




ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА НА 

ЛОГОПЕДА

Професионален профил на 

говорния и езиков терапевт

I – Дефиниция за говорен и 

езиков терапевт

II – Описание на 

разстройствата 

Говорният и езиков терапевт е 
професионално отговорен за 
превенцията, оценката, лечението и 
научното изследване на човешката 
комуникация и свързаните с нея 
разстройства. В този контекст 
човешката комуникация обхваща 
всички процеси, свързани с разбирането 
и възпроизвеждането на устния и писмен 
език, както и със съответните форми на 
невербална комуникация. 

Разстройства, свързани с речта и езика, 
които са две от най-сложните и развити 
области на мозъчната дейност, както и 
със слуховата, визуалната, когнитивната 
– включително способността за учене, -
орално-мускулната, дихателната, 
поглъщателната и вокалната функция. 
Разстройствата могат да бъдат прости 
или сложни, в случаите, когато имаме 
множествено комуникативно 
разстройство. 



III- Роля и функция на говорния и езиков терапевт

Говорният и езиков терапевт 
/логопедът/ има следните 
задължения: 

1 - Превенция 

Говорният и езиков терапевт работи 
на всеки етап за предотвратяване 
на развитието на комуникативни 
разстройства чрез: 

a) обучение 

b) информация c) провеждане на 
проверовъчни отсяващи 
процедури, предназначени за 
ранно откриване на разстройства 
при деца и възрастни. 

d) всякаква друга дейност, 
подходяща за клиентите и тяхната 
среда. 



III- Роля и функция на говорния и езиков терапевт

2 – Оценка и диагноза 

Оценката изисква задълбочено оценяване на 
функционалните и другите аспекти на 
комуникативните способности и 
промяната, настъпваща в тях, при 
различните клиенти (които може да са се 
обърнали към говорния и езиков терапевт 
по своя инициатива, но е възможно да 
има и други случаи). Трябва да се вземат 
предвид специфичните нужди на 
клиентите и тяхното индивидуално 
социално обкръжение. 

Оценяването е продължителен процес и 
често включва сътрудничество с други 
научни дисциплини. Говорният и езиков 
терапевт стига до диагнозата чрез 
обективни тестове и клинично 
наблюдение, след което изказва хипотеза 
за същността и продължението на 
необходимата интервенция.. 



III- Роля и функция на говорния и езиков терапевт

3 - Интервенция 

В случай на комуникативни разстройства терапевтичната 
намеса може да бъде директна или индиректна. Тя 
включва терапия, рехабилитация и повторна интеграция 
към социалния живот, както и ранна интервенция, 
напътствия и консултации. Терапевтичните дейности имат 
технически, междуличностни и основни социални 
измерения. 

Говорната и езикова терапия се стреми да доведе клиента до 
най-високото възможно ниво на функциониране и 
комуникация, което е подходящо за тяхната социална, 
образователна и работна среда, за да могат те да постигнат 
или да поддържат един независим начин на живот. 
Следователно възрастта не е от значение, тъй като 
разстройствата могат да се появят на всеки момент от 
живота на човека и могат да бъдат както еволюционни, 
така и придобити. 

Съществена част от интервенцията е оценката на нейната 
резултатност. 

Когато имаме случай на медицинска патология, 
интервенцията от страна на говорния и езиков терапевт 
може да бъде допълнена с 

медицинско лечение. Говорната и езикова терапия също така 
включва и сътрудничество с други програми в един широк 
мултидисциплинарен контекст. 



III- Роля и функция на говорния и езиков терапевт

4 – Професионално поведение 

Говорните и езикови терапевти трябва да следват 
етичния кодекс, установен от ръководния орган 
на тяхната организация и съответното държавно 
правителство. 

Те са отговорни за професионалните си действия в 
съответствие с действащите закони на своята 
страна. 

5 –Образование и продължаващо обучение 

Говорните и езикови терапевти /логопеди/ трябва: 

- да увеличават познанията и личните си умения 
чрез продължаващо обучение; 

- да допринасят за развитието на професията чрез 
споделяне на познанията и уменията си в 
публикации, чрез участия в срещи и курсове и 
чрез обучение на новите поколения 
специалисти; 

-да се включват в обучението на студенти по време 
на техните теоретични курсове и да ги 
супервизират по време на клиничната им 
практика; 

- да правят предложения за изследователски 
програми и да се включват в такива. 



IV. Компетентност и отношение на говорния и езиков терапевт-

логопед

Говорните и езикови терапевти-логопеди 
трябва да бъдат и клинични специалисти, и 
изследователи („практикуващи 
изследователи”). В началото на терапията 
те трябва да обмислят съответните 
теоретически модели и да оценят 
комуникативните умения и разстройства на 
клиента, за да подготвят подходящата 
терапевтична програма. Говорните и 
езикови терапевти-логопеди трябва редовно 
да преценяват резултатите от терапията и 
да правят необходимите допълнения към 
нея въз основа на новопридобитата 
информация. 

Говорният и езиков терапевт се занимава най-
вече с човешкото 

общуване. Следователно говорните и езикови 
терапевти-логопеди трябва да покажат 
компетентността си и да развият 
отношение, което е подходящо за най-
резултатното упражняване на тяхната 
професия. 

Пълният списък на компетенциите е изложен 
по-долу. Това е подробен анализ на 
задълженията и функциите на говорните и 
езикови терапевти-логопеди в тяхната 
професионална практика. Има позоваване и 
на Етическия кодекс, приет от CPLOL. 



IV. Компетентност и отношение на говорния и езиков терапевт-

логопед
1 фаза: Разговор-интервю 

Говорните и езикови терапевти-логопеди трябва да могат да 
общуват по подходящ начин с клиента, за да получат 
информация и да идентифицират причината/ите, поради 
която/които се е обърнал към тях. 

Следователно те трябва да могат да проведат разговор-
интервю, да изслушат клиента, да покажат разбиране и 
отношение към начина, по който той се изразява, да 
разберат посланието, което се излъчва от него, да задават 
въпроси, за да изяснят проблемите, да идентифицират 
причината, поради която клиентът ги е потърсил, да 
разберат неговите потребности и да покажат добри 
вербални и невербални умения за изразяване. 

Въз основа на информацията, получена на този разговор-
интервю, говорните и езикови терапевти-логопеди трябва 
да могат да вземат решение за начина на действие и да 
информират клиента за това. Тази информация трябва да 
бъде представена напълно ясно и изчерпателно, така че 
клиентът да може да разбере подробностите и поставените 
цели/резултати, което ще го мотивира да следва 
предложената програма, след като е постигнато съгласие за 
това. 

След това говорните и езикови терапевти-логопеди трябва да 
могат да направят заключения от получената информация, 
да определят най-добрия начин на действие, да се отнесат –
ако е необходимо – до друг терапевт и да обяснят 
практическите подробности на терапевтичната програма. 
За да постигнат всичко това, говорните и езикови 
терапевти-логопеди трябва да са запознати с всички 
видове интервенция, със специфичните им свойства и с 
техните ограничения. Ако се налага, трябва да могат да 
формулират различни начини за намиране на подходящата 
терапия. 



IV. Компетентност и отношение на говорния и езиков терапевт-

логопед
2 фаза: Оценяване и диагноза 

Оценяването включва установяване на 
комуникативните качества и комуникативните 
увреждания на клиента. Следователно 
говорните и езикови терапевти-логопеди трябва 
да могат: 

- да слушат, да наблюдават и да използват по 
подходящ начин избраното средство за 
опценяване/техника за наблюдение; 

- да извличат нужната информация от своите 
наблюдения, да я съпоставят с историята на 
случая и да установят и в количествено, и в 
качествено отношение комуникативните 
способности и недостатъци на клиента; 

- да записват и анализират данните, да формулират 
и потвърждават хипотезите, да направят 
отличителна диагноза по възможно най-точния 
и прецизен начин; 

- да напишат подробен доклад; 

- да съобщят своите открития на клиента и 
неговото семейство и на другите членове на 
терапевтичния екип; 

- да подготви подходяща и ясна терапевтична 
програма, която взема предвид нуждите на 
клиента и неговата среда. 



IV. Компетентност и отношение на говорния и езиков терапевт-

логопед

Тези умения предполагат

добро познаване на

човешкото поведение и

функциониране и

развитие, както и на

разстройствата, които

могат да повлияят на

това функциониране, и

съответно на

различните начини за

търсене и откриване на

тези разстройства..





IV. Компетентност и отношение на говорния и езиков терапевт-

логопед
3 фаза: Интервенция 

Когато оценяването е завършено, говорните и 
езикови терапевти-логопеди трябва да могат 
да използват заключенията си, за да 
начертаят целите на терапията и подходяща 
терапевтична програма. Интервенцията 
може да бъде директна и индиректна. 

Говорните и езикови терапевти-логопеди трябва 
да бъдат запознати с интервенциите, които са 
подходящи за въпросните умения и 
разстройства, да са наясно с техниките и 
методите на терапията и съответната 
рехабилитация, включително консултация и 
ранна интервенция. Терапевтичната 
интервенция не бива обаче никога да бъде 
възприемана като просто техническо 
приложение на някаква научена процедура: 
терапията е по-скоро дейност за решаване на 
даден проблем, защото, за да бъдат по-

ефективни, говорните и езикови терапевти-
логопеди трябва да могат да осъществяват 
оценка на променящата се резултатност на 
интервенцията в зависимост от 
настъпващите промени. Следователно 
говорните и езикови терапевти-логопеди 
трябва да бъдат креативни личности и да 
знаят как могат да получат допълнителна 
информация, необходима за ефективна 
терапия. 



Заключение



Заключение
Говорните и езикови терапевти-

логопеди съчетават научното
познание и клинични умения,
за да постигнат най-доброто
възможно решение на
проблемите на техните
клиенти.

Говорната и езикова терапия е
една все по-развиваща се
професия на кръстопътя на
чистата и приложна наука.
Следователно в хода на
промяната, която съпътства
тази професия, тези указания
могат да бъдат ревизирани и
променени.


