в лингвис-
тично отношение от Ирландската организация и 
официално разпространен в началото на 2016 
г. В него е включен и предоставеният от АРДУС 
материал за дейността й

► Заседанията бяха посветени на 25-годиш-
ния юбилей на ФЕПЕДА, който тържествено беше 
отбелязан. Направен беше преглед на дейността 
на Федерацията през изминалия четвърт вековен 
период. Отчете се необходимостта от търсене на 
нови форми и средства за привличане на млади 

родители - проблем на всички организации, 
членки. Подчертано беше значението на споде-
лянето на добрите практики и на възможността за 
реализиране на съвместни проекти. Като пример 
беше посочен проектът на АРДУС, реализиран 
в партньорство с Ирландската и Италианската 
родителски организации.

„Изминахме дълъг път в посока към общата 
ни цел - да подобрим живота на децата с увреден 
слух и техните семейства” - каза Соня Самора, 
президент на ФЕПЕДА, по време на честването 
на юбилея. - „Този път нямаше да бъде прока-
ран без активното участие на всички, които 
са работили и помагали през тези 25 години. 
Наше задължение е да продължаваме с ангажи-
раността за интеграция на децата ни и техните 
семейства на европейско ниво”. 

► През настоящата година предстои про-
веждането на поредната семейна среща. Но 
на този етап, поради финансовата ситуация 
на страните членки, нито една организация 
на родителите не е в състояние да подготви и 
проведе срещата. Пред ФЕПЕДА стои въпросът 
за кандидатстване за проект, чрез който да 
се подпомогне организирането на срещите, 
станали традиционни.

ФЕПЕДА

Заседания на ръководството в Мадрид
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ГЛЕДНА ТОЧКА
ВЪПРОС С ОТГОВОР

Ваня НЕЙЧЕВА,
слухово-речев рехабилитатор

„Никак, но си струва!” - отговарят катего-
рично родителите на деца с увреден слух, 
минали по трудния път на интегрираното 
обучение в предучилищна възраст.

За някои въпросът е излишен. Те просто 
избират специализираната детска градина, 
където целодневно работят само сурдопеда-
гози, групите са по-малки, има всекидневни 
занимания за развитие на слуха и речта, 
музикални стимулации, ритмика и моторика. 
Програмата е олекотена и всичко изглежда 
по-лесно. Тук се полагат основите, върху които 
градим бъдещето на децата. 

Обикновено болшинството от успешно 
имплантираните малчугани развиват реч 
по-бързо от връстниците си с конвенкци-
онални слухови апарати. Разбираемо е 
желанието на родителите им да ги преместят 
в по-близка до дома им детска градина сред 
чуващи. Има доста примери на прибързан и 
неуспешен избор на ново учебно заведение, 
където децата са лишени от компетентна 
сурдопедагогическа помощ и са подложени 
на непрекъснат стрес.

За намаляване на случаите на кривораз-
брана и безуспешна интеграция, през 2003 
г. ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф. д-р 

Дечо Денев” в София откри кабинет за ин-
дивидуална слухово-речева рехабилитация 
в 93-та ЦДГ „Славейче” в столичния квартал 
„Лозенец”. 

Началото беше трудно за всички. Децата с 
кохлеарна имплантатна система (КИС) трудно 
се адаптираха, защото никой не ги разбираше. 
Общуването беше непълноценно (с неправил-
на реч - пестелива и аграматична). Родителите 
се задоволяваха с добрите резултати в слухово 
отношение и имитирането на изолирани думи 
или изречения без разбиране. Учителките 
махаха с ръце, показваха, радваха се на всеки 

Лесно ли е в общообразователна детска градина?
успех, а той беше предимно по изобразително 
изкуство. 

Днес всичко е различно. Във всяка въз-
растова група се включва само по едно дете 
със специални образователни потребности 
(СОП). Основен критерий за определяне на 
групата е не реалната, а „слуховата възраст” 
и равнището на говорно развитие. За всяко 
дете се разработва индивидуална стратегия, 
съобразена с реалните му възможности, 
силни страни и потребности. Акцентира се 
върху развитието на устната реч като сред-
ство за комуникация, обучение и мислене. 
Целта е децата да не се чувстват различни. 
Учителският колектив натрупа опит през 
годините и синхронизира изискванията си с 
рехабилитатора. Родителите задължително са 
част от екипа. 

Резултатите са впечатляващи: децата с 
КИС участват активно във всякакви ситу-
ации и успешно мерят сили с чуващите си 
връстници по всички образователни на-
правления от държавните образователни 
изисквания (ДОИ). 

В момента всички деца с увреден слух, 
обучавани в 93-та ЦДГ „Славейче”, учат в 
общообразователни училища. Те продължа-
ват да посещават редовно индивидуалните 
занимания за слухово-речева рехабилита-
ция в кабинета.

Прекрасна беше инициати-
вата, която подех ме и осъщест-
вихме с Фондация „Заслушай 
се” - провеждане на т. нар. 
операция „Плюше но мече”. За-
радвахме с мечтания коледен 
по да рък децата с увреден слух. 

За децата от други градове на страната, Асо-
циацията изпрати подаръци с всеотдайната и 
безрезервна помощ на доброволци с превоз 
и с финансова подкрепа за куриерските 
услуги на фирма „Сентилион ООД”. 

Децата с увреден слух почувстваха 
тръпката на Коледа, защото тя не е сън, тя е 
реалност, особено, когато в такъв свят ден 
усетиш приятелски подадени ръце, които 
казват – „Не си самичко, с теб сме!...”

Плюшено мече 
и още нещо

Децата и младежите с увреден слух в София 
и в Пловдив, заедно със родители и приятели 
посрещнаха на коледно парти в топлата де-
кемврийска вечер дългочакания Дядо Коледа. 
Незабравими ще останат часовете в забава, в 
смях и веселие и, разбира се, в танци. 

Появяването на Дядо Коледа с пълния с 
подаръци чувал, развълнува и малко, и голямо. 
Защото всички обичат и вярват в Дядо Коледа. 

ЕХ, ПРАЗНИЦИ, ПРАЗНИЦИ!...

В детските очи се виждаше радостта и 
благодарността, изказана с тихо развълнувано 
гласче.

Асоциацията благодари за финансовата 
подкрепа на Център за слуха „Фонио”; на Об-
щина Пловдив; на дарителите - ВГД ЕАД Ван-
дергеетен, ЕТ „Нико-86 - Л. Цветанов”, INKO 
FOODS Ltd, ORNO, „Чипита България” АД, 
Издателство „Фют”, „Флорина България” АД 
и Елеонора Симова, които зарадваха децата 
ни с различни лакомства и чудесни книжки. 
А картичките сред коледните подаръци бяха 
изработени от талантливите ръчички на децата 
на АРДУС в Пловдив и в София.

Коледни вълнения в ЦДГ № 93

Идват и си отиват. Някои се забравят. 
Други се помнят, особено Коледа, когато 
си получил тъй желания подарък и то от 
ръцете на добрия белобрад старец.

Незабравими 
емоции

http://www.ardusbg.com/
http://www.cdg93.bg/
http://www.cdg93.bg/

