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Резюме: В доклада са представени накратко няколко програми и методи 

за работа с  деца от аутистичния спектър. Описан е подробно случая на 

конкретно дете с аутизъм и приложените интервенции с цел подобряване 

нивото на социалното функциониране, комуникативните умения, разграждане 

на поведенческите стереотипи , развитие на когнитивните функции. 

Проследена е динамиката в поведението на лицето след работа по 

посочените параметри в рамките на 1г. и 6 месеца. 

 

    Какво представляват  генерализираните разстройства на развитието?    

 

Генерализираните / первазивни  нарушения на развитието  са група, 

която се характеризира с качествени промени  на социалните интеракции, на 

комуникацията, както и с ограничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от 

дейности и интереси. Тези качествени нарушения са генерализиран признак на 

функционирането на индивида във всички ситуации. Понякога тези 

разстройства се съпътстват от общокогнитивен дефицит, но за да бъде 

диагностицирано генерализирано разстройство на развитието е необходимо  

наличието на поведенческа девиация, съотнесена към очакваното за възрастта 

поведение.  

  Аутизмът е вид генерализирано разстройство на развитието,определящо 

се от наличието на абнормно и/ или нарушено развитие, възникнало преди 3-

годишна възраст и проявяващо се с абнормен тип функциониране в три области:  

- на социалните интеракции 

- на комуникацията 

- на поведeнието 

 

То се среща 3-4 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. 

 

Много автори считат, че  аутичните деца са умствено изостанали. Според 

други, при част от аутистите интелекта е съхранен, но са налице особености в 

неговата целенасоченост. В. Е Каган /1981г./ съобщава, че равнището на 

интелегентност при аутистите е по-ниско от нормата, но по-високо от това на 

лица с умствена изостаналост. 

 Дори ако аутизъм и умствената изостаналост  съвместно съществуват, 

диагнозата на умствената изостаналост се ограничава до онези лица, на чиито 

трудности в социалните контакти и в комуникацията са съответни с умствената 

им изостаналост, а не непропорционално по-големи, както се получава при 

аутизма.  

 Въпреки методологичните затруднения при изследване на 

интелектуалния статус при лица с ГРР, наличните данни категорично сочат, че 

ранните интервенции водят до положителни резултати. В световен мащаб са 

разработени много на брой програми за работа с деца с аутизъм. Обикновено се 



прилагат интегрирано. Счита се, че децата с ГРР реагират най-добре на високо 

структурирани обучителни програми, съобразени с индивидуалните им 

възможности и потенциални потребности. 

Обучението при децата с первазивни разстройства на развитието е 

целенасочено към онези области, които не успяват да се развият спонтанно. 

Съответно целта на обучението при аутичните деца не е толкова образователна, 

колкото концентрирана към развитие на социални умения и формиране на 

самостоятелност. Важно място в терапевтичните програми се отделя на 

стимулирането към влизане в различни форми на взаимоотношения, 

посредством развитие на комуникативни умения. Задължително е обучението и 

във формиране на умения за самообслужване и пространствена ориентация в 

заобикалящата среда. За да бъде ефективен даден подход, трябва да бъде гъвкав, 

да разчита на позитивна подкрепа, да работи за плавен преход към обучителна 

среда. Ефективната програма би следвало да включва, освен работа с детето, с 

родителите и учителите, с цел осигуряване на умения във всякакви условия, 

така и лична емоционална подкрепа. Някои аутисти успяват да достигнат висока 

степен на самостоятелност, най-вече в резултат на правилното като стратегия и 

навреме стартирало обучение, а други се нуждаят от помощ и подкрепа през 

целия си живот. 

Поради широкоспектърния характер на первазивните разстройства на 

развитието и разнообразието на проявите липсват универсални подходи, които 

биха могли да бъдат използвани във всеки индивидуален случай. В този смисъл, 

основната цел на терапията при ГРР е да бъде открит правилният подход за 

корекционно въздействие, който е строго индивидуален за всеки отделен 

пациент. 

 

Кратко описание на някои методи и програми подходящи при 

терапия на детски аутизъм. 

 

Холдинг-терапия  

 

Методът е разработен през 80-те години на ХХ век в САЩ и се използва 

широко при терапия на различни емоционални разстройства в детска възраст. 

Въпреки че не следва да се разглежда като универсално средство, методът на 

холдинга дава силен старт на емоционалното и когнитивно развитие на детето. 

В своята класическа форма той се прилага до определено време, тъй като 

съпротивата на детето постепенно намалява и спира, след което се заменя с 

други съвместни емоционално наситени дейности – игра с детето, четене, 

рисуване, пеене, разказване.  

Процедура: майката притегля детето към себе си (най-добре да седне на 

коленете й), прегръща го и го държи здраво с лице към нея. Тъй като аутичното 

дете задължително оказва съпротива (хапе, блъска с ръце, дърпа се, плаче),  

майката не бива да се предава, а да го държи и да се опитва да установи 

зрителен контакт с него. Тя трябва да издържи дотогава, докато усети, че детето 

се отпуска, притиска се към нея и я поглежда. Това става най-често в края на 

първия час. Възможно е детето  да заспи, което се счита за положителен изход 

от ситуацията.  

Добре е в процедурата да бъдат включени и други членове на 

семейството (желателно бащата).  Това повишава ефекта от терапията. Идеята е 

докато майката притиска детето, другият възрастен да поддържа нея и така тя 



по-лесно да се справи със съпротивата. По време на сеанса бащата също може 

да държи на ръце друго дете от семейството (ако има такова), което засилва 

психотерапевтичния ефект от холдинга. Психологът сам не бива да осъществява 

процедура на холдинг, а само да подпомага и напътства майката (стимулира, 

съобщава за сигнали от детето, които тя не забелязва) и да улеснява създаването 

на връзката с детето. 

В класическата си форма холдинг-терапията не е еднакво подходяща за 

всички случаи на аутизъм. Най-подходяща се оказва за децата с полево и 

стереотипно поведение, дамонстриращи най-дълбока степен на аутизъм. За по 

леките случаи  по-подходящи варианти са съвместните емоционални занимания 

с детето. 

 Програма за приложен поведенчески анализ( Applied Behavior 

Analysis – ABA), базиращ се на идеята, че всяко поведение се научава на база 

проследствията от него. 

 

Техники: 

 

Поведенческа интервенция, редуцираща нежеланите реакции: 

негативното поведение се игнорира, а положителните поведенчески модели се 

подкрепят с награда. 

 Отлагане на приоритетна нужда при лице с липса на поведенческа 

задръжка: опити за по-търпеливо изчакване при фрустрация вместо стандартно 

очакващия се агресивен отговор. Пример: ще получиш това, но чакаме 

търпеливо и броим до 10 заедно! Браво, вземи го! 

 

Методът е разработен в САЩ от д-р Ловаас. 

 

Програма PEKS ( Picture Exchange Communication System), 
комуникативна система за обмяна на картинки, разработена като алтернативна 

система за комуникация, предоставяща възможност на лица с аутизъм да 

инициират общуване. Системата се базира на образното мислене, характерно за 

аутистичния спектър, поради което е изключително ефикасна. Съдържа рисунки 

на предмети от ежедневието, действия, отношения, дори чувства. 

Комуникацията се извършва посредством размяната на картики. Стратегията се 

състои от шест основни етапа: предварителен, физически обмен, увеличаване на 

разстоянието и спонтанността, разграничаване на отделни зрителни стимули, 

структуриране на изречения, отговори на зададени въпроси, спонтанен 

коментар. 

 

Програмата е разработена в САЩ от Бренди и Фрост 

 

TEACCH- Терапия за формиране на социални умения (образование 

на деца с аутизъм и др. нарушения в общуването). TEACCH е програма за 

работа с деца с аутизъм и техните семейства, разработена в САЩ. Цялото 

наименование на програмата е "Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children" - терапевтиране и обучение на деца с 

аутизъм и подобни комуникативни нарушения. Тя засяга три звена: семейната 

среда, обществената адаптация и образованието, като след клиничната диагноза 

TEACCH провежда приучване към социални умения, индивидуализирана 

учебна програма, подкрепа и обучение на родителите и учителите на детето. 



 Метод сензорни игри - често използван на етапа на установяване на 

емоционален контакт с детето, със задача: по-лесно установяване на контакт и 

спечелване доверието на детето. 

  Цел: запознаване с нови сетивни усещания – зрителни, слухови, 

двигателни, тактилни, вкусови и обонятелни, получени при съвместни 

занимания и общуване с терапевта. Предлагат се: игра с пластилин, която 

задължително да завърши с изработване на фигурка; имитиране на капки дъжд 

при игра с насипни продукти (грах, ориз); светлинки, различни тактилни 

повърхности. 

 

Описание на конкретния случай 

 

Дари е момиченце, в момента  на 5г .4м. Диагностицирана е с ГРР на 

психичното развитие - детски аутизъм F-84, по МКБ 10, като диагнозата е 

поставена, когато Дари е била на 3г. 1м. в Клиника по детско-юнушеска 

психиатрия” Свети Никола”.  Заявката от страна на родителите при първата 

консултация в клиниката по детска психиатрия е, че детето не изпълнява 

команди и много рядко реагира на повикване по име. 

По данни от анамнезата: Детето е от втора нормално протекла 

бременност. Диaгностицирана placenta previa acreta. Раждане-чрез плавно SC по 

показания на майката; Т- 2950 гр; ръст 48см. Изплакала веднага. През първата 

година била като”залепена за майка си”. Лесно захранена. Седнала на 6 м.в. 

Проходила на 9 м.в. Първи думи ненасочени, започнала да произнася на 2г.в. 

Фразова реч не е развита към момента. Не се обръщала при повикване по име. 

Рядко и избирателно изпълнявала инструкции. Водела за ръка, но рядко 

посочвала желан обект. Не обръщала внимание на играчки. Не се заигравала с 

деца. Не е боледувала от сериозни соматични заболявания.  

Като фамилна анамнеза не се отчита фамилна обремененост с психични 

заболявания. 

Съвместната ни работа започна преди 1г.и 6 месеца, когато Дари постъпи 

в  ЦДГ 112 с ИО. Това се случи през месец септември, 2013г. Тогава тя беше на 

на 4г. Дари беше включена в група от още 10 деца със специални образователни 

потребности. Индивидуалните ни  терапевтични сесии се провеждаха 2 пъти 

седмично в рамките на 45м. и веднъж седмично в малка група (от 3 деца с оглед 

формиране на социални умения). Успоредно с това Дара работеше със 

специалните педагози в СОП-групата по адаптирани образователни 

направления, както и веднъж седмично с логопед. След оценка на входящото 

ниво на детето от всички специалисти, от екипа беше изготвена индивидуална 

програма за обучение и развитие. Акцентите в работата с Дара бяха поставени 

върху развитие на: социални умения; емоционална реакция и поведение; 

комуникативни умения; формиране на самостоятелност и самообслужване; 

развитие на обща и фина моторика; когнитивни функции; образователни 

направления.  

            В този период в поведението на детето се наблюдаваха следните прояви, 

характерни за аутистичния спектър: 

 Като особености на социалните интеракции:   Дара беше  емоционално 

индиферентна към присъствието на другите деца в групата, постоянно 

хленчеше и плачеше, избягваше контакт с деца. По никакъв начин не се 

структурираше в групата . Не инициираше адекватен контакт и с възрастен. 

Дърпаше го, без да го поглежда  към желан от нея предмет. Обикновено стоеше 



до вратата. При всяко отваряне машинално изхвърчаше навън. При моята поява, 

или на логопеда се прилепяше и вкопчваше с всичка сила за нас, дърпайки ни за 

ръка навън от стаята. Влизайки при мен в кабинета, преставаше да плаче,  но 

отново обикаляше хаотично стаята и вокализираше, без комуникативна 

насоченост, неотчитайки моето присъствие или на студентите, които в момента 

бяха там. Това поведение персистира в рамките на близо четири месеца. Не се 

кооперираше в съвместна дейност и със специалистите от екипа. Лицевата 

експресия на детето беше застинала, без емоционални промени. Очния контакт 

епизодичен и краткотраен.Не реагираше на повикване по име. Не използваше 

жестове. Изцяло липсваше емпатия. Беше емоционално  несъответна. Липсваше 

реакция при промяна  на тон към нея или когато някое дете плаче, Дари не 

отразяваше по никакъв начин ситуацията. 

Като комуникативни умения, по показател декодиране на 

информацията,  Дара по-скоро демонстрираше липса на разбиране на вербални 

съобщения, беше напълно ареактивна при обръщение  към нея. По мнение на 

майка и, детето не разбира речта. Тя сподели, че у дома Дари взима предмет, 

хвърля го на пода, насочва се към  нещо друго, разпилява и него, като не 

реагира на молба  да спре, нито на повикване по име. Експресивната реч беше 

сведена до отделни лепети и едносрични думи без особена комуникативна 

насоченост. Използваше честа вокализация с автостимулационна цел. Липсваха 

умения и за невербална комуникация. Липсваше спонтанна или социо – 

имитативна игрова дейност. Преобладаваше стереотипна манипулация с 

предмети или играчки, не по предназначение. По-целенасочен интерес 

проявяваше към пъзели, стереотипно редене на кула от кубчета или рингове, с 

които можеше да се занимава автостимулационно продължително време.  

               Като поведенчески прояви, често персистираше ограничено и 

стереотипно  поведение, като хаотично обикаляне на помещението на пръсти, 

съпътствано с вокализация. Стереотипни движения с главата и ръцете. Чести 

хипермоторни състояния. Поведенческа дезинхибиция (слаб инхибиторен 

контрол) неспособност да изчака при желание да получи някакъв предмет или 

малко да отложи някаква физиологична потребност. 

  Почти през целия ден Дари стоеше  на конкретно място в помещението-

до вратата, където също постоянно обикаляше. Оглеждаше се в стъклото на 

вратата или огледалото в моя кабинет, сменяйки няколко пози, като това 

поведение можеше да продължи неограничено време, ако не бъде прекъснато. В 

ситуация на фрустрация в резултат на прекъсване на стереотипното занимание, 

Дара демонстрираше неадекватни по сила и интензитет емоционални и 

поведенчески реакции, като истерично пищене, тръшкане, тропане с крака. 

Като когнитивно функциониране може да се счете, че детето към този 

момент не беше с грубо изоставане от нормата спрямо календарната възраст, 

особено по отношение на невербални задачи, свързани с нанизване, вграждане, 

вгнездяване, сортиране. Изградена беше способността за визуална 

дискриминация на ниво сходство – различие, но липсваха  умения за 

диференциране по цвят, форма и размер, по вербална инструкция . По показател 

внимание се наблюдаваха: добра концентрация при невербални мисловни 

задачи и конкретни стимули, представляващи интерес за детето. Устойчивост на 

вниманието до степен на многократно, стереотипно повтаряне на действието и 

сериозни затруднения по показател превключваемост на вниманието от една 

дейност в друга - при изискване. Паметовите  процеси бяха по-скоро 

механични. Регистрираше  се добра зрителна памет при невербални задачи. 



Вербалната памет беше трудно да бъде изследвана на този етап. По отношение 

на мисловните процеси, Дара показваше умения за сравняване и класификация 

по  признак в невербален план, но не и по вербална инструкция. Редеше пъзели, 

нанизваше рингове с увеличаващ се диаметър, вграждаше плоскости в игри с 

логическа насоченост, но не осмисляше последователност от действия и малко 

по-сложни логични отношения и зависимости във вербален аспект.     

 Всъщност основните проблемите идваха от невъзможността да 

контролира елементарно поведението си: да изчака при нужда,  да седне на 

маса, да се кооперира в съвместна дейност с друг, да сподели елементарно 

внимание, да изпълни нещо по инструкция. Липсата на умения дори за 

невербално общуване. В тази връзка терапевтичната работа, която планирах 

като начало с Дара, беше изцяло съобразена с потенциалните потребности на 

детето, от подобряване нивото на социалното функциониране, комуникативните 

умения и разграждане на поведенческите стереотипи.  

В посока формиране на елементарни социални умения,  целта на 

работата беше фокусирана към постигне по-добро ниво на функциониране – 

индивидуално и в малка  група, спазване на елементарни правила и норми. 

Задачата беше детето да се включи в различни форми на индивидуална и 

съвместна дейност. Да развие  умения за работа и общуване с другите; 

увеличаване на разбирането относно: какво  правиш, защо го правиш, и как то 

се приема от другите. С оглед интегрирането на Дара в малка група, за 

придобиване на социален опит, общата задача на екипа беше да се формира по- 

адекватен интерес на детето към заобикалящата го среда и децата в групата. 

Работата с Дари , която планирах в посока развитие на комуникативни 

умения, беше фокусирана към формиране на опорни комуникативни навици. 

Работа по развитие на невербална комуникация - с цел в ежедневното общуване 

на детето да влязат жестове, с които  да изразява съгласие/несъгласие (движения 

с главата за ДА и НЕ) и жест за показване/посочване с ръка нужния предмет. 

По отношение на корекцията на особеностите в поведението, целта на 

работата беше - разграждане на поведенческите стереотипи, със задача 

формиране на нови поведенчески модели.  Трениране на екзекутивните 

функции, с оглед постигане на елементарен инхибиторен контрол. Опити за 

формиране на съзнателна регулация на поведението. Друга важна цел в 

работата беше Дара да изгради първични учебни навици - да формира учебни 

стереотипи. 

            Тъй-като при Дари липсваха основни базисни умения за общуване, като 

качествен зрителен контакт, умение за споделяне на съвместно внимание и 

пространство, имитативни умения/двигателно и речево/, следване на ред, 

игрови умения (които при лица с нормално развитие се усвояват спонтанно), 

първоначалната схема на терапевтичните срещи беше ориентирана в посока 

научаване и трениране на тези елементи. 

  В тази връзка, в първите сесии основната ми идея беше да постигнем 

елементарно споделено внимание. Да забележи присъствието ми. Да задържи 

погледа си върху предложен стимул. Да задържи очен контакт с мен. В работата 

си  използвах минимално количество вербални инструкции  насочени към нея, 

като: “вземи”, “ сложи”, “Дай”, чието точно изпълнение беше стимулирано. 

Поради липсата на жест за посочване, както и тези за “да” и “не”, което налага 

техния специален тренинг, включих и инструкцията  “покажи”, както и 

стимулиране с въпроси за движение с глава за отговор с “ да” и “не” . 



 Тъй-като майката на Дари ми сподели, че не е използвала във 

възпитанието на децата си думата “Не”, не е била настойчива в исканията си 

към тях да изпълнят нещо по инструкция, била е твърде мека и не достатъчно 

взискателна,  аз избрах по-императивен подход на работа с Дара. Тонът, който 

използвах по време на сеанс с нея беше равен, но твърд и нетърпящ възражение. 

Когато изпуснеше неволно нещо от материалите на земята или го хвърлеше 

тенденциозно, Тя моментално се насочваше към друг стимул. Аз я спирах с 

изискване “да приберем”- отново с твърд и неуклончив тон. Хващах нейната 

ръка и започвах да прибирам с нея. Тя вокализираше на високи децибели в знак 

на протест, но когато пусках ръката и,  започваше да довършва действието сама. 

Дори когато продължаваше сама работата си по моя инструкция, след като съм 

махнала моята ръка, тя недоволстваше, тръшкаше се, но прибираше или 

довършваше задачата. Съответно в рамките на около месец и половина 

съвместна работа Дара започна да изпълнява елементарни поръчки, като: да 

прибере разхвърляното, да остави молива на масата, да вдигне кутията, да седне 

на масата  и др. Относно сядането на маса заедно с другите, (с оглед 

структуриране в група) отново нещата се получиха с императивно отношение и 

неприемане на отказ. Първо опитвахме да стоим заедно на маса в индивидуална 

работа в кабинета,  след това в малка група от 3 деца, и накрая в СОП-групата. 

Използвах първоначално техника от холдинг – терапия. Сядах до Дара, хващах я 

здраво за ръка и не позволявах да стане, опитвайки се да задържа очен контакт с 

нея и обяснявайки и, че тук има правила “ В това време стоим тук !”. След като 

стоим на масата нужното време ще получим пъзела, строителя или храната  

които искаме.  Тя първоначално вокализираше и недоволстваше, но постепенно 

съпротивата намаля и започна да продължава да стои на масата, и когато пусна 

ръката и  дори стана. С оглед трениране функцията “потискане” използвах 

техника от терапия ABA:” Ето държа в ръката си семки, но за да получиш от 

тях, стоим седнали на масата и броим заедно до 10 преди всяка поредна”.  След 

около месец работа, Дара влизайки в кабинета ми сама сядаше на масата без да 

бъде подканвана. Упражнихме подобно поведение няколкократно и в групата с 

деца. След около месец, връщайки се  от индивидуално занимание с мен в 

групата си, Дара започна сама да отива и сяда на масата. 

С оглед формиране на опорни комуникативни навици,  постигане на очен 

контакт, използвах техника от програма PECS. Поставях стимула на ниво на 

устните си, с идея  детето да фиксира  погледа си върху него, което постепенно 

да премине в зрителен контакт. В самото начало, когато Дара почти не 

задържаше поглед и не проследяваше  стимул или лице, в сензорната зала 

използвах фенерче на тъмно, за да привлека вниманието и. Постепенно включих 

и други игри със светлини, които тя проследяваше и се опитваше да хване в 

тъмната стая. Включвайки и интеграция на тактилната модалност Дара 

проследяваше машинка със сменящи се цветове, в която тече вода, където тя 

бъркаше и докосваше водата  при всяка смяна на цвета. Включих и лабиринт с 

топче, който Дара завърташе и проследяваше движението на топчето с оглед 

подобрение на зрително-моторната координация. 

Използвах и други “сензорни игри”, чиято задача беше по-лесно 

установяване на контакт и спечелване доверието на детето в началото, а целта 

бе запознаване с нови сетивни усещания – зрителни, слухови, двигателни, 

тактилни, вкусови и обонятелни, получени при съвместните ни занимания и 

общуване, с оглед интеграция на съответните сензорни модалности. 



  С течение на времето Дара подобри значително очния си контакт. 

Започна да проследява подадени стимули. Да проявява реакция при повикване 

по име. Като лицева експресия- започна да демонстрира наличие на различни 

емоционални промени. Често се усмихва. Като насоченост на внимание по 

време на диалог често започна да проследява говорещия. Стана по-

кооперативна в индивидуална работа със специалист. Успява да се структурира 

и в груповата дейност. В групово занятие - тип музикално-подвижна игра или 

психомоторен тренинг, Дара става и започва да събира децата, за да се подредят 

в кръг (отначало с подканване към нея, от скоро по самоинициатива). Хваща за 

ръка децата, които стоят отляво и от дясно до нея.  Започна да спазва 

елементарни правила и норми в групова и индивидуална работа. Като 

имитативни способности, започна да възпроизвежда някои моторни варианти и 

реч. 

Отчитам напредък в хода на съвместната ни работата  и в посока по-

адекватна  поведенческа реакция в ситуация на забрана или фрустрация. Дари 

вече реагира съответно на по-сериозен или строг тон от страна на специалиста, 

който работи с нея в момента. 

Постигна по-високо ниво на  екзекутивно функциониране. Изчаква реда 

си в група. 

След като е приключила определена задача, стои търпеливо на масата, за 

да получи материали за следваща. 

С течение на времето успяхме да редуцираме до някаква степен 

стереотипните движения и автостимулационната вокализация. Все още 

слизайки по стълбите на детското заведение, Дара всеки път задължително 

спира при всяка от картините, които висят на стената, за да ги докосне.  Тъй-

като концентрацията и устойчивостта на вниманието често са емоционално 

и/или ситуативно предопределени е необходимо  вниманието и да бъде 

постоянно насочвано. В кратките моменти, когато не е ангажирана с конкретна 

дейност, е възможно да започне да се катери по мебелите или да не издържи на  

други незначителни дистрактори.  

По отношение на комуникацията, езика и речта Дара започна да посочва, 

а от скоро и да назовава думи от различни семантични категории. Понякога 

дори отговаря адекватно с “да” и “ не” съпътствано с движение на главата.. От 

съвсем скоро започна да отговаря и на въпроси като “Какво е това” или ”Кой е 

това”. Разбирането на глаголи е все още неусвоено. От месец насам Дара брои 

със зрителна опора до десет. Пише цифрите и ги назовава. Разпознава буквите и 

от скоро чете двусрични думи. Противно на очакванията да усвои отначало 

умения за глобално четене ( поради добрата си механична-зрителна памет), 

Дара се справи  по – скоро първо с аналитико-синтетичното (побуквено) и 

сричково четене.  Отначало( както следва при обучение на аутистично дете) 

опитахме с метод от цялото към постепенно възприемане на неговите части, 

като  подавах  готовия образец глобално, без междинни етапи. Идеята беше да 

започне да разпознава думите глобално, без сричкуване и тръгване от 

елементите към цялото, тъй-като считах че ще бъде непродуктивно. Имаше риск 

детето да се фокусира върху тях и да започне стереотипно да ги отделя. Но това 

не се случи. Скоро следвайки инициативата на Дара започнахме да правим 

подбор на картинки започващи с определен звук,  да наблюдаваме написана 

дума на голям картон и върху всяка буква да поставяме аналогичната от 

пластмасова азбука; на табло с картинки поставяхме началната буква на всяка 



от картинките. По-късно започнахме да четем сричкови таблици от затворени и 

отворени срички и двусрични думи. 

Дара  започна да изпълнява инструкции, като вече дори леко 

усложняваме конструкцията им. 

Още след като постигнахме изпълнение на елементарни инструкции, 

започнахме работа върху развитие и на когнитивното функциониране, 

вкарвайки формиране на пространствени  и количествени представи, от по-

елементарни с постепенно усложняване. Отново използвах минимално 

количество вербални инструкции  към нея  като: “Вземи кубчето” , “ Сложи го 

вътре в чашата”! Сега другото кубче “ сложи го вътре в кутията”. “А Сега да ги 

извадим навън”! Упражнявахме също понятия, като: “едно”, “още едно” и 

“всички”, с инструкция: “Дай ми Едно, сега още едно , а сега всички.” Често се 

налагаше да онагледявам и показвам, какво се иска от Дара. Почти всичко 

правех първо заедно с нея. Хващах нейните ръце и извършвах задачата, като 

оставях у нея впечатление, че тя го е направила, с поощрение” Браво; 

Чудесно!”. След това тя го повтаряше сама. Постепенно започнах да  намалявам 

физическата помощ, в полза на увеличение на вербалната регулация. 

Дара успя да изгради  представа и за телесна схема. Посочва и назовава 

частите на лицето и тялото.  Това постигнахме основно с рисуване, апликация и 

моделиране от пластилин на човече, като посочвахме и назовавахме частите на 

лицето и тялото. След това съотнасяхме към собственото лице и тяло работейки 

срещу огледало. Постепенно вкарвахме и думи от семантична категория 

“дрехи”, съчетавайки с работа по формиране на пространствен гнозис с 

посочване кое е “горе”, например шапката, и кое “долу”- обувките.  

Дари успя да усвои пространство в детското заведение, което значително 

намали съпътстващата я фонова тревожност. Знае мястото на което седи в 

групата и в кабинетите за индивидуална работа. Има идея какво се прави на 

други места в сградата, които посещава. Регистрира се сериозен напредък и в 

зрително-пространствената и ориентация, по отношение на понятията горе-

долу, ляво- дясно в тримерното пространство и на лист, при дейности като 

рисуване и апликация, които вече извършва като алгоритъм от действия с леко 

насочване. 

На база анализа на резултатите от работата с Дара в рамките на 1г. и 6 

месеца може да се каже, че е налице съществена промяна по отношение на 

цялостното поведение и функциониране на детето. Отчита се положителна 

динамика по отношение на социални умения, комуникация, емоционално-

поведенческа реакция, когнитивно функциониране. 

С оглед отчитане на ефективността на приложените интервенции и 

постигнатите резултати са използвани следните методи за оценка: 

- Анкета с родителите на детето (входно и изходно ниво); 

- Протокол за оценка на актуалното състояние на детето –  индивидуална 

програма за обучение и развитие (входно и изходно ниво), попълнена от всички 

специалисти от екипа; 

- Бланка за проследяване динамиката в развитието на детето по 

търсените параметри на всеки 3 месеца; 

- Резултатите от други приложени оценъчни скали за проследяване  на  

ранно детско развитие, обхващащи развитийни области като : когнитивно, 

социо емоционално, физическо развитие; адаптивни и комуникативни умения. 

(входно и изходно ниво); 



  -    Бланка с отговори от поведенчески и личностен въпросник за деца ( 

Cambridge University Behaviour and Personality Questionnaire for Children), по 

чиято адаптация се работи в момента. Проследена е динамиката за 1г. и 3м. по 

пет области от личностовите характеристики, свързани с аутистични прояви с 

по-широк фенотип като: социални умения, превключване на вниманието, 

вниманието към подробности /детайли , комуникативност, воображение; 

-  Проследена динамика от майката в посока редуциране на аутистични 

прояви с тест АТЕС: 12.2013г - общ бал 78т. 03.2015г.- с общ бал 29т. 

 

Към момента съвместната ни терапевтична работа с Дара продължава в 

регламентирани индивидуални сесии 2 пъти седмично по 40 мин. Успоредно тя 

посещава АВА-терапевт и логопед 2 пъти седмично. Спазва диета с храни 

несъдържащи глутен в съставките си. 

Може да се счете, че настоящият случай потвърждава хипотезата за 

ползата от ранни интервенции при лица с ГРР. Навреме стартиралата и 

системна корекционна намеса, както и автоматизацията с родителите в домашни 

условия, указват  положително влияние върху цялостното поведение и водят до 

значителни подобрения в общо функциониране.  
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