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1. Въведение в проекта 

За какво е проекта? 

SIGNS FOR HANDSHAKES1 (ЗНАЦИ ЗА РЪКОСТИСКАНЕ) е 2-годишен 

европейски проект по Програмата Еразъм+ с партньори от Австрия, България, 

Обединеното кралство и Словения. 

ЗНАЦИ ЗА РЪКОСТИСКАНЕ е насочен към компании, организации и глухи 

младежи. 

Ние представяме ролеви модели и компании с глухи работници. Младите хора 

споделят съвети и начини за успешна комуникация на работното място и някои 

важни знаци (на жестови езици на глухите), които се използват ежедневно на 

работното място. Проектът разработи уъркшопи/семинари за фирми и 

предоставя общ преглед на съответните центрове за услуги, които да помогнат 

за интегрирането на пазара на труда. 

Целите на проекта са: 

 Изграждане и поддържане на силни връзки с представители на трудовия 

сектор и общността на глухите; 

 Предлагане на практически съвети на работодателите за наемане на млади 

глухи; 

 Увеличаване на възможностите за работа и намаляване на бариерите за 

младите кандидати за работа с глухи на редовния пазар на труда; 

 Повишаване на разбирането за ефективните методи за алтернативна 

комуникация на работното място; 

 Укрепване на използването на жестомимичен език на работното място 

(основни ежедневни знаци); 

 Увеличаване на заетостта на младите хора с увреден слух; 

 Подобряване на комуникацията между работодателите, глухите работници 

и техните колеги; 

 Повишаване на информираността за културата на глухите и жестомимичния 

език на работното място. 

2. Как да използваме уебсайта на проекта 

Уебсайтът на проекта е основен инструмент за предоставяне на полезна 
информация и свободен достъп до резултатите от проекта до основните целеви 
групи: работодатели, заинтересовани страни и особено хора, работещи в 
областта на образованието и обучението на глухите, глухите младежи и широката 
общественост. 

                                                           
1 Уебсайт на проекта http://signsforhandshakes.eu/ 

file:///C:/Users/Boyan-LT/Desktop/Handbook%20++++/Come%20Together.docx
http://signsforhandshakes.eu/
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Как да използваме уебсайта най-добре? 

Стъпка 1: За да влезете в уебсайта отидете на https://signsforhandshakes.eu/  

Стъпка 2: Тъй като уебсайта е многоезичен следващата стъпка е да изберете 
предпочитания език за достъп: немски, английски, български или словенски, като 
кликнете върху съответното национално знаме в горния десен или в левия ъгъл 
на уеб сайта. 

За достъп до уебсайта на немски 
кликнете върху 

 

За достъп до уебсайта на английски 
кликнете върху 

 

За достъп до уебсайта на български 
кликнете върху 

 

За достъп до уебсайта на словенски 
кликнете върху 

 

Можете да промените езика по всяко време, следвайки горната процедура. 

След избора на езика имате достъп до началната страница на уебсайта. 

Стъпка 3: Сега можете да решите коя част от уебсайта искате да видите, като 
изберете съответната страница от хоризонталната лента 

У ДОМА  ПРОЕКТ  ПРОДУКТИ  ЕКИП  КООПЕРАЦИИ  КОНТАКТ  INFO  

Съдържание на страниците: 

 ПРОЕКТ  Този раздел предоставя обща информация за проекта и неговите 

цели. 

Страницата съдържа видеоклипове на Международен жестов език, придружени от 

текстова информация, както следва: 

1. ДОБРЕ ДОШЛИ 

2. ПРЕДПОСТАВКИ 

3. ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

По-надолу ще видите раздел ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ с още видео на 

Международен жестов език и текст, с основните дейности и резултати от проекта: 

1. ГЛУХИ ХОРА НА РАБОТА: МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ – ПОРТРЕТИ 

2. ИНСТРУМЕНТАРИУМ „ГЛУХИ-МЛАДЕЖИ-СРЕЩАТ-РАБОТОДАТЕЛИ” 

https://signsforhandshakes.eu/
http://signsforhandshakes.eu/bg/
http://signsforhandshakes.eu/bg/about/
http://signsforhandshakes.eu/bg/about/
http://signsforhandshakes.eu/bg/staff/
http://signsforhandshakes.eu/bg/cooperations/
http://signsforhandshakes.eu/bg/contact/
http://signsforhandshakes.eu/bg/info/
http://signsforhandshakes.eu/bg/about/
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3. АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

4. СРЕЩИ И ДИАЛОЗИ 

ПРОДУКТИ  Този раздел осигурява информация и достъп до продуктите на 

проекта. Когато поставите курсора върху ПРОДУКТИ, ще можете да избирате 

между 4 подраздела от падащото меню, а именно: 

1. ПОРТРЕТИ НА РОЛЕВИ МОДЕЛИ: ВИДЕО ГАЛЕРИЯ 

2. ПРИМЕРИ НА ДОБРА ПРАКТИКА: БРОШУРИ 

3. ОБЩУВАНЕ: ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

4. РАБОТИЛНИЦИ ЗА КОМПАНИИ: НАРЪЧНИК 

Стъпка 4: Последно, но не и маловажно:  

Други полезни раздели са: 

ЕКИП    КООПЕРАЦИИ    КОНТАКТ    INFO  

3. Резултати от проекта 

3.1. ПОРТРЕТИ НА РОЛЕВИ МОДЕЛИ2  

 

"Много съм щастлива да работя 
тук във Федералната криминална 
полицейска служба и да мога да 
задълбоча познанията си в областта 
на съдебната медицина. Намерих 
предизвикателството си в 
областта на съдебната медицина и 
затова искам да разширя 
професионалното си бъдеще в тази 
област, и да задълбоча работата си 
с колегите си ". 

(Магдалена Томчик, молекулярен 
биолог, Виена, Австрия) 

                                                           
2 http://signsforhandshakes.eu/bg/start/rolemodels/ 

http://signsforhandshakes.eu/bg/about/
http://signsforhandshakes.eu/bg/staff/
http://signsforhandshakes.eu/bg/cooperations/
http://signsforhandshakes.eu/bg/contact/
http://signsforhandshakes.eu/bg/info/
http://signsforhandshakes.eu/bg/start/rolemodels/
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"Образованието означава много за 
мен, защото ми дава общо и 
специализирано знание. Разширявам 
хоризонтите и възможностите си 
от различни гледни точки. Това е 
мястото, където най-много печеля. 
Но на практика, за мен, най-важен е 
самият живот."  

(Мариетка Куловец, учител, 
Любляна, Словения) 

 

 

"Доволен съм от работата си 
тук. Убеден съм, че ние, глухите 
хора, можем да работим всичко, 
дори като бармани. Не чуваме, но 
можем да направим всичко.”  

(Кирил Савов, барман, София, 
България) 

 

„На работното място срещнах много 
добри хора, колеги, които много ме 
разбират и ми дадоха шанс да покажа, 
че ние глухите не сме по-различни от 
другите.” 

(Боряна Тихолова, 25 г, пътнически 

асистент, Летище София) 
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3.2. ПРИМЕРИ НА ДОБРА ПРАКТИКА: БРОШУРИ3   

 

3.3. ОБЩУВАНЕ: ИНСТРУМЕНТАРИУМ4 
 

„Счупи леда” – Жестомимичен речник 

 

                                                           
3 http://signsforhandshakes.eu/bg/start/bpbbroschueren/ 
4 http://signsforhandshakes.eu/bg/start/jugendtoolkit/ 

http://signsforhandshakes.eu/bg/start/jugendtoolkit/
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Младите хора показват важни признаци за подобряване на ежедневното 

взаимодействие между чуващи и глухи колеги. Възникват много въпроси, особено 

при започване на работа, като: Как да се поздравяваме, да кажем „Добро утро!”, 

да се представим? Повечето от тези изрази се учат лесно и дават възможност за 

позитивно начало. 

 

Съвети за общуване 

 

Как да подходим един към друг? Как да общуваме? Често реагираме сдържано, 

когато съществува някаква несигурност.  

Тази секция съдържа информация и съвети, които да ви помогнат да преодолеете 

първоначалните бариери, да изградите добри взаимоотношения и да подхождате 

към общуването с лекота. 
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Преди да заговориш 
глух човек трябва да 
се убедиш, че си 
привлякъл 
вниманието му. А как? 
С леко потупване по 
рамото или с 
помахване на ръка 
пред лицето му, докато 
не ви забележи. 

 

Препоръчително е 
столовете да са 
разположени в 
полукръг, за да може 
глухият човек да има 
постоянен зрителен 
контакт с всички 
участници в разговора 

 

 Не всички глухи хора използват жестов език 

 Жестов език или дактилна азбука? Дактилът представлява азбука, 
изобразена с пръстите на ръката/ръцете.  
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 Ако глухият човек ползва услугите на жестов преводач, говорете на 

глухия човек, а не на преводача. Не казвайте – „Ще му кажеш ли ...(на 

глухия човек)?”, „Кажи му, че...” или „Той разбира ли ме?” 

 Определете предварително каква ще е темата на разговор. След като 

глухия човек знае за какво ще говорите, ще е по-лесно да следи 

събеседването. Убедете се, че глухия човек е наясно, когато сменяте 

темата на разговор.  

 Поддържайте визуален контакт със събеседника си. Не говорете с 

гръб към глухия човек, особено при презентации и групови събития. 

 Не се страхувайте да използвате естествени жестове и лицева 

експресия. 

 Опитайте да научите жестов език, ако искате да имате пълноценна 

комуникация с глух човек.  

 Важно е как говорим – с естествена артикулация, без накъсване на 

думите, и какво казваме – избягвайте сложни думи и диалектни 

форми. 

Младежки портрети - „Нищо за нас – без нас“ 

 

Глухи младежи се представят и разказват за техните желания, мечти и бъдещи 
планове. 

Росица Караджова, магистратура по актьорсто майсторство; актриса; писател; 
Председател на МОСГБ (Младежка организация при Съюза на глухите в 
България) 

„Ние, глухите, можем да правим всичко!” 

Янка Трачук, магистър по Вътрешен дизайн; студент по Психология; работи в 
АРДУС (Асоциация на родителите на деца с увреден слух) 

„Глухите и чуващите – ние сме равни!” 

4. Ръководство 

Резултатите от проекта O1-O3 предоставят различен диапазон от материали, 

които покриват основните части при създаването на обучение за сектора на 

заетостта с цел информиране за глухите хора. С участието на глухите млади хора 

(по-специално O2) темата "Включване на младите хора на работното място" става 

file:///C:/Users/Boyan-LT/Desktop/Handbook%20++++/Come%20Together.docx
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изключително прозрачна, основен ресурс. Също така има висококачествени 

видеоматериали за жестов език, които са "извлечени от ситуации от реалния 

живот", и които осигуряват автентична подкрепа на ресурса. 

Този пакет на проекта предоставя информация и техники за планиране на 

обучителни семинари в контекста на целите и задачите на проекта. Основните 

обучаващи са глухи хора, които могат да бъдат опитни и квалифицирани глухи 

професионалисти или глухи хора, които са запознати с методите и инструментите 

за участие. Те могат да имат по-малък практически опит в провеждането на 

семинари за чуващи хора относно осъзнаването на глухотата в сферата на 

заетостта и пригодността за заетост. Основната целева група на обучителните 

семинари са работодатели. Целта на семинарите е да се създадат глухи 

приятелски и поддържащи системи в рамките на фирми/организации. 

a) Ръководен принцип е навременността на информацията за проблемите на 

глухотата и глухите, за подпомагане на интеграцията и процеса на 

взаимодействие между чуващите работодатели и глухите работници; 

б) Достъпност на информацията и систематично изразяване 

в) Методологията се основава на убеждението, че глухотата е социално-

културен феномен, а не медицински проблем 

г) Съдържанието е в съответствие с целите и задачите на проекта, а именно 

да бъде ориентирано към осигуряване на по-добри условия за глухите, 

както и към преодоляване на комуникационните бариери между 

работодателите и служителите 

д) Съдържанието на Ръководството е в съответствие с основните дейности на 

проекта и всеки продукт, създаден от него (разработени филми, материали 

за визуализация, айс-брейкъри) се използва като ресурс за знания и опит, 

които трябва да се използват при провеждане на семинари/уъркшопи. 

е) Свързаност между модулите. Всеки модул може да бъде организиран като 

отделен семинар по дадена тема, но може да бъде част от модулна серия 

от семинари. 

ж) Съвместно участие на всеки от партньорите по проекта, като се зачитат 

особеностите на националната политика и традициите в тази област 

(образование, развитие на глухите общества, статут на съответния 

национален жестомимичен език) 

5. Модули за семинари/уъркшопи 

01: За включването (Готови за различията)  

01.01. Обща информация за Конвенцията на ООН, националните закони за 
равенство, при наличие на такива 

file:///C:/Users/Boyan-LT/Desktop/Handbook%20++++/Come%20Together.docx
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Конвенция за правата на хората с увреждания5 

 

Как да разбираме правата на глухите?6 

Въпреки че глухите имат същите права като всички останали, прилагането на 
четири основни фактора е равносилно на защитата на човешките права на 
глухите: 

Жестов език 

Жестовият език е в основата на живота на глухите; този език прави възможна 
достъпността за глухи хора; без достъп, глухите ще бъдат изолирани. По този 
начин пълното осигуряване на човешките права на глухите се основава на 
признаването и уважението към културата и идентичността на глухите. 

Билингвално образование 

Подобно на всички деца, глухите деца трябва да имат достъп до равно и 
качествено образование. Глухите деца се раждат със същите основни 
способности за учене и език като всички деца; те могат и трябва да достигнат 
пълния си потенциал с качествени образователни програми. Глухите деца се учат 
най-добре на езика на жестовете. Двуезичният подход става все по-популярен в 
много страни. Това означава, че езикът на преподаване е жестовия език по всички 
предмети за деца с увреден слух. 

Достъпност 

При глухите хора бариерите за достъп рядко се отнасят до физически пречки. По-
често бариерите се крият в липсата на достъпна информация, независимо дали 
тази информация идва чрез пряко взаимодействие с други хора, които не 
използват жестов език, или от други източници (например средства за масова 
информация, документи и т.н.). При пряко взаимодействие достъпността често се 
основава на наличието на преводачи на жестов език. При друго разпространение 
на информацията правото на глухите да получат информация на жестов език 
трябва да обхваща и официални документи (превод на жестов език), средства за 
масова информация (новини и програми на жестов език) и много други въпроси, 
за да се увеличат възможностите на глухите да вземат свободни и информирани 
решения. 

                                                           
5 Конвенцията е ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 
от 10.02.2012 г. 
6 Световна федерация на глухите – организация, работеща за осигураване на равни 
права за 70 милиона души по целия свят. 
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Превод: 

Ключов фактор за достъп до държавни услуги или всяка друга услуга, 
управлявана от институции, в които персоналът не използва жестомимичен език, 
е правото на устен преводач. Обществата трябва да създадат система за 
осигуряване и равен достъп до преводачи на жестомимичен език за всички 
ситуации, в които те са поискани. 

01.02. Включване на работното място: 

Ресурси за използване: 

 Изявления от Добрите практики “Глухите могат всичко, освен да чуват”  
 Материалите от проекта (от IO 01, IO 03)  
 Примерите за добра практика  

ГЛУХИТЕ ХОРА ИМАТ ИНТЕРЕСНА РАБОТА (I) и ГЛУХИТЕ ХОРА ИМАТ 
ИНТЕРЕСНА РАБОТА (II) 

Тези кратки филми представят различни глухи хора в различни професии 

СКЪПИ ЧУВАЩИ ХОРА – това е филм за различни хора със загуба на слуха. Това 

е добър пример за разнообразието сред глухите и за вземаните от тях решения - 

някои използват жестомимичен език, други не използват, някои използват слухови 

апарати, някои избират да не, някои са кохлеарно имплантирани. Моля, 

отбележете, че филмът не се отнася за хора с увреден слух. Състои се от няколко 

съобщения за изслушване на хора и предложения за взаимодействие и 

комуникация:  

„Ще останете изненадани. Ние сме лекари, юристи, създатели на филми, 

пилоти на състезателни коли, учители, изобретатели, ръководители, 

готвачи, видео геймъри, музиканти, певци, комици, писатели и родители. Има 

ли нужда да казваме повече?” 

 „…просто ни попитайте и бъдете открити,…не се плашете, не 

бягайте,….просто кажете Здравей,…” (филмът може да се използва като част 

от Модул 2: VOICE OFF – EYES ON/ГЛАСЪТ ИЗКЛЮЧЕН – ОЧИТЕ ВКЛЮЧЕНИ, 

като увод в темата. Да се започне с жеста за Здравей) 

“ВИДЕА С РОЛЕВИ МОДЕЛИ” – намерете подходящи модели от националните 

филми, за да демонстрирате положителна практика за включване. Струва си да 

покажем и подбор на филмите на партньорите по проекта, тъй като всички 

материали са субтитрирани. Основната идея е да покажем, че приобщаването 

започва рано в живота на глухите, затова се препоръчва разказването на истории 

и дават подробности за живота на избраните ролеви модели. 
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02: Разбиране на глухотата - Deaf Awareness (VOICE OFF – EYES 

ON//ГЛАСЪТ ИЗКЛЮЧЕН – ОЧИТЕ ВКЛЮЧЕНИ, част 01) 

02.01. Информация за глухотата по света 

Според Световната федерация на глухите има около 70 милиона глухи хора по 
света. 

Повечето хора със загуба на слуха, независимо от степента на увреждане, са 
изгубили изцяло или част от слуха си на различна възраст. Фактор с голямо 
въздействие върху развитието на детето е възникването на загуба на слуха във 
връзка с усвояването на езика - преди или след като детето е придобило някакъв 
езиков репертоар, съответно преди раждането си или след това. 

Слухът може да бъде нарушен в различна степен. Това е най-често 
категоризирано като нормално, леко, умерено, тежко и дълбоко. Също така 
трябва да се установи степента на вашата дискриминация. Този резултат показва 
колко добре можете да разграничавате думите при комфортен обем. Това ще се 
различава значително при различните хора. Този резултат също ще помогне да се 
предскаже до каква степен ще имате полза от слуховите апарати. 
 
Слухов апарат 

Слуховият апарат е устройство, което глухият човек носи в или зад ухото си, за да 
улови и усилва звука и да го пренесе директно в ухото. 
 
Кохлеарен имплант 

Кохлеарният имплант се имплантира хирургически във вътрешното ухо и изпраща 
сигнали по слуховия нерв към мозъка, където те се интерпретират като звук. 
 
Четене по устните 

Четенето по устните е трудно умение за учене и дори хората, които са добри в 
него, трябва да познаят много от това, което се казва. Само около 30% от 
моделите на устните са разпознаваеми. Така че и ние използваме подсказки от 
контекста на разговора и от изражението на лицето и езика на тялото. Четенето 
по устните е по-трудно, ако зад говорещия има силна светлина (така че лицето му 
е в сянка); ако имат голяма брада или мустаци, които затъмняват устните им; ако 
стоят странично; ако поставят ръцете си пред устата, дъвчат писалка, имат акцент 
или регионален диалект; или ако говорят с помощта на сложен жаргон, който 
изисква разбиране на предмета. 

02.02. Разбиране на глухотата - Deaf Awareness:  Примери (напр. “Living in 
two Worlds: Insight into the Deaf World, Deaf Culture, Deaf Community/Да 
живееш в два свята: Поглед към света на глухите, културата на глухите, 
глухата общност) 

Характеристики на културата на глухите 

Някои хора с дълбока загуба на слуха приемат глухотата си като част от 
културната си идентичност и понякога капитализират "Г" в глухите. Глухите 
общности са тясно обвързана група, обвързана с времето в училищата за глухи, 
глухи клубове, асоциации, спортни организации, религиозни групи и редовни 
социални събития. Някои глухи хора стават активни защитници на глухите права. 
Културата на глухите се характеризира с: 
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 Национален жестов език 

 Жестомимичен превод 

 Училища за глухи 

 Стремеж към привличане на 
внимание 

 Откритост 

 Здравей и Довиждане 

 Помощни технологии и 
устройства за предупреждение 

 Адаптиране за чуващите  
 

 

 Фигура 1. Картина на Нанси Рурк 
 

02.03. Разбиране на глухотата - Deaf Awareness: Жестов език 

Няма универсален жестомимичен език. Всеки жестов език е уникален с различна 
култура, изразяваща се с видими ръчни жестове. Също както говоримите езици са 
се развили в целия свят, в различни части на света са се появили и различни 
жестови езици. Езиците могат да се различават в различните региони и страни. 

Жестовите езици са естествени езици със собствена граматика и синтаксис. 
Повечето държави имат свои собствени национални знакови езици. Има 137 
жестови езици, изброени в изданието на „Етиолог” за 2013 година. 

Те не са нито зависими, нито силно свързани с говоримия език. Интересен е 
фактът, че британският жестомимичен език и американският жестомимичен език 
са съвсем различни и взаимно неразбираеми, въпреки че чуващите хора във 
Великобритания и Америка споделят един и същ говорим език. 

Езиците на жестовете не трябва да се бъркат с жестикулирането и езика на 
тялото, който улеснява, допълва или разширява комуникацията. Езикът на тялото 
е вид нелингвистична комуникация, докато естествените жестови езици използват 
ръчна комуникация за предаване на смисъл, за разлика от акустично предаваните 
звукови шаблони. 

Жестовият език се използва за осъществяване на две съвсем различни функции: 

 Знаков език като транскрипция на изречени думи - всяка дума се 
комбинира със знак от речника на естествения жестомимичен език 
посредством дактил. 

 Знаков език като независим език със собствени структури и конвенции. 
Невъзможно е естественият жестов език да бъде съчетан едновременно с 
говоримия език, защото езиковите структури са напълно различни. 
Например, английската фраза "Аз ви давам" е една дума (или "знак") в 
българския жестов език. 

Освен това, думите могат да бъдат представени не само чрез знаци, но и буква по 
буква. Дактилът често се използва за представяне на думи без еквивалентни 
жестове, имена на хора, заемки (чуждица), професионални термини и др. 
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Вярно или грешно 

 
1. Някои глухи хора могат да прочетат по устните всичко, което казвате 

2. Ако говоря по-силно, глухият човек ще може да ме разбере по-добре 

3. Слуховите апарати не възстановяват слуха 

4. Жестовият език, подобно на Есперанто, е универсален език 

5. Има знак за всяка писмена дума 

6. Всеки жестов език има регионални диалекти 

7. Граматиката на националния говорим език е същата като граматиката на 

националния жестомимичен език 

8. С увреден слух обикновено означава всички видове загуба на слуха от леки 

до дълбоки. 

9. Всички хора със загуба на слуха са глухи. 

10. Усилването коригира загубата на слух. 

11. Всички глухи хора са неми. 

12.  Всичко казано може да бъде прочетено по устните. 

13. Всички глухи хора могат да четат по устните. 

14. Всички глухи хора използват американския жестомимичен език. 

15. Дактилът е подобен на писането във въздуха. 

16. Глухите не използват телефона. 

17. Глухите не могат да се наслаждават на телевизията. 

18. Глухите не могат да получат шофьорски книжки. 

19. Глухите се смятат за нормални. 

20. Глухите хора избягват да общуват с чуващи. 

21. Глухотата е видимо "увреждане". 

22. Глухите не могат да ходят в колеж. 

23. Мнозинството от глухите са безработни. 

24. Глухите хора не танцуват. 

25. Повечето социални и медицински специалисти са запознати с различните 

аспекти и последици от глухотата. 
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03: Комуникация (VOICE OFF – EYES ON//ГЛАСЪТ ИЗКЛЮЧЕН – ОЧИТЕ 
ВКЛЮЧЕНИ, част 02) 

03.01. Комуникация между глухи и чуващи: Насоки за общуване (виж IO.2. на 

http://signsforhandshakes.eu/bg/start/jugendtoolkit/kommunikationstipps/)  

6. Организиране и модериране на Signs for Handshakes 
семинар/уъркшоп 

6.1. Подготовка на уъркшопа 

За да бъде един семинар/уъркшоп успешен и да постигне целите си, следвайте 
следните стъпки: 

 Работа в мрежа - използвайте карта на мрежата 

 Изготвяне на семинарната програма - използвайте Ръководството на 
проекта 

 Осигуряване на място, оборудване и логистика – подходящо за глухи място, 
визуално подредена среда. 

 Избор на фасилитатори - технически умения, комуникационни умения, 
лична и професионална увереност. Ако участват глухи обучители, трябва 
да се осигури преводач на жестов език. 

6.2. Провеждане на уъркшопа 

План-структура на модулите 

◊ Въвеждащи дейности – (15 мин.) 
◊ Основни дейности – (30 мин.) 
◊ Заключителни дейности – (15 мин.) 

Времето е приблизително. Фасилитаторът трябва да реши колко време да 
отдели за всяка дейност. 

ВЪВЕЖДАЩИ ДЕЙНОСТИ 

Предложените дейности насърчават участниците в семинара да обмислят 
ежедневните взаимодействия и комуникации и да осмислят как това да си глух 
може да влияе върху способността ти да участваш пълноценно на работното си 
място и в живота като цяло. Тези дейности имат за цел да покажат различни 
аспекти на културата на глухите и да развият силни и позитивни връзки с 
чуващите работодатели и чуващите колеги. 

 Ресурси: филми – Изявления от добрите практики “Глухите могат всичко, 
освен да чуват”, информация и други ресурси от проекта Знаци за 
ръкостискане/Signs for Handshakes project.  

http://signsforhandshakes.eu/bg/start/jugendtoolkit/kommunikationstipps/
file:///C:/Users/Boyan-LT/Desktop/Handbook%20++++/Come%20Together.docx
file:///C:/Users/Boyan-LT/Desktop/Handbook%20++++/Come%20Together.docx
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Методи на провеждане: 

Brainstorm - помолете участниците да споделят всичко, което знаят за загуба 
на слуха, глухота и глухи хора. Отговорите могат да включват различни аспекти 
на глухотата - технология, лични истории, опит в работата, субтитри по 
телевизията и филмите, жестомимичен език и жестомимичен превод, стереотипи 
и етикети (глухоням, глух, слабочуващ, късно оглушал). 

Дискусии 

◊ Попитайте участниците, дали познават глух човек. Какво можете да кажете 
за глухите - видими и невидими аспекти на тяхната личност и начин на живот? 
Всички глухи ли са едни и същи? Ако никой не познава глух човек, поискайте по-
подробно проучване на тяхното възприятие? 

◊ Попитайте участниците как животът им ще се промени, ако станат най-
добри приятели с глух човек 

◊ Помолете ги да си представят какво е да не могат да чуват - да използват 
три думи, за да го обяснят. 

◊ Помолете участниците да помислят за всички начини, които използваме, за 
да общуваме, без да използваме гласа си - жестове, мимики, изражение на 
лицето, писане, текст, имейл и т.н. 

Игри 

◊ Игра за четене по устните (познайте думата само като гледате устните на 
говорещия) 

◊ Ролева игра на глухи – използвайте тапи за уши, за да накарате 
участниците да симулират загуба на слуха (работа по двойки – разказване на 
история на партньора, който си е поставил тапи за уши) 

◊ “Верига жестови имена” – накарайте участниците да си измислят жест за 
своето име. Участник 1 показва своя знак за името си, Участник 2 повтаря 
показания знак и дава свой собствен знак за името си, Участник 3 трябва да 
повтори предишните две имена и да покаже своя собствен знак за име и т.н. 
Разбира се, последният човек в линията / кръга е в най-трудното положение, 
защото всички знаци за имена трябва да бъдат повторени от него. 

Дейности: 

1. Можете ли да кажете кой е глух? (показване на снимки на глухи хора) 
2. Какви работни места има за глухи хора? (списък на професии) 
3.  Какво глухите хора не обичат да чуват от чуващите хора? 
(Например:  
 О, съжалявам, че не можете да чувате!! 
 Как така карате кола! 
 Искате ли да знаете какво е чувството да чуваш?) 
4. Какво чуващите хора не обичат да чуват от глухите хора? 
(Например: Съжалявам, не разбирам.) 

Тест (вярно или грешно) – митовете за загубата на слуха (използвайте някои от 
изброените митове в 02.03. Разбиране на глухотата - Deaf Awareness: Жестов 
език) 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Основните дейности са силно свързани с резултатите от проекта. Те имат за 

цел да повишат осведомеността и разбирането на глухите слабочуващите хора в 

работата, като показват професионалните способности на глухите, работата, 

която могат да вършат, пречките, които срещат по време на работа и т.н. 

Ресурси: презентации на проекта, брошури, портрети на ролевите модели, 

комуникация: Инструментариум „ГЛУХИ-МЛАДЕЖИ-СРЕЩАТ-РАБОТОДАТЕЛИ” 

и други ресурси от проекта Signs for Handshakes. 

Методи на провеждане: 

Гледайте и дискутирайте – отворете избрания филм от Галерията на 
уебсайта на проекта, проведете кратка дискусия за очакванията и прогнозите на 
участниците относно показания глух човек (комуникативни умения, предпочитан 
език, чуващи в глухи семейства, степен на загуба на слуха, професионално 
развитие), след което пуснете филма, за да видите дали техните предположения 
са правилни, гледайте филма, показвайте отговорите, последвани от дискусии за 
тяхното възприятие и разбиране. 

Разказване на история - дайте допълнителна информация за живота на 
глухите, навиците, обичаите, културата на глухите, след като гледате филмите 
или след други дейности. Използвайте подхода за проучване на случаи. 

Групова работа 

◊ Разделете участниците на групи. Накарайте всяка група да опише вида на 
комуникацията, която може да се случи на работното място - как глухи и чуващи 
колеги могат да комуникират в различни ситуации на работа, неофициални 
срещи, ежедневен живот. 

◊ Комуникация с глухи и слабочуващи на работното място - филмов анализ и 
дискусии (използвайте съветите за комуникация от уебсайта на проекта и 03: 
Комуникация (Voice Off – Eyes On//Гласът изключен – очите включени, част 2)  

Пробни уроци по жестов език – преди да пристъпите към пробните уроци по 

жестов език обяснете различни начини да използвате езика на жестовете и 

ръчните форми на комуникация, за да изразите информация - вижте 02.03. „Счупи 

леда” - Жестомимичен речник на https://signsforhandshakes.eu/bg/start/jugendtoolkit/ 

Игри 

1. “Телефон” на жестов език 

Това е забавен начин да практикувате не само способността си да копирате 
знака, но и да развивате визуалното възприятие на участниците. Също така е 
добро упражнение да се преподава сложната структура на всеки знак и 
свойствата на жестомимичния език. Най-напред подредете обучаемите в права 
линия. След това играйте телефонната игра с обръщане на посоката. 

https://signsforhandshakes.eu/bg/start/jugendtoolkit/
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Първо учителят излиза с една дума, след което показва думата на жестов език 
на първия човек в редицата. След това този човек се обръща и показва думата 
на жестов език на следващия човек и така нататък. 

Правилото е, че те могат да видят думата само веднъж, след което трябва да я 
покажат на следващия човек. По-напреднала версия на играта е да покажете 
знак, който обучаемите не знаят. 

Версия на играта - Всички са изправени с лице към задната стена, застанали в 
една редица. На първия човек се показва кратко изречение на жестов език. Те 
трябва да докоснат човека на рамото и да го повтарят и т.н. Надявайки се, че 
изречението ще достигне до последния човек. 

2. “Верига от жестове” – всеки трябва да си избере жест, който да покаже. 
Човек 1 показва жеста, Човек 2 повтаря показания жест и показва своя жест, 
Човек 3 трябва да повтори двата предни жеста и да добави още един, Човек 4 
повтаря трите жеста и показва своя жест, и така нататък. Разбира се, последният 
човек в редицата или кръга е в най-трудното положение, защото трябва да 
повтори всички показани жестове. 

3. “Покажи и кажи” 

Всеки човек има малко листче хартия. След като преподаде новите изучавани 
думи чрез показване на жеста за думата или фразата, учителят показва отделен 
жест или фрази (в зависимост от нивото на компетентност по жестов език), при 
което всеки обучаван пише какво мисли, че учителят е показал. Всеки обръща 
отговора си (така че никой да не наднича), докато всички свършат. Тогава всеки 
вдига отговора си и учителят ще каже кой е познал. Чудесно е да въвеждате 
думи с повече от един жест и жестове с повече от една дума. 

4. “Познай жеста” – обучителят показва различни жестове  и кара 
обучаващите да познаят значението им. По-усъвършенстваната версия на 
играта включва изречения на жестов език. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Тези видове дейности се извършват в края на всеки модул и създават трайно 
впечатление. 

Ресурси: филми, информация и други ресурси от проекта Signs for Handshakes. 
(Networking Map/Карта на мрежата).  

Методи на провеждане: 

“Snowstorm”/Снежна буря – Участниците записват това, което са научили на 
лист хартия, и я смачкват. По даден сигнал те хвърлят хартиените си топки във 
въздуха. След това всеки човек взема близък до него отговор и го прочита на 
глас. 

Учебни дневници – предложете набор от направлявани въпроси, които 
участниците могат да избират и на които да отговарят. 
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Например: 

 Научих за .... 

 Познаването на глухите и глухотата ми помага .... 

 Най-объркващата част е ... 

 Бих искал да знам повече за ... 

Обзор и дискусия – комуникация на основата на въпрос-отговор за 
приключване на семинара/уъркшопа 

Например: 

 Кои две неща научихте? 

 Кое е най-интересното нещо, което научихте? 

 Помислете за едно нещо, което сте научили тук, което можете да 
приложите на вашето работно място. Как можете да го приложите? 


