
Комуникация с деца и 

младежи с увреден слух

митове и реалност



Що е глухота?

• Глухотата се счита за „невидимо“ нарушение.

• Слухът е способност на организма да възприема и 

диференцира звуковите колебания, посредством слуховия

анализатор.

• Нарушенията на слуховия анализатор могат да доведат

до пълна глухота или нарушение на слуха в.



Видове слухова загуба

Според локализацията на увреждането глухотата се дели на:

• Кондуктивна - нарушение на външното или средното ухо

• Невросензорна - нарушение на слуховия нерв или на 

сензитивния механизъм във вътрешното ухо

• Смесена - с компоненти и от двата типа слухови нарушения

Според степента на възприятие на звук:

• Лека глухота със загуба 20-40 Db – тежкочуващи

• Умерена глухота със загуба 40-60 Db – практически глухи

• Дълбока глухота със загуба над 90 Db – тотално глухи



Медицинска и социокултурна 

концепция за глухотата

Увреденият слух влияе в различна степен върху развитието

на устната реч.

Основни показатели, които определят развитието на реч:

• степен на увреждане на слуха

• време на настъпване на увреждането

• видът на слухопротезиране 

• рехабилитацията



Особености на развитието при 

слухови нарушения

• Нарушената комуникация

• Ограничен речников фонд

• Неточно разбиране и неправилна употреба на думите

• Недостатъци в граматическия строеж на езика

• Ограничено разбиране на текст





Митове за глухотата

• Глухотата не е болест, а сензорно нарушение и не се 

лекува, а се компенсира чрез слухопротезиране и 

съвременна звукоусилваща апаратура.

• Хората с нарушен слух не са болни, те са различни и 

уникални.





Митове за глухотата

• Всеки човек с нарушен слух, който е обучаван може да

говори, макар и понякога неразбираемо за околните.

• Колкото и добре да говорят, речта им винаги ще се 

отличава от нашата.

• Необходимо е време и търпение, за да се свикне със

специфичната фонация и да се подобри разбирането.





Митове за глухотата

• Силата на гласа не подобрява разбирането на речта.

• Основен източник за информация за глухите е зрителният

анализатор. Те възприемат заобикалящият ги свят чрез

очите.

• Разбирането на чуждата реч се улеснява и при използване

на други изразни средства: мимика, естествени жестове,

жестова реч и други.





Митове за глухотата

• Жесто-мимичният език, с който хората с нарушен слух

общуват по между си, има свои правила и 

не е международен.

• Не всички хора с увреден слух владеят езика на жестовете.





Митове за глухотата

Слухопротезирането е процес на подбор на подходящ 

слухов апарат и адаптиране към него.

Видове апарати:

• Конвенционални слухови апарати

• Кохлеарни импланти

Макар и слухопротезирани или имплантирани, децата и 

младежите с увреден слух не чуват като нас.





Митове за глухотата

Децата и младежите с нарушен слух не са бавноразвиващи се, 

те всеки ден доказват своите знания и възможности в средата

на чуващите.

Учат се през целият си съзнателен живот.

За своите постижения те полагат много повече усилия от нас

чуващите, затова и малките успехи им носят удовлетвореност.

Глухите не се нуждаят от съжаление, а от равнопоставеност и 

толерантност.





Митове за глухотата

Те имат своя общност, но са част от обществото и имат

равни права и задължения.

Важно е каква идентичност се самоопределя младежът с 

нарушен слух. 

• като чуващ човек с нарушен слух 

• като глух човек





Специфики

Децата и младежите с нарушен слух преживяват неуспехите

много по-тежко от чуващите.

Те са много раними, а често и мнителни. Приемат всичко лично

и го преживяват.

Трудно разбират шеги.

Директни са без да осъзнават, че понякога нараняват хората

около тях.

Трудно продуцират собствени мисли и идеи в писмен вид.



Ива Евстатиева

• Няма готова рецепта за работа и комуникация с деца и 

юноши с нарушен слух.

• За да има резултат, е необходимо желание, търпение и 

съпричастност.


