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ИНФОРМАЦИЯ

Дейността на АРДУС през 2017 г.
Мария Кръстева,
председател на АРДУС
Асоциация на родителите на деца с
увреден слух повече от 26 години работи
в областта на интеграцията на хората с
увреждания. Членовете й са обединени
около каузата децата и младежите с увреден слух да намерят достойното си място
в обществото. Участвайки в дейностите
на организацията, те получават възможност да развиват знанията и подобряват
уменията си за комуникация, придобиват
компетенции за себе изява и личностно
развитие.
І. Рехабилитация на слуха и говора и
подпомагане в учебния процес, извънкласни дейности и курсове, психологическа
помощ на децата, младежите и семействата
им, съдействие от жестов преводач и/или
сурдопедагог при комуникация с образователни иституции, държавна администрация
и работодатели

Протест на хората с увреждания
Национално представителните организации на и за хората
с увреждания и членове на Националния
съвет за интеграция
на хората с увреждания към Министерски
съвет (MС), излизат на протест на 11 април
т. г. - сряда, пред сградата на МС.
„ЗАЕДНО ДА СПРЕМ ГЕНОЦИДА
СРЕЩУ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ!”
В протеста ще се включат хора с физически, ментални и сензорни увреждания от
цялата страна. Ще присъстват официални представители на всички Национално представени
организации на и за хора с увреждания и 20
лидери на Движението на хората с увреждания
в България. Те ще връчат Протестна нота на
правителството на Република България, заради незачитането на правата и засилващото се
ограничаване на възможностите за интеграция и нормален живот на хората с увреждания.
Ако нотата не бъде приета, ще бъде изгорена
символично на клада пред МС.
Хората с увреждания ще отправят ис
канията си към властта за справедливи
промени в социалната система и в областта
на медицинската експертиза.

Основните точки са:
• Концепцията за експертиза на работоспособността да бъде преработена
съвместно с представители на Национално
представителните организации на и за хора с
увреждания в духа на гарантиране на запазване правото на пенсия на хората с увреждания.
• Ограничаване и преустановяване на
наличните корупционни практики при определяне в медицинската експертиза на вида и
степента на увреждането, както и въвеждането
на мултидисциплинарните екипи за оценка и
индивидуална оценка на потребностите;
• Решително подобряване ефективността
на изразходвания публичен социален ресурс
за повишаване качеството на живот на хората
с увреждания;
• Подобряване на условията в основни сфери на социалното включване: образование и
професионално обучение, трудова реализация, достъп до качествено здравеопазване,
адаптирана архитектурна, транспортна и комуникационна среда за хората с увреждания;
• Обвързване на социалните плащания с
линията на бедността или минималната работна заплата, които да ни доближат до средните
европейски нива в тази сфера.

• допълнителни индивидуални часове за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане
в учебния процес - 140 деца и младежи.
• индивидуални курсове по английски и немски език, компютърно обучение, арттерапия,
изобразително изкуство, плуване и шофьорски
курс - 24 младежи.
• сурдопедагогическа помощ за подготовка
и явяване на изпити на студенти с увреден слух
в НБУ, СУ, УНИБИТ, ЛТУ, БХА, УНСС, Пловдивския и Великотърновския университети (18).
• индивидуални консултации при психолог
са ползвали 5 души.
• В София и Пловдив - групови занимания
по български език в три възрастови групи - начален, среден и горен курс, развитие на речта,
английски език, математика, лечебно плуване
и бойни изкуства.
IІ. Подпомагане за закупуването на учеб
ници и учебни пособия, батерии за кохлеарни
имплантни системи
• закупуване на учебници и учебни пособия
на 81 ученици и студенти от страната и на 9
кабинета за рехабилитация на слуха и говора
в София, Пловдив, Варна, Плевен и Берковица;
Следва на стр. 2

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

С уважение
и благодарност
Сдружение „Асоциация на родителите на
деца с увреден слух” изказва искрена благодарност на фирмите, организациите и личните
дарители за проявената съпричастност и
подкрепа на дейността ни с подпомагането
на децата и младежите с увреден слух и семействата им.
Дарителите ни са:
• ЕКСТРАПАК ООД • Инкофудс ООД • „Нико 86 - Л. Цветанов” ЕТ • ВДГ ЕАД Вандергеетен
• „ОРНО” АД • „Бест фудс” ООД • „Бест
фрутс” ЕООД • „Мелбон” АД • „Д-р Кескин”
• BG Line • „7 дейс” • Издателство „Фют”
• Честно немско училище „Веда” • Частна
детска градина „Веда” • 20-о ОИУ „Тодор
Минков” • 33-о ОУ „Санкт Петербург” •
СargoPlanet EU • „Фонио” ЕООД • „Хермес
Комерс” • Диляна Николова Славчева •
Орлин Минчев • Сдружение „Асоциация на
българските фенклубове на чуждестранни
отбори • Национална агенция за професионално образование и обучение •
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Продължава от стр. 1
• отпуснати средства за сираците и полусираците от СУ в София - 350 лв.
• за закупуване на част от необходимите
им батерии за КИ - за 96 семейства надеца и
младежи с КИС.
ІІІ. Интеграционни и социални дейности с
нестопански характер в полза на членовете;
рехабилитационни лагери; семинари и
конференции
• Семинари
 На 11 март м.г. в х-л „Шипка” в София
се състоя семинар за родители на тема „Двустранното чуване при деца с увреден слух”.
Информации за двустранното чуване при
слухопротезиране със слухови апарати и КИС
бяха представени от сурдопедагози, лекар и
психолог. За малките деца с увреден слух бяха
осигурени игрови занимания.
 За младежите с увреден слух беше семинарът, на тема: „Шанс за кариера”. Запознаха
се с онлайн платформата „JAMBA”, която чрез
консултантска дейност, осигурява среда за
предварителна подготовка и последващ подбор, с цел професионална реализация на хората с увреждания в България и с възможностите
на дигиталното предприемачество. Поставена
беше и темата „Как да издигнем културата на
жестовия превод”. С презентация и ролеви
игри, вниманието на участниците бе насочено
към най-важните и съществени проблеми на
изключително важният за хората с увреден слух
процес - жестовият превод.
 На 17 март наш представител присъства
на среща, част от „Училище за пациенти” и IV
курс по отохирургия на болница „Тракия” в
Ст. Загора. Водещи специалисти запознаха и
обучаваха пациенти и лекари с новостите в КИ.
 На 31 март АРДУС участва в XIII национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”,
организирана от СУ „Проф. д-р Дечо Денев”
в София. Асоциацията запозна участниците с
дейността си.
• Интеграционни дейности
 На 29 юни Сдружение „Шанс чрез умения”
и ученическото онлайн списание „Щъркел”, събраха малките писатели, художници, приятели,
доброволци и участници в конкурса „България
- врата към Европа” на първия „Щъркел фест”
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в Националния исторически музей в София.
Децата от Артателието в Пловдив, участвали в
конкурса, бяха отличени и наградени.
 Асоциацията подпомогна 19 деца от Училището за ДУС в София за участие от 18 до 23
април във Фестивал за здравноувредени деца
от цял свят в град Страконице, Чехия.
 На 23 април, в Централния военен клуб в
София, беше Традиционният пролетен бал на/
за деца със слухови нарушения, организиран
от Образователен център за деца и младежи с
увреден слух „Яника“ и АРДУС, в партньорство
със Сдружението на жените военнослужещи.
 На 23 септември, в градинката на Народния
театър „Иван Вазов”, за първи път в България, по
формата на шатри и с поздравителен концерт,
12 организации на и за хора с увреден слух,
под мотото „Продължаваме заедно”, отбелязахме Междунарадната седмица на глухите, под
надслов „Пълноценно включване чрез жестов
език”. Асоциацията ни представи дейността си
чрез печатни издания и художествени произведения, изработени от децата от Артателието ни
в Пловдив. Събитието премина под патронажа
на Албена Атанасова, зам.-кмет на Столична
община - Направление „Социални дейности и
интеграция на хора с увреждания”.
 В дните между 28.11 и 05.12. във фоа
йето на столичното 96-о СУ „Л. Н. Толстой”
отбелязахме Международния ден на хората с
увреждания с изложба с творби на децата от
АРДУС. Преди това, на 25 ноември, изложбата
беше експонирана в залата на Чешкия културен център в София. Творбите са изработени по
проект „Ученическо онлайн списание „Щъркел”
на Сдружение „Шанс чрез умения”.
 През декември м.г., децата от Артателието
на АРДУС в Пловдив участваха в Межународния

конкурс „Дете се роди, Син ни се даде”. Дани
Бъгова спечели Голямата награда (в трета
възрастова група), а Марио Пейков и Даниел
Касабов - Специалната награда (във втора възрастова група) измежду 205 деца от Сърбия,
Босна и Херцеговина, Украйна, Гърция, Италия
и България,.
 Всяка година в навечерието на Коледа,
за децата и младежите от цялата страна и от
специалните училища в София, Пловдив и
Търговище, получават подаръци, подсигурени
от дарители, и картички, изработени от деца от
столичните масови детски градини и училища.
През 2017 г. подаръци получиха 780 деца и
младежи.
• В рехабилитационнитe летни лагери се
включиха 122 души - деца, младежи, родители,
сурдопедагози, жестови преводачи и ръководители.
 В курортен комплекс Банско
Вечер ръководителите изготвяха програма с
различни дейности за следващия ден. Следобед
бяха рехабилитационните занятия, забавните и
спортните игри за всички от лагера. А вечер занимания по народни танци В свободното от
занятия време бяха в басейна, на разходка из
града или на посещение на музеите в града.
Научиха интересни факти за културно-историческото наследство на Банско. Разгледаха и други
интересни обекти. Организираха си пешеходен
поход до язовир „Белизмата”. Всичко видяно
запечатаха на фотоапаратите си.
 В крайморския град Свети Влас
Денят започваше с гимнастика за раздвижване и подготовка за заниманията. В
часовете по слухово-речева рехабилитация
се работеше за развитие на комуникативните
умения, обогатяването на активния и пасивен

речник, произносителните навици. Правеха се
упражнения за усъвършенстване на уменията
в колективни игри, в координацията, равновесието, артистичните и танцовите изяви. Разходиха се до Слънчев бряг и Несебър. Празнуваха
рождения ден на един от лагерниците. На прощално парти си размениха картичка-изненада,
изработена от „колегата” в групата, и грамота
за отлично представяне на лагера.
• Проект’2017 - „Балонът на нощта”
През лятото бе организирана Лятна театрална работилница, където децата подготвиха
спектакъла „Балонът на нощта”. Проектът
беше реализиран със собствени средства на
АРДУС, със съдействието на специалистите от
ОЦ „Яника”.
IV. Дейности в национални и международни организации
• АРДУС активно си сътрудничи с организации на и за хора с увреждания, работещи в
областта на интеграцията на хората с увреждания. Продължава дейността си в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
към МС на Р. България, Националния съвет
на хората с увреждания, който е член на
Европейския форум на хората с увреждания и
в Европейската федерация на родителите на
деца с увреден слух - ФЕПЕДА.
• Председателят на АРДУС участва в: Консултативния съвет за сътрудничество с НПО по
проект „Подкрепа за равен достъп и личностно
развитие“; в оперативната програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ към
МОН; в Междуведомствени работни групи към
МТСП за: експертиза на работоспособността;
промяна на механизма на изплащане на
целеви помощи за изработване, покупка и
ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия; за
разработване на нова Методика за социална
оценка за определяне на индивидуалните
потребности на хората с трайни увреждания;
Правилник за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания.
• Като членове на ФЕПЕДА, представителят
ни участва в редовните заседания на УС и на
ИБ на ФЕПЕДА.
V. Печатни издания и информационна
дейност
• Асоциацията ежегодно издава информационен бюлетин и печатни материали - брошури в помощ на родителите и специалистите,
флаери за информиране на обществото за
спецификата при общуване с хората с увреден
слух, картички с информация за асоциацията.
Информация за дейността на АРДУС се
публикува на сайта на организацията - www.
ardusbg.com и на страницата ни във facebook,
както и в други печатни и електронни медии.
Така членовете ни и обществото имат възможност своевременно да се информират
за предстоящите събития и реализираните
дейности.
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АКТУАЛНО
СЪБИТИЯ

Балонът на нощта

или приключения в тъмното
Мила Коларова
Театрално представление с участието на
децата от АРДУС, представено на 1 юли м.г.
в Театър „Ателие 313”. Постановката - „Балонът на нощта”, е по едноименната приказка
на Маргарит Минков. Постановчик е Мила
Коларова, която сподели за вас, читателите:
- Театрална работилница’2017 беше провокативен експеримент, в който не липсваха и
усмивки, и трудности. Текстът на приказката
на Маргарит Минков, който ме вдъхнови, не
е точно класическа приказка, а по-скоро импресионистична картина, наподобяваща сън.
Тази абстрактност беше едно високо стъпало,
което смятам, че с общи усилия успяхме да
изкачим.
Театрализирахме приказката с децата с увреден слух. В началото на малките артисти им
беше странно и необичайно да работят върху
абстрактни образи като светлина, тъмнина,
смях, сън... Но тази изследователска дейност
скоро увлече всички ни и се насладихме на
един чудесен процес.

Децата бяха
сътворци в работата. Всяко от
тях нарисува на
хартия сънищата
си, които сценографката СтанисМила Коларова
лава Кръстева
прехвърли на цветни плаки и раздвижихме
шарените образи с помощта на шрайбпроектор. Това беше абсолютна находка в общата
ни работа. Актьорите се забавляваха и по
детски самоотвержено се хвърляха да играят
и да си партнират.
Работата с шрайбпроектор не е никак
лесна. Изисква прецизност и координация.
Но децата се справиха достойно с това предизвикателство. Най-хубавото е, че отново за
две седмици се превърнахме в семейство,
което изживя с усмивки, сълзи, караници и
прегръдки създаването на една театрална
картина - картина, която вярвам, че докосна
всеки от нас.
Специално благодаря на Катерина Димитрова и Таня Иванова от Образователен център за
деца и младежи с увреден слух „Яника”. Тези
две прекрасни млади дами през цялото време
бяха до мен и децата. Асистираха, превеждаха,
помагаха и се грижеха отговорно и отдадено.
Благодаря и на Станислава Кръстева за прекрасните идеи и професионалната работа
по сценографията на „Балонът на нощта”.
Благодаря на Мария Кръстева и на АРДУС за
възможността за поредна година да се срещна
и работя с децата с увреден слух.

Благотворителен турнир

на Асоциация на българските фенклубове на чуждестранни отбори
Създадена е през лятото на 2015 г. Оттогава до 2017 г. е организирала четири благотворителни турнира между фенклубове на чуждестранни отбори по футбол на малки врати.
На 11 ноември м.г. Асоциацията проведе поредния благотворителен турнир по футбол в
подкрепа на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух. Със събраните средства бяха
закупени батерии за външните устройства на кохлеарно имплантираните деца и младежи,
допълнителни приставки, както и за рехабилитация.
Благодарим на АФЧОБ, на председателката Елена Тодоровска, за дарителския жест към
децата ни с увреден слух.
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НА МЛАДЕЖКА ВЪЛНА

АРДУС, бр. 29/2018 г.

ГОСТУВАТ ДЕЦАТА НИ

Богомил Любиков

Стийв работи в третата най-голяма компания за производство на бира в САЩ, където
половината от работниците са с увреден слух.
Чуващите обаче са научили основния жестов
език, за да общуват с глухите си колеги. В производството е много шумно и чрез жестовия език
всички могат да комуникират от разстояние.
Моята учебна година в САЩ
Ученик съм в Conifer High School - топ 3,
най-доброто училище в Колорадо.
Учителите са много внимателни, винаги
обръщат внимание на учениците, за да се
справят с обучението. Училището е оборудвано с лаптопи, таблети, компютри, за да могат
учениците да си научат уроците по-лесно. 13
са учениците с увреждания, аз съм един от тях.
Има специална програма в тяхна подкрепа,
както и обучени преподаватели, които оказват
индивидуална помощ на всеки един от нас, в
зависимост от нуждите ни. За да се поддържа
тази програма, е необходимо постоянно фи-

„Не ми е лесно, но се справям”

18-годишният Дари Димитров е от София.
Учи в Националната търговско-банкова
гимназия, специалност „Оперативно счетоводство”.
Ето какво разказа за себе си:
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НА МЛАДЕЖКА ВЪЛНА

ГОСТУВАТ ДЕЦАТА НИ

Учението и животът ми в САЩ
Как започна всичко
Разбрах за програмата „YES” през септември 2017 г. и реших да пробвам късмета си.
Конкурсът включваше три кръга - първите два
по английски език, третият кръг - голям тест,
включително две есета, интервю с комисия и
20 страници апликация. Процесът на подбор
отне общо четири месеца, но си заслужаваше.
Спечелих стипендия, която покрива всичките
ми разходи по едногодишния ми престой в
САЩ, включително пътни и джобни пари.
Живея в Конифер, Колорадо,
на 20 мин. от столицата на щата Денвър - изключително красиво планинско място. Голяма
част от щата се намира на територията на
Скалистите планини. Съвсем наблизо е и един
от най-известните ски курорти - „Аспeн”.
В приемно глухо семейство съм
Приемната ми майка - Кати, е тежкочуваща,
а приемният ми баща - Стийв, е напълно глух.
Вкъщи се говори само на американски жестов
език.
Кати е учителка в Специалното училище
за глухи деца, проектирано и изградено
съобразно специфични нужди на учениците.
Преградите са предимно стъклени, за да могат
да комуникират помежду си учениците, както и
с учителите. Има визуална специална аларма,
която замества училищния звънец. Учебното
заведение е оборудвано с мултимедии,
лаптопи, таблети. Преподавателите са и глухи,
и чуващи и всички задължително трябва да
владеят жестов език. И има правило, което
гласи, че в училището всички трябва да говорят
помежду си на жестов език, дори да е разговор
между чуващи учители.

АРДУС, бр. 29/2018 г.

- С кохлеарен имплант съм. С него възприемам външния свят, въпреки че изпитвам
трудности в ежедневието си, свързани предимно с чуваемостта в определени ситуации.
Но се справям по възможно най-добрия за мен
начин и в училище, и с училищните задания.
Благодарение на семейството ми и подкрепата му, имам увереност в себе си. Радвам се,
че имам възможност да уча в масово училище.
Обичам да чета книги, обичам и да рисувам.
Интересувам се от психология и история. Това
са и любимите ми предмети в училище.
Участвал съм в конкурса „1000 стипендии”,
но за мое съжаление, спечелих само първи
кръг.
Искам и друго да споделя. Неведнъж са
ми казвали, че съм надраснал възрастта си
и че интересите ми са доста различни от
тези на връстниците ми. Да, но като по-малък

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
нансиране. Затова ние, учениците, участваме
с доброволен труд и различни активности, за
да осигурим средства. Продаваме домашни
сладки, кафе, чай, като всеки от нас има
определен график. За празници като Денят на
Благодарността, Коледа, Великден, правим
големи базари, продаваме ръчно изработени
свещи, рамки, домашни бисквити и т.н. Аз, като ученик на Националното училище за изящни
изкуства в България, продавам рисунките си.
В началото на учебната година ми предложиха безплатен жестов преводач за всеки
клас или таблет, който превръща гласа на
учителя в текст. Нямам нужда от тях, а просто
да ми дават бележки, за да се фокусирам подобре. Това правят учителите ми. Уроците им
винаги са направени на презентация - това е
американският начин на преподаване, така
нещата стават по-лесни за всички. Когато искат да покажат клипче или филм, винаги свалят
субтитри, за да бъдат сигурни, че разбирам
всичко.
Като цяло американската образователна
система е доста по-лесна от българската,
набляга се на визуализацията и практическите
дейности. Всеки срок учениците сами избират
предметите, които искат да учат, в зависимост
от интересите им и бъдещите им планове.
Преподавателите оказват пълна подкрепа в
избора, консултират и насочват всеки един
ученик индивидуално.
Остават ми още няколко месеца до приключване на учебната година и завръщането ми у
дома, в България. Надявам се , че тогава лично
ще мога да ви разкажа повече за това, което
се случва и преживявам в САЩ. А дотогава не
спирайте да мечтаете, пробвайте нови неща,
нови предизвикателства. Доскоро!

МОЕТО АЗ
имах проблеми с комуникацията. Бях доста
срамежлив, неуверен и това ме паникьосваше. Сега се радвам, че преодолях това
безпокойство.
И друго. Смятах се за различен, заради
кохлеарния апарат, но с времето осъзнах, че
начинът, по който съм мислел, е бил грешен.
Сега се смятам за различен поради факта, че
някои мои виждания и интереси са различни
от тези на връстниците ми. Единственият ми
проблем, който сигурно няма да реша, е с
чуването в шумна обстановка.
След завършване на гимназията искам
да продължа в университет в Германия в
специалност, насочена към психологията.
Искам да стана психолог или преподавател
по психология. Искам да помагам на хора,
които имат проблеми и срещат пречки със
справянето им.

„Открих и откривам нови хоризонти”

Константин Сакаян e от София. Студент е
по право в СУ „Св. Климент Охридски”. От
малък мечтае да постигне много неща. Но
най-голямата му мечта била и е да види света
справедлив и подреден.
- От дете участвам в състезания и конкурси - казва. - Множество са публикуваните в
различни издания мои материали - есета,
статии, проза, поезия, снимки и рисунки. Една
от особено значимите ми прояви в областта
на есетата е трикратното ми участие в проект
„1000 стипендии” на Фондация „Комунитас”

на различни литературно - философски и
исторически теми. Две от тях са „Свободата
означава отговорност, ето защо повечето се
страхуват от нея” и „Всеки век си има своето
средновековие”.
Участвал съм с разработка за седмото издание на програма „Силен старт с Пощенска банка” с тема „Работещи закони и справедливост”.
С есета съм участвал в организирания от
Комисията за защита на личните данни конкурс
„Какво е за мен сърфирането в интернет?”, както и в конкурса, посветен на гората, в Сливен.
Писал съм и есе на свободна тема за литературния конкурс’2014, организиран от НБУ
за средношколци, изучаващи английски език,
предназначен за сайта „pravatami.bg”, в който
са публикувани и две мои правни статии - „Пътуване с влак на хората с увреждания” и „Как
да подам сигнал до КАТ”.
В прозата - имам разказ - „Перо от пеликан”.
През 2012 г. се включих в конкурс „Созопол –
миг и вечност” със стихотворение и разказ.
Имам и фейсбук страничка, в която съм
публикувал част от своите произведения - „Сред
звездите към безкрая”.
Обичам фотографията и изобразителното из-

СПОДЕЛЕНО
куство. Участвал съм във фотоизложбата „Градски диалози’2015”. В Националния конкурс
за детска рисунка през 2009 г. получих първа
награда за рисунката, която кръстих „Любими
герои от книгите на моето семейство”.
Ще спомена нещо, с което се гордея - отличното ми представяне от обучението в Първа
английска езикова гимназия. Многобройни са
участията ми в общински и областни кръгове
на олимпиади по български, английски и руски
език, както и в състезание по езикова култура и
медиация „Грамотните СУбекти“ - 2016/2017,
в състезание по международно право в работилницата - „Бъди адвокат на дявола” (2017
г.) към СУ, както и стаж като автор на сайта
„pravatami.bg” и адвокатски асистент.
Въпреки трудностите, осъзнавам че не
съм сам. Признателността към родителите
и роднините ми е безгранична. Безкрайно
признателен съм на учителите, особено на
двама, които промениха живота ми. Това
са Ива Евстатиева и Любомир Колевски.
Всичко, което постигам, никога нямаше да
бъде реализирано без всеобщата оказана
подкрепа. Пред мен се откриха и продължават да се откриват нови хоризонти.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
С настъпването на пролетта децата, които
завършват IV, VII или Х клас и родителите
им са с големи притеснения, свързани с
Националните външни оценявания (НВО).
Предлагаме ви информация, свързана с годишните изпити през 2018 г. за различните
образователни степени.
Националното външно оценяване се провежда като писмени изпити на компютър и/
или на хартия, като изпитните работи се проверяват като анонимни. Учениците със СОП, по
преценка на екипа за подкрепа за личностно
развитие в училището и заявено желание от
страна на родителите, може да се възползват
от правото си да полагат изпитите в отделна
стая, с удължено време и да бъдат подкрепени
от консултант или жестов преводач.
Деца и младежи, интегрирани в училищата и
обучавани по индивидуални учебни програми,
полагат изпитите по преценка на училищния
екип за подкрепа за личностно развитие след
обсъждане с родителя.
Национално външно оценяване за IV клас
Български език и литература
10 май
Математика
14 май
Човекът и обществото
16 май
Човекът и природата
17 май

Националните
външни
оценявания

Изпитът е в училището, в което учи детето.
Целта е проверка на придобитите знания и
умения на учениците в цялата страна. Тези,
които се оценяват с качествени оценки, не
участват в НВО, освен при изрично заявено
в писмен вид желание от страна на родителя.
Годишните изпити подлагат на голям стрес
децата в IV клас, но получените оценки не са
решаващи за успешното им завършване на
начална училищна степен.

Националното външно оценяване за VII
клас, с начален час 10.00
Български език и литература 21 май
Математика
23 май
Оценяването по български език и литература и по математика в края на VII клас, въз
основа на което се осъществява приемането
на учениците на места по държавния план.
Приемът през съответната учебна година се
провежда под формата на тест, който включва
два модула:
Първи модул - Насочен е към установяване
усвояването на учебното съдържание, заложено в учебната програма за задължителна
подготовка по съответния учебен предмет
- български език и литература или математика
- за VII клас. Оценката от първия модул на всеки
от изпитите от НВО, e с количествен показател и
се отразява в училищната документация, като
текуща оценка по съответния учебен предмет.
Втори модул - Включва допълнителни задачи, чрез които се проверява прилагането на
знанията и уменията, придобити в обучението
от V до VII клас вкл.
За прием след VII клас оценките от свидетелството се преобразуват в точки за бала по
следния начин: отличен (6) - 50 т.; много добър
(5) - 39 т.; добър (4) - 26 т.; среден (3) - 15 т.
Следва на стр. 6
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ЗА РОДИТЕЛИТЕ

АРДУС, бр. 29/2018 г.

ДИСКУСИОННА ТЕМА

Темата за жестовия език е особено
актуална днес. Европа заговори за лингвистичните права на глухите хора; изведоха се
препоръки за изследване на жестовия език,
въвеждането и активното му използване във
възпитанието и обучението на глухи деца и
ученици; чуващите хора го преоткриха, като
изключително удобен начин на комуникация;
киноиндустрията заложи на атрактивността
му, за да създаде печеливши оригинални
сценарии.
Жестовият език стана популярен дори
сред чуващи родители на чуващи деца, които
съвместно със специалисти, разработиха
курсове и програми за овладяването му и
ранно включване в семейното общуване.
Данните от изследвания разкриват, че с
помощта на жестове/жестов език родителите
успешно изграждат навици за общуване и стимулират когнитивното и лингвистично развитие
на децата си, преди проговаряне на словесен
език. Въпросът, който си задават повечето
Продължава от стр. 5
Максималният бал, образуван от оценките
от свидетелството и изпита, е 500 т., като 100
т. може да са от свидетелството. С общата
оценка, ученикът участва в класирането на
места по държавния план-прием .
Ако ученик не се е явил на изпитите за НВО,
ще може да кандидатства с бала от дипломата.
Деца с увреден слух след завършен VII
клас, могат да бъдат приети в гимназия с
предимство, без да държат изпити по списък на
заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии или в средни общообразователни училища, утвърдени от министъра на
здравеопазването и съгласувани с министъра
на образованието и науката. В просветните инспекторати по места има екипи за комплексно
педагогическо оценяване, които преценяват
къде да учи детето със СОП.
Необходимо е родителите да подадат заявление в Регионалния инспекторат по образование за ползване на правото на детето им със

родители на глухи деца, е дали жестовият език
пречи на развитието на речта и говора, предвид
слухова загуба.
Наличието на слухово нарушения налага
уточняване на ситуацията в няколко посоки.
1. Комуникацията, а и целият процес на
взаимодействие с детето, протича по различен
начин, според това, дали използваме жестов
език или система от жестове. Ако в условията
на общуване между чуващи жестовете могат
да подпомогнат овладяването на езика, то при
децата с увреден слух жестовете могат да изпълняват подпомагаща или изграждаща функция.
Вече знаем, че всеки естествен жестов език
е пълноценна езикова система със собствени
лексика и граматика, които категорично се
различават от тези на говоримите езици.
Ясно е, че в някои глухи семейства жестовият език е основно средство за възпитание
и отглеждане на глухите деца, независимо от
степента на слуховото нарушение. С помощта
на естествения жестов език глухите или чуващите родители изграждат представи и понятия
за света, развиват критично мислене, разкриват отношения между хората, сформират
умения за справяне с ежедневни ситуации.
Има достатъчно данни в подкрепа на това, че
когато жестовият език е основно средство за
общуване от ранна детска възраст, глухите деца
развиват речник и умения за комуникация,
училищни постижения, които са равностойни
на чуващите им връстници. На тази основа се
развива и прилага методологията на билингвистичния подход на обучение – ранно въвеждане
на жестов език, изучаването му като учебен
предмет, изучаване на говорим език като втори
език (български, английски или др.), история и
култура на глухите хора като отделни предмети
в училище.
Използването на жестов език с подпомагаща функция предполага симултанна (паралелна) продукция на жестове и думи по време

на устно изразяване. При т.нар. калкираща
реч, говорещият стриктно спазва словореда
и граматичните правила на българския език,
като подпомага речта си с жестове от езика на
глухите хора, подкрепено от ясно артикулиране
на думите. Освен калкиращата реч, която
намира място най-вече в обучението на глухи
и слабочуващи ученици, в дейности по овладяване на писмените форми на комуникация, в
процеса на преподаване могат да се използват
и изкуствено създадени системи от жестове или
системи от символи за осигуряване на визуална
достъпност на устната реч. Разнообразието
от форми на симултанна словесно-жестова
комуникация обосновава методологията на
метода на тоталната комуникация, някои слухово-вербални програми на обучение и терапия,
програми за обучение на смесени класове, в
които се говорят повече от два езика.
2. Децата със слухови нарушения са толкова различни по отношение на способностите
си, компенсаторните си възможности, семейна
среда и прогноза за развитие, че езиковото
планиране се оказва ключов компонент от
системата на специалното или приобщаващото
образование.
Така отговорът на въпроса - дали да
използваме жестов език или жестове с
глухите и слабочуващите деца и ученици, не
може да бъде еднозначен. По-коректно е да
проучим въпроса как да използваме жестов
език и калкираща реч в контакт с децата и
учениците от гледна точка на индивидуалните
им потребности. Не само езикът/езиците
на преподаване и учене, системите за
подпомагане, но и педагогическия персонал
(асистенти по подпомогната комуникация,
жестови преводачи) са компоненти от процеса на планиране, задължително условие
за осигуряване на благоприястваща развитието среда за образователно и социално
приобщаване.

Националните
външни оценявания

може да спомене желанието си да ползва удължено време, консултант или жестов преводач;
прилага се копие от ТЕЛК или решение на ЕЛК,
за да се удостовери правото за ползване на
преференции.
Видовете задачи, заложени в изпитната
работа и броят им, учебното съдържание,
оценяваните компетентности, общата продължителност на НВО, както и продължителността
на всеки от модулите, се определят в учебноизпитна програма, утвърдена от министъра на
образованието и науката в срок до 31 януари
на календарната година, в която ще се провежда изпитът. Оценката от първия модул на
всеки от изпитите от НВО по български език
и литература и математика се отразява в училищната документация, като текуща оценка по
съответния учебен предмет. Формира се обща
оценка с брой точки, като сбор от резултатите
от двата модула. Максималният брой точки е
100.
Изготвила Ива Евстатиева

сензорно нарушение да участва в процедурата
за предимство за прием и явяване на Комисия
за комплексно педагогическо оценяване.
Заявленията са по образец, a оценяването от
комисията по график, обявен от Регионалния
училищен инспекторат. Родителите могат да
потърсят повече информация в регионалните
инспекторати по образованието и ресурсните
центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със
СОП.
Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
Датите съвпадат с НВО за VII клас, но
започват в 8.00 ч.
Допълнителната матура по желание на
ученика е в периода 29 май - 1 юни.
Всеки зрелостник подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, в което
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ЗА РОДИТЕЛИТЕ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Жестов език и/или жестове в семейството и обучението

Д-р Славина Лозанова

АРДУС, бр. 29/2018 г.

ДОМАШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Влияние на родителската ангажираност
в следоперативната рехабилитация върху
ефективността от кохлеарната имплантация
Румяна Василева,
слухово-речев рехабилитатор
към СУУУС „Проф. д-р Д. Денев” в София
Родителите и семейният микроклимат са
един от основните механизми, определящи
до голяма степен ефективността от кохлеарната имплантация (КИ).
Още в предоперативния период те трябва
да вземат решение относно начина на комуникация с детето си - орална или тотална. За
да се избегне ефектът на съществуващите
противоречиви мнения относно тоталната
или оралната програма за рехабилитация,
е необходимо да се обсъдят резултатите от
предоперативните изследванията и рехабилитаторът да насочи родителите към това, което
е най-добро за детето им.
Предполага се, че малките деца с
възможно най-кратък период на глухота,
„потопени” в слухово-вербалната програма,
са едни от най-добрите потребители на КИ.
Екипът по кохлеарна имплантация не трябва
да въздейства на родителското решение, а да
подкрепи избора им. При неяснота по въпроса
за комуникацията с детето, специалистите
препоръчват слухово-вербалния метод със сериозно наблягане върху слуховата работа при
малките деца с КИ, които нямат съпътстващи
затруднения в развитието.
Кой метод ще се избере като основен в
следоперативната рехабилитация е информирано родителско решение, което трябва да
има възможност за промяна при необходимост.
У нас се предлага предимно слухово-оралният,
по-рядко слухово-вербалният метод, въпреки че

Какво научават
децата чрез тях?
в някои частни клинични и ресурсни центрове
се правят опити за предлагане на метода за тотална комуникация (сливане на слухови, ръчни
и устни средства за комуникация). Независимо
от предпочетения метод, важно е да се достигне
крайната цел, а именно - „слушането да се
превърне в начин на живот”.
След проучване на 130 прелингвално глухи
деца и младежи на възраст от 1 до 20 години,
средна възраст Х = 76 мес. (6 г. 4 мес.); със
стандартно отклонение S = 4,5 установихме
високо влияние на родителската ангажираност в постоперативната рехабилитация върху
ефективността от КИ.
Според фактора „семейна среда”, изследваните бяха разделени на две групи: ангажирани
- 98 ИЛ и неангажирани - 32 ИЛ.
Използвана е българска версия на батерията от тестове за оценяване на слуховите
отговори при говорна стимулация, която
съдържа субтестове от закрит и открит вариант. Затворените тестове предлагат избор от
ограничен брой думи. Отчитат се резултатите
за периодите предоперативно (ПО), 12 мес.
и 24 мес. Отворените тестове са по-трудни,
изискващи избор от неограничен брой стимули. Анализират се резултатите за периодите:
предоперативно (ПО), 24 мес. и 48 мес.
Децата и от двете подгрупи стартират с почти
еднакви възможности в предоперативния период. С увеличаване на времето на използване на КИ резултатите на децата с ангажирани
родители, са значително по-високи от тези на
децата с неангажирани родители. В пъти по-високи са резултатите на ангажираната група, за
периода от 4 г. с КИ на отворените тестове, чието покриване показва, че децата са постигнали
най-висшите нива на развитие на слуховия си
гнозис, а това говори за висока ефективност
от Кохлеарната имплантация (69.8%, 76.1% и
45,6% на ангажираните, срещу 26.9%, 30.9%
и 8.1% на неангажираните).
Ангажираността на семействата в следоперативната рехабилитация е един от
най-важните фактори, който има определящо влияние върху динамиката на слуховата
перцепция.

Таня Димитрова, сурдопедагог
Няколко предложения за родителите от
Центъра за деца с увреден слух „Яника”.
Материалът е от сайта: https://yanikabg.
com/bg/polezni-statii-yanika
Родителите се чудят с какво да занимават
детето си с увреден слух, докато имат някакви
ангажименти вкъщи. Защо да не го приобщят
към домакинската работа, която имат да
свършат, към готвенето? Това ще ги направи
по-сръчни, по-умни, ще проговорят по-бързо
и ще пишат по-лесно. И най-вече - ще се
научат да уважават труда на мама, труда на
родителите си.
Подреждане на стаята. Подреждането на стаята учи децата на ред, отговорност и правила.
Освен това детето се запознава с различни
материи, размери, предмети.
Изстискване на сок. Детето получава вкусна
витаминозна „бомба”, но също се упражнява
на натиск. Това умение ще му е много необходимо, когато се учи да пише.
Измерване на грамаж. Ако ви трябва точен
грамаж за даден продукт, накарайте детето да
го пресипва с лъжица от съд в съд по метода
на Мария Монтесори. Така развива фината
моторика.
Белене и рязане. Беленето на лук и чесън, както
и рязането, запознава детето с различните
текстури и развива фината моторика.
Обуване - събуване. Това също е игра, свързана с фината моторика и пространствената
ориентация, а и учи детето на самостоятелност.
То „къса” с бебешкия период и ви дава свобода
да се насочите към следващи задачи.
Вадене на прането от пералнята. Още един начин детето да се докосне до различни материи,
да развие сила в ръцете си и да отмени мама.
Опит за рендосване. Оставете детето да си
поиграе. Чрез рендосването ще се опита да
изпълни едновременно две функции - с едната
ръка да натиска, а с другата да мести продукта
нагоре-надолу.
„Чук-чук, яйчице”. За да се счупи яйцето,
детето не трябва да натиска прекалено силно
или слабо. С това развива умението за самоконтрол.
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ФЕПЕДА / СПОРТ

АРДУС, бр. 29/2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Заседание на Бюрото на Европейската федерация
Дарина Панталеева
Първото заседание на Изпълнителното
бюро на ФЕПЕДА за година се проведе във
френската столица. В Париж се събраха
членовете на Бюрото, за да се отчете 2017
г. и набележат задачите за 2018 г. Присъстваха представителите на организациите в
Испания, Франция, Финландия, Румъния и
България.
Под ръководството на Сари Палопоски - новоизбраният председател на ФЕПЕДА, която
беше председател на заседанието, основно
внимание се отдели на следните точки от дневния ред:
1. Административни и финансови въпроси.
2. Обобщаване на SWOT анализа и обсъждане на дългосрочен план за развитието на
ФЕПЕДА.
3. Обсъждане на дейности, съгласно проектоплана за действие през 2018 г.
4. ФЕПЕДА и връзките й със сродни организации.
5. Разни
ПО ТОЧКА 1 - Обсъди се прехвърлянето на
банковата сметка на ФЕПЕДА с 8 хил. евро от
ирландска във финландска банка.
Регистрацията на ФЕПЕДА в Люксембург все
още не е довършена. Възниква необходимост

от обновяване на информацията за Федерацията, тъй като от 2006 г. не е обновявана и
допълвана.
ПО ТОЧКА 2 - SWOT анализът беше дру
гата важна точка, която се разгледа. Не
бяха спестени изказванията за слабостите на
организацията и трудностите в дейността й.
Обсъдиха се възможностите ФЕПЕДА да стане
по-силна организация, която да отговаря покомплексно на потребностите на националните организации.
ПО ТОЧКА 3 - Голямо внимание се отдели на
точката, свързана с дейностите на ФЕПЕДА за
2018 г., разделени в три направления.
Предложи се осведомеността на Федерацията и ръководството й за извършени дейности
от националните организации и членовете им
- семействата, да се повиши чрез споделяне
на добри практики.
Дискутираха се обновените интернет и
фейсбук страници, както и бюлетинът. Одобри
се предложението в тях да се публикува
информация за събития от живота на организациите-членки. Взе се решение за провеждане
на фотокампания на интернет страницата. За
целта всяка организация трябва да изпрати
снимки на деца и младежи с увреден слух със
следната информация: име, възраст, местоживеене, кратка анотация за детето/младежа и с

какво се занимава, в какво се изявява.Срокът
за изпращане е 30 март 2018 г.
ПО ТОЧКА 4 - Достъп до слухови апарати
Трети март е Международен ден на слуха,
във връзка с който се реши да се публикува
в страниците на Федерацията в интернет и
фейсбук, както и на страниците на организациите-членки, прессъобщение за достъпа до
слухови апарати в отделните държави от ЕС,
които членуват във ФЕПЕДА. АРДУС спази това
решение и на 3 март запозна членовете си с
публикуваното прессъобщение.
Във връзка с гласуването от Европейския
съюз на изменения на ставките на ДДС на
слуховите апарати, се реши всяка организация, на местна почва, да изрази мнението си
пред финансовия министър на съответната
държава необходимостта слуховите апарати
да бъдат извадени от „Отрицателния списък”
на стоки с висок ДДС и да бъдат включени в
графа „Изключения”. АРДУС направи необходимата стъпка в тази посока.
ПО ТОЧКА 5 - От 13 до 16 юни т.г. в Австрия
ще се състои IV конференция на тема за „Ранната интервенция при деца с увреден слух,
при която ключов фактор е семейството”.
Преди закриване на заседанието, се уточниха датите за организиране на следващите
заседания на ИБ на ФЕПЕДА.

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Движението, упражненията и още нещо
Милена Димитрова,
инструктор по адаптирана
физическа активност
и спорт
Движението поддържа
доброто функциониране
на мускулите, ставите,
дихателната
система,
кръвообращението, нервната система. Забързани,
хората забравят за значението на двигателните
активности, престават да
ги използват и излагат на
риск здравето си и качеството на живот.
Упражненията и рехабилитацията са от значение
за хората с увреждания. Освен че преодоляват
или компенсират дефицитите, физическата
активност подпомага опознаването на възможностите и способностите, ориентацията и
координацията в пространството и независимия начин за осъществяване на ежедневните
дейности.
Физическите активности са занимания с
висока социална полза за свободно време,
за почивка и забавление. Особено при хора –
деца и възрастни с ограничени възможности,

спортът предоставя среда
за изява, социални контакти, реализация.
Практикуването предполага включване на асистенти, семейство, участници
с различни физически
способности или ментални
и емоционални проблеми.
Има модни тенденции за
практикуване на определени спортни занимания, но
се забравят обикновените
и общодостъпните двигателни активности - ходене,
разхождане на домашни
любимци, работа в градината, гимнастика вкъщи….
За демонстриране на
различни и общодостъпни възможности
за движение се използват и упражнения за
гимнастика, лечебна физкултура, йога, танци
и др.
На летния лагер на АРДУС в Кранево (2017
г.), въведохме занимание по гимнастика с
упражнение за подобряване на гъвкавостта,
ориентацията в пространството, координацията на движенията. Участниците се насърчаваха
да демонстрират любими упражнения и ги изпълнят в група. Показано бе как се практикува

с уреди всеки ден по 10-20 мин., съобразно
способностите и потребностите.
За превръщане на двигателната активност
в навик и редовно практикуване на спорт, се
развиват проекти и клубове за деца, младежи
и възрастни със специални потребности (СП) и
увреждания. За рехабилитационна и спортна
дейност традиционно е развито плуването.
Разнообразни са адаптираните спортове – езда, гребане, лека атлетика, футбол, баскетбол,
йога, спортни лагери… Ориентацията е към
приобщаващи форми на активностите, с
включване на равнопоставено на хора с/
без увреждания, асистенти и придружители,
семействата на специалните атлети.
Вече три години функционира специализирана група по кънки на лед към Столичен
клуб по фигурно пързаляне. Деца и младежи
със сензорни, ментални и емоционални и
някои форми на двигателни увреждания, имат
занимания на лед през активните 7-8 месеца
и поддържащо занимание по летни кънки.
(За кънкьорите и клуба - в следващия брой.)
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