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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 
„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
 НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА
 СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз





1


1
Инвестиране във вашето бъдеще!






Тема на международната конференция: 
„Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“
Пленарна сесия 4: 
Доклад на тема: „Методика за обучение на интерпретатори-придружители в алтернативни методи на комуникация“
Лектор: Анна Ройдева, експерт по проекта, специален педагог в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ към Национална асоциация на сляпо-глухите в България

След проведена 5-дневна среща за обмяна на опит с колегите от Унгария - Доротя Киралихиди и Еда Кедвеш и 3-дневно пилотно обучение на български интерпретатори-придружители под супервизията на Санна Паасонен от Финландия, бе изготвен български вариант на методика за обучение на интерпретатори-придружители в алтернативни методи на комуникация. 
Целта, която си поставихме е свързана с изготвянето на максимално достъпно ръководство за интерпретатори за сляпо-глухи, което обхваща оптимално количество информация и нагледен материал представящ базови познания необходими за извършването на преводачески и придружителски услуги на сляпо-глухи лица.
Условно методиката може да бъде разделена на три части.
В първата част са представени дефиниция за сляпо-глухотата; същност на интерпретирането на сляпо-глухи и основни правила при общуването със сляпо-глухи лица:
Дефиниция:
Сляпо-глухотата е състояние комбиниращо минимално или липсващо зрително поле с минимален или липсващ слух. Сляпо-глухотата възпрепятства комуникацията и развитието.
Изисква изграждането на адаптирани програми за обучение.
Сляпо-глухотата може да бъде съчетание от: 
	остатъчно зрение и остатъчен слух,
	пълна слепота и остатъчен слух,
	пълна глухота и остатъчно зрение,
	тотална сляпо-глухота.


Интерпретиране за сляпо-глухи:
Интерпретирането за сляпо-глухи е необходимо за пълноценното им участие, равнопоставеност и независимост в обществото. Интерпретирането за сляпо-глухи съчетава три интегрирани елемента: 
	Интерпретация 

	Насочване/ навигация/ придружаване

	Описание на обкръжаващата среда


Правила при общуването със сляпо-глухи лица:
	Установяване на контакт със сляпо-глухия чрез докосване по ръката, рамото. 

Използване на лек допир, като при това ръката се задържа, а не се отмества веднага. 
Представяне на сляпо-глухия всеки път, когато се общува с него. 
Директно общуване със сляпо-глухия. 
Информиране на сляпо-глухото лице за обстановката и актуалната ситуация. 
Ако се налага той да бъде оставен сам за известно време, редно е да бъде предупреден за това.
Признанието, че нещо не е разбрано, ще насърчи сляпо-глухия да е по-ясен и конкретен. 
Да се избягва общуване със сляпо-глухия при хранене. 
Конвенционалност /договореност на значението на всеки жест, който се използва/. 
Освен горепосочените правила, важен аспект при провеждането на ефективна комуникация, са условията при които тя се осъществява: 
Фактори за осъществяване на комуникация с лица с тунелно зрение:
Разстояние между събеседниците – необходимо е да обсъдим с лицето оптималното разстояние, на което фокусира ръцете и лицето ни  
	Осветеност – по време на разговор събеседникът на сляпо-глухото лице трябва да е с лице към източника на светлина. 
	Употреба на жестомимичния език в адаптирано към индивидуалните потребности зрително поле – може да бъде извършено и чрез техника на проследяване /обхващане на китките/. По този начин жестомимичните знаци попадат винаги в зрителното поле на лицето със сляпо-глухота. 
Употребата на контрастни изображения подобряват възприемането на обекти, предмети и текст от лица със зрителни нарушения. 
Правила при придружаване:
Необходимо е водачът да попита от коя страна ще се чувства по-сигурно и удобно сляпо-глухият. 
	В зависимост от височината на водача, сляпо-глухият се хваща или за рамото или за лакътя на водача.
	Задължително е водачът да се намира половин крачка напред, за да може сляпо-глухият да се ориентира за промените по пътя при движението на тялото му. 
	Водачът не трябва да се намира зад сляпо-глухия и да се опитва да го управлява откъм гърба му. 
	Достъпен вариант за определяне на позицията на хора и предмети спрямо сляпо-глухия в пространството, е сравнението с определен час. Същото може да се използва и при хранене. 
Посочване на място за сядане:
Достатъчно е да се насочи ръката на сляпо-глухия към облегалката на стола.
	Или да се приплъзне от облегалката до подлакътника /при наличието на такъв/.
	Необходимо е да се покаже и разстоянието от стола  до масата. 
Качване и слизане по стълби:
Сляпо-глухият се хваща за лакътя или за рамото на водача. 
	Водачът винаги се движи една стълба по-напред. 
	Сигнал: рамото на водача се повдига. 
Преминаване през тясно пространство:
Сляпо-глухото лице се предупреждава с предварително договорен знак за предстоящото препятствие.
	При преминаване през тясно пространство водачът върви точно пред сляпо-глухия и се движат в крак. 
Преминаване през врати:
След предварително договорен тактилен знак, уточняващ предстоящото преминаване през врата, водачът отваря вратата, през която се преминава. 
	Сляпо-глухият плъзгайки ръката си, намира дръжката и затваря вратата.

Във втората част на методиката са представени фактори при избора на метод за комуникация, въвеждаща информация, схеми и снимки на методите за комуникация. 
Фактори при избора на метод за комуникация:
		При избор на подходящ начин за общуване е необходимо да се вземат под внимание следните фактори:
Зрение: етиология на зрителното увреждане; прогноза за бъдещето – съществува ли тенденция зрението да отслабва прогресивно, каква е зрителната острота, какво е централното и периферното зрително поле. 
Слух: има ли остатъчен слух или е напълно глух. Ако е налице остатъчен слух, каква е етиологията на слуховото увреждане, каква е прогнозата за бъдещето – съществува ли тенденция слухът да намалява прогресивно, слухопротезиран ли е сляпо-глухият – ако да, от колко време и каква е оценката за ползата от слуховия апарат, ако не – поради каква причина е взето решение да не бъде слухопротезиран. Познаването на слуховото състояние на сляпо-глухия ще помогне при избора на слухова или неслухова форма на общуване.
Моторни умения: наличието на груби и фини моторни умения е от съществено значение при използването на редица форми на общуване и особено при избора на жестомимична реч като основно средство за общуване. Тя предполага добри фини моторни умения и тяхното отсъствие е явна индикация за невъзможността за използване на ръчна форма на общуване. 
Блок-метод
Широко достъпен метод за комуникация.
Същност: Изписване с върха на показалеца на главни печатни букви върху гладката част на дланта. 
Буквите се изписват винаги по един и същи начин, за да се облекчи възприемането им. 
След всяка дума се прави знак за отграничаване на следващата дума, поставяйки цяла ръка върху дланта на сляпо-глухия.
При грешка – „изтриваме” с ръка върху дланта на сляпо-глухия.
Варианти на писане:
Интерпретаторът изписва буквите със собствения си пръст.
Придържане ръката на сляпо-глухия и използване на неговия пръст като писалка.
Тактилен дактил и/ или тактилен жестов език
В случаите на предречева глухота и по-късно проявено/ придобито зрително увреждане, тактилният дактил и/ или тактилният жестов език са най-естествения вариант за комуникация.
Тактилният жестов език е метод, при който сляпо-глухият поставя ръцете си върху ръцете на „говорещия”.
При преминаване от стандартен дактил към тактилния му вариант е необходимо интерпретаторът да провери коя е оптималната за възприемане позиция на ръката за всяка една от дактилемите /буквите от дактилната азбука/.
ЛОРМ
Лорм е единственият метод за сляпо-глухи създаден от сляпо-глухо лице.
Йеронимус Лорм е австриец, който станал сляпо-глух на 15-годишна възраст и разработва метода през 19-ти век. 
Базира се на техники на линейни плъзгания и на докосвания на точки върху пръстите и дланта на сляпо-глухия. 
След адаптиране на метода за български език, като оптимални позиции бяха приети следните (в скоби са отбелязани латинските еквиваленти според оригиналния вариант създаден от Лорм): 
а (a), е (е), и (i), о(o), у (u) – точкови обозначения на върха на пръстите в последователност от палеца към кутрето 
т (t), б (b), д (d), г (g), х (h), л (l) – за първите пет букви: линейни плъзгания по дължината на пръстите в последователност от палеца към кутрето; 
при буква „л” – линията е издължена до средата на дланта
м (n), н (n) – точкови обозначения, респективно долу вдясно на дланта и горе вдясно на дланта 
в (v) – точково обозначение върху меката област под палеца
п (p) – показалецът се плъзва по гънката между палеца и показалеца
р (r) – барабанене в долната част на дланта
к (k) – върховете на петте пръста се събират и се поставят в центъра на дланта на сляпо-глухия
с (s) – кръгово движение с всички пръсти върху дланта
я, ю – къси черти върху горните фаланги, респективно на палеца и кутрето
з (z), ж – диагонални линии върху дланта
/з – от горен ляв ъгъл на дланта към долен десен 
ж – от долен ляв ъгъл на дланта към горен десен;/
ц (c) – точка в основата на дланта 
ч – две точки в близост до основата на дланта
й (j) – притискане най-горната фаланга на средния пръст
ш (sch) – обхващане на дланта /както при жеста за „приятел”/
щ – обхващане на дланта и издърпване навън 
ф (f) – притискане на показалеца и средния пръст един до друг
Скоростта достига до пет знака в секунда. 
Методът е с по-висока степен на условност и изисква добри когнитивни способности. 

Хаптична комуникация
"Haptic" произлиза от гръцкия термин Haptikos, което е свързано с чувството за допир. 
Чрез този метод сляпо-глухият пресъздава мисловен образ на формата и границите на околната среда. 
Хаптичното общуване е вид описателна система и се използва от интерпретаторите на сляпо-глухи, за да им предоставят бърза и детайлна информация относно заобикалящата го среда, вътрешното или външното пространство, в което се намира, хората, които са около него и техните действия в момента. Преводачите подават предварително уговорени условни сигнали и хаптични знаци, чертаят по гърба карти и схеми на заобикалящата среда.
Когато използваме хаптично общуване трябва да се има предвид, че всеки човек има различни предпочитания що се отнася до натиска, който използваме. Дадени сигнали едно лице възприема като слаби, докато друг човек може да възприеме същите сигнали като болезнени. 
	Петте неутрални зони, които се използват при хаптичното общуване са:
	Рамо/горната част на ръката – използва се за различни езикови сигнали, за обозначаване на имена, позиции и т.н. Участъкът между лакътя и рамото се използва за обозначаване на височина (ниво) и размер.

Горната част на гърба или целия гръб – използва се за изготвяне (рисуване) на карти на заобикалящата ни среда, например на стая (малко пространство) или обкръжение (големи открити и закрити площи). Горната част на гърба, между раменете се използва главно за обозначаване на посока. По този начин хаптиката се използва освен за предаване на информация, а и за водене на сляпо-глухия. По продължение на гръбначния стълб е „направо” и съответно „надясно/наляво” се обозначава като ръката се отклонява към дясната или лявата лопатка. Поставяне на ръката върху рамото е сигнал за „стоп”. 
Ръката като проформа за лицето – ръката може да се използва за предаване на израженията на лицето, както и за създаването на карти, за локализиране на предмети в заобикалящата ни среда. Използва се по същия начин, както и гърба. Освен тази си функция ръката служи и за отговори като „да”, „не”, „чакай”, „какво” и за спелуване на имена, думи и т.н.
Най-предната част на коляното, от външната му страна – тази неутрална зона се използва при седнало положение. Чрез нея се получава обратна връзка, изразяват се емоции на останалите участници на масата – усмивка, смях и т.н.
Стъпало до стъпало – използва се за отговори „да” и „не”. 

Тотална комуникация
(терминът е взаимстван от метода на обучение на глухи лица)
Сляпо-глухите лица използват всяка възможност за общуване с околните, като си служат с разнообразни форми и ги обединят в една обща система за общуване, която включва разнообразни средства. 
Тя е симултанна употреба на говор и знаков език, естествени жестове, разговорен и калкиращ жестов език, дактил, използване на остатъчния слух (и зрение) и др., за подобряване на процеса на общуване.
Тъй като някои от методите до момента не са използвани със сляпо-глухи лица от България, предстои те да бъдат верифицирани и при нужда видоизменени според индивидуалните им потребности. 
Включването на адаптирани към българския език методи, които до момента не са използвани със сляпо-глухи българи, цели играждането и систематизирането на методика като отправна точка, от която в последствие могат да бъдат добавяни нови или премахвани неефективни методи според самите сляпо-глухи лица. 

В третата част на методиката е представен кратък етичен кодекс:
	Всяко човешко същество има право на информация

Сляпо-глухите имат право да взимат самостоятелни решения
	Сляпо-глухите имат право да знаят цялата налична информация
	Конфиденциалност
	Сляпо-глухият има право да избира преводача си  
	Сляпо-глухият има право да избере метода за комуникация 
	Обективен превод 









Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.























