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1. Значимостта на това, обучаващите да са осведомени за 

специфичните образователни потребности в професионалното 

образование (CEIPES, AEVA). 
            Затруднения при учене са неврологични проблеми, свързани с 

обработване на поднесената информация. Тези проблеми могат да 

попречат на усвояването на основни умения като четене, писане и 

математика . Също така те могат да са пречка на уменията от по-високо 

ниво, като органиационни способности, управление на времето, 

обстрактно мислене, краткосрочна и дългосрочна памет и внимание.  

Важно е да се разбере, че затрудненията в ученето могат да повлияят на 

живота на индивида, както и на отношенията му със семейството, 

приятелите и на работното място. Детето или младежът с обучителни 

затруднения често има някои от следните характеристики: 

• Хиперактивност; 

• Психомоторни проблеми; 

• Емоционална нестабилност; 

• Проблеми с общата ориентация; 

• Склонност към отвличане на вниманието; 

• Импулсовност; 

• Нарушения на паметта или на разсъждаването; 

• Слухови и речеви затруднения ; 

Не всички деца със затруднения в ученето изпитват едни и същи 

трудности. 

          В този смисъл най-често срещаните видове затруднения в 

обучението са: 

• Дислексия: характеризирана от Международната асоциация по дислексия 

(2003, цитирана от Teles, 2009), поради трудности в точността и/или 
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плавността при четене на думи и ниска компетентност за четене и 

правопис. 

          Тези трудности обикновено са резултат от дефицит при 

фонологичния компонент на езика. На второ място, може да има трудности 

при разбирането на четенето. Има и намален опит в четенето, който може 

да възпрепятства развитието на лексиката и общите познания. 

• Дисграфията: дефинирана от Португалската асоциация на хората със 

специфични обучителни затруднения (2016) като: изменение на писането 

по форма или значение, ако е от функционален тип. Нарушение  на 

двигателните способностти при писане, причиняващо мускулна компресия 

и умора, което от своя страна е отговорно за лошия почерк, с лошо 

диференцирани,  не добре изписани и  непропорционални букви. 

• Дискалкулия е неврологично заболяване, което по същество влияе върху 

разбирането и използването на числа. 

• Дислалията е нарушение, което засяга речта, характеризиращо се с 

трудности в артикулирането на думи. 

• Дизортография: дефинирана като "... набор от грешки в писането, които 

засягат думата, но не и вида й или правописа" (Garcia Vidal, 1989, цитиран 

от Торес & Фернандес, 2001, с.76). Тя е свързана със способността за 

правилно предаване на устния или писмения езиков код.   

• СДВХ (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) 

представлява трудност при концентриране на вниманието, и затруднения, 

свързани с хиперактивност и импулсивност. 

           Оценката на затрудненията в обучението трябва да се направи 

възможно най-рано и трябва да се извърши от мултидисциплинарен екип, 

за да се осигури цялостна оценка на ученика. Семейството винаги ще бъде 

ключов партньор от оценката до интервенцията във и извън училище. 

Интервенцията трябва да се извърши въз основа на предварително 

подготвена програма за интервенция, за да се отговори на образователните 

нужди на ниво четене, писане и / или изчисление на всеки ученик. 
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Методите и стратегиите, които ще се прилагат, трябва да бъдат напълно 

адаптирани и съобразени с профила на детето. 

           Предварителната подготовка свързана с доразвиване на функциите 

за четене, писане, изразяване, разбиране и смятане, може да бъде 

разработена според нуждите на всеки един ученик. 

           В допълнение към тези психологически и педагогически 

компетенции е важно да има намеса и в социално-афективните (мотивация, 

самочувствие), поведенчески (внимание/концентрация, постоянство в 

задачата, скорост на работа) умения  да се работи върху техники и методи 

за учене. 

           Ролите на училището са да приобщи и гарантира, че всички 

ученици, независимо от техните физически или интелектуални 

характеристики, имат достъп до обучение. 

          Училището, като организация за лично и социално обучение, може 

да осигури на учениците със специални образователни потребности, които 

не могат или имат трудности при завършване на задължителното 

образование (до 18-годишна възраст), професионални курсове, за да ги 

подпомогне в прехода към активен живот.   

          С Дек. .-Закон № 3/2008 (Специално образование),  и неотдавна с 

Дек.-Закон № 54/2018 (Приобщаващо образование), училището, освен 

гъвкаво управление на учебните програми, изисква участващите 

директори, учители и технически персонал, да разнообразяват дейностите/ 

стратегиите , за да могат да отговорят на нуждите на всички ученици, като 

по този начин насърчат по-голям образователен успех. 

           Професионалните курсове са предназначени за студенти, завършили 

9-ти клас или еквивалентна степен, които избират по-практична система за 

обучение,  насочено към тяхната пряка интеграция на пазара на труда. 

           От опита на Професионалното училище в град Авейро, като цяло 

можем да приемем, че учителите, техниците и другите партньори, които са 

възприели този начин на преподаване и обучение, считат, че 
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професионалните курсове са полезни за ученици със специални 

образователни потребности, главно за практическото им обучение, като се 

има предвид, че те позволяват по-добро включване на пазара на труда. 

Въпреки това изглежда, че има единодушие по отношение на трудностите, 

които всички изпитват за професионалното включване на пазара на труда 

на студенти със специални образователни потребности. 

           Има някои изследвания, които наблягат на тези трудности и дори 

поставят под въпрос дали включването на тези студенти в професионални 

курсове наистина им позволява по-голяма автономия при придобиването 

на компетенции. 

            Едно нещо изглежда сигурно: обучението на тези ученици би било 

по-ефективно с помощта на всички, които участват в процеса на 

преподаване-обучение, а именно учители в класната стая, технически 

персонал, родители/настойници, външни лица (а именно не-училищни 

компании, които получават стажанти). Изобщо идеята, че специалните 

педагози са единствените отговорни за образованието и интеграцията на 

учениците със специални образователни потребности, трябва да бъде 

отхвърлена. 

 

Препратки: 
Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas 
(2016). Disgrafia. 
Teles, P. (2009). Dislexia: Método Fonomímico - Abecedário e Silabário. Lisboa: Distema. 
Torres, R. M. R. & Fernández, P. (2001). Dislexia, Disortografia e Disgrafia. Amadora: 
McGraw-Hill. 
Dec.-Law n.º 3/2008 (Special Education) 
Dec.-Law nº 54/2018 (Inclusive Education) 
https://Idamerica.org/types-of-learning-disabilities 
https://www.ativosaude.com/saude-mental/dificuldades-de-aprendizagem-o-que-sao-e-tipos-
mais-comuns/ 
https://www.somospar.com.br/dificuldade-de-aprendizagem/ 
https://www.centrosei.pt/areas-de-intervencao/dificuldades-de-aprendizagem/ 
http://www.appdae.net/o_que_sao_dif_apren.htm 
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2. Значимостта на информираността относно специфичните 

образователни потребности в  обучението по информационни 

технологии (HYTTON). 
           Информационните технологии могат да предложат много на тези 

ученици, които имат специални образователни потребности, особено при 

писане или четене, и нямат очевидни затруднения в други области. 

Информационните технологии могат да бъдат използвани за подпомагане 

на хора с обучителни затруднения като дислексия, като осигурят подкрепа 

при писане и четене и предоставят  възможности за затвърждаване и 

практикуване на тези умения. 

          Учениците с обучителни затруднения имат несъответствие между 

способностите и постиженията си в една или повече от следните области: 

четене, писане, организираност и последователност при решаване на 

проблеми, анализ и синтез, усвояване на език, математика и разсъждение и 

слушане. Много от тях може да са от жизненоважно значение при 

изучаването и разбирането на компютърните техники или компютърното 

програмиране. 

          Много хора с трудности, като например дислексия, откриват, че имат 

проблеми с моториката при писане, което може да ги направи бавни и 

пишещи с нежелание. Необходимото усилие често ги отклонява от 

разсъждаване над съдържанието на работата им и окончателната проверка 

ще е по-трудна, ако почеркът им не се чете. С помощта на клавиатура и 

екран те могат да отделят повече внимание на съдържанието и правописа 

на писмените си разработки. 

          Информационните технологии и специфичните образователни 

потребности  

         Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) предлагат 

голям потенциал за подпомагане на ученето през целия живот за всички 
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групи студенти, включително тези, които имат обучителни затруднения. 

Прилагането на ИКТ следва да повиши независимостта, интеграцията и 

равните възможности за хората със специфични образователни 

потребности и по този начин да улесни включването им в обществото като 

ценени, уважавани и допринасящи членове (UNESCO IITE, 2006).  

            Когато стартираме компютърното образование, е важно да имаме 

ясна представа за нуждите/изискванията на потребителя и да разберем как 

компютърните средства и възможности, могат да бъдат използвани за това. 

Целта е да се гарантира, че избраното оборудване и/или софтуерът са 

подходящи и могат да бъдат използвани. Пълен текстови редактор може да 

не е подходящ за малко дете, което тепърва се учи да пише. Студентите, 

които учат в университета, ще се нуждаят от адаптирана система за своята 

работа. Може да е необходима подкрепа и обучение през пробен период, за 

да се оцени напълно пригодността на избраното оборудване или 

платформа. 

            Има много видове технологии (образователен софтуер и хардуер), 

които са достъпни за ученици с трудности в обучението. Поради 

изобилието на такива технологии, често е трудно да се реши какво да се 

използва при работаа с тези ученици. При избора на софтуер или хардуер, 

има някои особености, които трябва да бъдат взети под внимание. 

Моделът SETT, разработен от Joy Zabala, се фокусира върху четири 

критични области: 

·         Ученик 

·         Околна среда 

·         Задачи 

·         Инструменти 

          Ученик 

          При съвместяването на технологиите и учениците е от решаващо 

значение процесът да се ръководи от учениците, а не от технологиите. 
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Първоначалният фокус трябва да бъде върху нуждите на ученика и целта 

за използване на ИКТ, а не върху самата технология. 

          Околна среда 

          Нека се замислим при колко много външни обстоятелства ученикът 

ще използва компютърни технологии, както и как ще ги използва при тези 

обстоятелства. Помислете и каква подкрепа е достъпна за ученика при 

различните външни обстоятелства. 

          Задачи  

          Също така е важно да се спазват изискванията на учебните програми, 

както и задачите за обучение. Внимателно да се проучи какво всъщност се 

преподава и задачите, които учениците се очаква да изпълняват, за да се 

определи къде компютърните технологии могат да се използват най-добре 

за подпомагане на обучителния процес. 

         Инструменти 

          След като първо вземем под внимание кой ще използва 

технологията, къде ще се използва и за какво ще се използва, следващата 

стъпка трябва да бъде да разгледаме наличните инструменти. 

Инструментите се отнасят не само за самата технология, но и за стратегии 

за използването й. Като първо прецени ученика, околната среда и задачите, 

екипът може да вземе информирано решение при избора си на технология. 

          Данните трябва да се събират в тези четири области, съответно то 

екипа, който участва в образованието на ученика (напр. специален педагог, 

помощен учител, учител, ученик, родители, асистенти в класната стая и 

други доставчици на образователни или свързани услуги. 

          Специфични въпроси, когато използваме компютърните 

технологии като среда за обучението по информатика. 

           ИКТ като цяло е огромна тема. Има много области, които учениците 

могат да изберат според интересите и способностите си. Съществуват 

пакети или приложения, които могат да бъдат разучени чрез нормален 

учебен процес стъпка по стъпка. Програмирането може да бъде малко по-
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обширно, детайлно и логично. Първото опасение може да бъде свързано с 

това,  как хората с СОП могат да учат компютърни теми, при все че имат 

трудности с новите термини, структурите и логиката. 

            Има някои разлики между езиците за програмиране и неутралните 

езици. Програмирането е формален език. Това означава, че за него се 

прилагат строги правила. Машината разбира само собствения си език и 

това може да доведе до неяснота в кодирането. Изводът който трябва да се 

направи тук, е че трябва да направим учебните езици за програмиране 

лесни с правилата за ограничено кодиране за хора с обучителни 

затруднения. 

          Има много езици за програмиране, като функционални езици за 

програмиране и императивни езици за програмиране. Функционалните 

езици за програмиране имат кратки думи. Докато в императивното 

програмиране, като Java, е възможно да се дефинират дълги променливи 

поради наличието на няколко библиотеки и класове. Тези различия между 

езиците могат да предизвикат безпокойство: дали учениците със  СОП 

могат да учат и програмират на всички езици за програмиране, или само на 

определени. 

           Интерфейсът на програмните езици също е различен. Съществуват 

различни цветови настройки и видове шрифтове. Някои езици имат 

визуален редактор, а други имат само текст. Различни инструкцции за 

писане на последователен код, и различни инструкцции за откриване на 

грешки в програмите, които се следват отзад напред. Това отново е въпрос 

за размисъл, дали това ще направи програмирането по-лесно или по-

трудно за хората със СОП?  

          Помощните технологии (ПT) са важни фактори за приспособяването 

на класната стая за ученици със затруднения в обучението. Като помощна 

технология се дефинира всеки елемент, оборудване, продукт или система, 

независимо дали са придобити в търговската мрежа от рафта, 

модифицирани или персонализирани, които могат да се използват за 
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директно подпомагане, поддържане или подобряване на функционалните 

възможности на лица с обучителни затруднения (Лица с увреждания) 

Закон (IDEA)20, глава 33, раздел 1401 (25) USA). 

Могат да бъдат направени приспособления и промени в стандартния 

компютър и софтуер, за да се осигури допълнителна подкрепа, ако това е 

необходимо.  

 

          3. Обща характеристика на специалните образователни 
потребности (APS). 
 
 Терминът „специални образователни потребности“ е въведен от 

Мери Уорнок в документ, изготвен за доклада на правителството на 

Обединеното Кралство от анкетната комисия за образованието на деца и 

младежи с увреждания. Тя се отнася до нуждите на децата и младежите, 

които имат уникални изисквания по различни причини, сред които са и 

уврежданията. Днес, когато имаме фундаментални промени в социалния 

свят, специалните нужди са по-скоро определени като взаимодействие 

между индивидуалните характеристики на учащите и образователната 

среда, в която те се учат (Фредериксон, Клайн 2002: 26).  

 Всяка държава-членка на ЕС има свои собствени разпоредби, които 

изброяват групите ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. 

В Полша се определят следните критерии, когато става въпрос за 

специални образователни потребности: 

  увреждания; 

 социална дезадаптация; 

 изложени на риск от социална дезадаптация; 

 поведение и / или емоционално разстройство; 

 дарби; 

 специфични затруднения в обучението; 

 SLI; 
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  хронично заболяване; 

 кризисни и / или травматични събития; 

 пропуски в образованието; 

 пренебрегването на околната среда е резултат от условията на живот 

на детето и семейството му, начина на изразходване на свободното 

време и социалните взаимодействия; 

 трудности при приспособяване в резултат на културни различия или 

промени в учебната среда (включително чуждестранното 

образование). 

          За да се разбере в пълна степен степента на трудностите, с които се 

сблъскват учениците със специални образователни потребности, трябва не 

само да се анализира внимателно учебната програма, но и самият процес 

на обучение, компетенциите и методите, използвани от учителите, 

техниките за управление на класа и други (като функционирането им в 

семейството и сред връстниците).  

          Този подход за описване на индивидуалните образователни 

потребности в различен контекст е възможен, особено с използването на 

функционален диагностичен инструмент, подчертан от Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания - КПХУ (ООН 2007). Той също 

така предлага използването на инструмент, известен като Международна 

класификация на функционирането, уврежданията и здравето - ICF (СЗО 

2009), който подчертава многоизмерността и многостранната перспектива 

както на причините, така и на резултатите от специфичните поведенчески 

характеристики на конкретен човек. 

Препратки: 
1. Frederickson, N., Cline, T. (2002). Special educational needs inclusion and diversity: a 
textbook.  Buckingham & Philadelphia: Open University Press. 
2. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): 
https://www.who.int/classifications/icf/en/ [18-01-2019] 
3. The Warnock Report. Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry 
into the Education of Handicapped Children and Young People. London: Her Majesty’s 
Stationery Office. 
4. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD (2007) 
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           4. Специфично описание на характеристиките на 

обучителните нарушения (въз основа на най-новата литература 

по тази тема). 

            4.1. Причини за възникване на специфични образователни 

нужди (СОН) (APS). 
             Специфичните образователни нужди (СОН) са едни от най-често 

диагностицираните обучителни трудности. Сред причините за това са най-

честите забавяния или нарушения в развитието на когнитивните умения, 

които водят до различни интервенции. В актуализираното десето 

преразглеждане на Международната статистическа класификация на 

болестите и свързаните с тях здравни проблеми специфични нарушения в 

обучението се наричат специфични нарушения на развитието на учебните 

умения и се кодират под F-81. В тази категория са: специфично 

разстройство на четенето (F.81.0), специфично нарушение на правописа (F. 

81.1), специфично разстройство на аритметичните умения (F.81.2), смесено 

нарушение на схоластичните умения (F.81.3) и други нарушения в 

развитието на учебните умения (F.81.8) (www.who.int). 

          Въпреки че са проведени многобройни изследвания в различни 

изследователски центрове, не е известна нито една етиология на тези 

заболявания. Предполага се, че един от решаващите фактори за нейното 

развитие са биологичните фактори и най-новите изследвания са насочени 

към тях. Сред тях са следните: генетичен фон (Пенингтон и Олсън 2005; 

Демоне и wsp. 2004), забавяне в развитието на нервната система (Хабиб 

2000) увреждания на нервната система (минимална мозъчна дисфункция) 

(Хабиб 2004; Демоне и wsp. 2004 г.). 

          Успоредно с провежданите изследвания върху етиологията на 

специфичните образователни потребности се развиват и педагогическите 

интервенции (създаване и оценка на различни методи). Най-често се 
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използват тренировки на когнитивните функции и различни сензорни 

стимули (най-вече слухови възприятия). Въпреки това, досега никой метод 

не е потвърден като сигурен. Обикновено скоро след публикуването на 

новоразработения метод и неговата ефикасност се публикуват различни 

критични анализи, които подчертават недостатъците на споменатата 

процедура (обикновено се отнася до нейната методология), броя на 

включените  ученици или грешките в разсъжденията. 

           До момента най-точното поведение изглежда е приспособяване на 

методи, форми, дидактика и организация на учебния процес към 

възможностите и индивидуалните нужди на всеки ученик със специални 

образователни потребности. 

 

Препратки: 
1. Demonet, J-F., Taylor, M.J., Chaix, Y. (2004), Developmental dyslexia. „Lancet”, 
363(9419), s. 1451-1460. 
2. Habib, M. (2000). The neurological basis of developmental dyslexia. An overwiev and 
working hypothesis. „Brain”, 123, s. 2373-2399.  
2. Habib, M. (2004). Zaburzenia nabywania zdolności językowych i pisania: najnowsze 
osiągnięcia neurobiologii. [w:] A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.) Dysleksja od badań 
mózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, s. 
185-216.  
2. Pennington, B.F., Olson, R. K., (2005). Genetics of dyslexia. [w:] M.J. Snowling, C. Hulme 
(red.), The science of reading. A handbook. Blacwell Publishing Ltd., s. 453-472.   
 
          4.2. Симптомите на специфични нарушения  в обучението 

при четене – дислексия (ПНЦД). 
           Дислексията е комуникативно нарушение. Терминът „дислексия” 

произхожда от гръцки език и означава „трудности с думите” /dis-трудност,  

lexia- дума/. 

За първи път терминът „дислексия” е използван от Берлин /1887/, а се 

„въвежда” от Ортон /1937/  и замества термина „ слепота за думи”. 

„... Дислексичният синдром е съвкупност от множество симптоми, които 

влияят върху обучението по четене, писане, пространствено-времева 

организация. „ /Чанавома М., 2001/. 
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При диагностициране и консултиране трябва да се има предвид, че 

дислексията се представя като затруднение при: 

  процеса на зрителното и слуховото възприемане на информация; 

 интеграцията на информацията на ниво подреждане, отделяне, 

организация; 

  преработката на информация; 

 Запаметяване-предимно в краткосрочната памет, което 

възпрепятства обработката на стимулите и съхраняването им в 

дългосрочната памет; 

 Възпроизвеждането на информация на езиково и моторно ниво; 

              Хората с дислексия имат среден и над средния коефициент на 

интелигентност; изоставането в четенето се наблюдава от началното 

ограмотяване; зрението и слухът са в норма; имат мотивация за четене; 

имат добри образователни възможности; нямат физически увреждания и 

емоционални проблеми по отношение на четенето /Павлидис, 1999/. 

Дислексията е генетично обословена и се унаследява.  

При дислексията се наблюдават най-често следните симптоми: 

 Замяна и смесване на фонетично или графически сходни знаци; 

 Побуквено или сричково четене; 

 Измение на звуково-сричковата структура на думата; 

 Нарушено разбиране на прочетен текст; 

 Аграматизъм при четене на правилно написан текст. 

Дислексията е състояние, което се демонстрира и при четене на 

релефен шрифт /брайлово писмо/. 

В зависимост от затрудненията можем да обобщим затрудненията в 

две големи групи.  Към първата група се отнасят неспособността или 

трудното усвояване на буквите, а към втората – трудностите при 

прочитане на думите и разбиране на смисъла на написаното.   

Европейската асоциация по дислексия дава следното определение: 
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Ето какво е определението и на Европейската асоциация по 

дислексия(EDA): 

"Дислексията е различие при придобиване и използване на уменията 

за четене, правопис и писане, които са с неврологичен произход." 

             Международната асоциация по дислексия (IAD, 1994) дава 

следното определение за това обучително затруднение: „ Неврологично 

базирана, често фамилна обремененост, която пречи на усвояването и 

обработката на езика. То се проявява като затруднения във възприемането 

и изразяването на езика, включващи фонологична обработка на четенето, 

писането, правописа, почерка и понякога смятането. Дислексията е с 

неврологичен произход и не е резултат от липса на мотивация, сензорни 

увреждания, недостатъчно обучение или възможности на околната среда. 

Въпреки, че дислексията е за цял живот, хора с дислексия често реагират 

успешно на навременна и подходяща интервенция.” 

“Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in 

origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word 

recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties 

typically result from a deficit in the phonological component of language that is 

often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of 

effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems 

in reading comprehension and reduced reading experience that can impede 

growth of vocabulary and background knowledge.” 

Adopted by the IDA Board of Directors, Nov. 12, 2002. https://www.eda-

info.eu/dyslexia-in-europe 

Препратки: 

1. Berlin, R. (1887).Eine besondere Art yon Wortblindheit (Dyslexie).Monograph. Verlag von 

J. F. Bergrnann, Wiesbaden. s. 453-472 

2. Orton, S. (1937). Reading and Speech problems in children. New York: W. W. Norton. 3. 

European Dyslexia Association. Retrieved from  https://www.eda-info.eu/what-is-dyslexia 

4. International Association of Dyslexia. Retrieved from  https://dyslexiaida.org/definition-of-

dyslexia/ 
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          4. 3. Симптомите на специфични нарушения в обучението 
при писане – дисграфия и дисортография (ПНЦД). 
 
          С понятието „дисграфия” се обозначават трудности при писане. 

Дисграфията (  dis-разстройство,  grafo-пиша) e специфично нарушение на 

процеса на писане както при деца, така и при възрастни.  

Много често възникнал проблем при писане се определя като дисграфия.  

От позиция на диагностиката като дисграфия не могат да се определят : 

- бавно писане; 

- писане на неравномерни по големина букви; 

- бавно писане; 

- мързеливо писане; 

- липса на опитност; 

- разсеяност при писане. 

          При дисграфията се демонстрират някои от тези прояви, но те не са 

специфични. 

Специфични  симптоми на дисграфията са: 

- спазми на пръстите при писане; 

- смесване на много големи и много малки графични знаци в писмен 

текст; 

- смесване на печатни и ръкописни букви, поради затруднение в 

усвояването на ръкописните; 

- намаляване на скоростта при писане при  по-дълъг текст; 

- честа необходимост от повтаряне на записваната дума; 

- неспазване на посоката на изписване на писмените знаци; 

- неправилно хващане на молива/химикала; 

- затруднено пространствено оформление на страницата; 

„… Във всяка държава са налице собствени критерии за „ дисграфия” 

съобразно със: 
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- вида на графичните или символните елементи, които се използват в 

писмеността на съответния език; 

- вида на най-често допусканите грешки в процеса на писане; 

- особеностите на устния език; 

- отражението върху социо-културното функциониране на 

съответното лице с проблеми в писмената реч. 

Дисортография е разстройство в усвояването на правописа. Тя се среща в 

комбинация с дислексията или в някои случаи 

изолирано.  Дисортографията се дължи на лоша пространствена 

организация (объркване на ляво и дясно, на горе и долу), а понякога и на 

афективни разстройства у децата.  

 
Препратки: 

1. Ценова Цв. ( 2012 ) Основи на логопедията, София, s. 53-72 

 
           4. 4. Симптоми на специфични обучителни нарушения в 
математиката – дискалкулия (APS). 
 
           Специфично разстройство на аритметичните умения (код F.81.2 в 

ICD-10), обикновено наричано дискалкулия (MD) или развитие на 

дискалкулия (DD), се отнася за около 3-6% от учениците (Кучиан & фон 

Астер 2015). 

           Някои твърдят, че симптомите на дискалкулия са свързани с 

възрастта и образователния стадии. Други смятат, че е възможно да се 

разграничат подкатегориите на дискалкулия. 

       Що се отнася до младежите и младите хора, най-често срещаните 

симптоми са: 

• трудности при изчисление наум (дори по-големите младежи и 

ученици разчитат на пръсти, въображаеми или начертани предмети и т.н.), 

диференциали и алгоритми, 
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• трудности при работа с математически понятия, като време, цели 

числа, променливи и т.н., 

• трудност при работа в пространството (т.е. 3D) 

• трудности при всяка задача, включваща записване на номера или 

ръчно програмиране на електронни устройства, 

• трудности при правилното разчитане на числата, 

• трудност при правилното използване на редове от номера и 

пространствено представяне на числата (т.е. определяне на позицията на 

положителните и отрицателните числа на линията с числа, позицията на 

нарастващите и намаляващите числа и т.н.) 

• трудност при сравняване на числовата стойност на арабските 

цифри, за разлика от безупречното сравняване на броя на елементите в 

комплекти, 

• трудности при справянето с ежедневните ситуации, като 

изчисляване на пари, оценка на разходите за покупка, объркващи номера 

на автобуси, запомняне на важни дати (рождени дни, годишнини и т.н.), 

пространствена и времева ориентация, преценка на времето, необходимо 

за дадена задача, запомняне и прогнозиране бъдещи стъпки, взети карти в 

игри с карти, резултати от настолни игри и др. (Русел, Л., Ноел, M.-P., 

2007; Фрадкин 2010; Плеру и екип. 2013; Пурохит и др. 2008; Андрес, 

Серон и Оливие 2007; Кауфман 2008; Сато и екип. 2007: Томпсън и екип. 

2004). 

 
Препратки: 
 
1. Andres, M., Seron, X., Olivier, E. (2007). Contribution of hand motor circuits to counting. 
„J Cogn Neurosc” Apr;19(4):563-576. 
2. Fradkin, L. (2010). Teaching algebra and calculus to engineering fresher’s via Socratic 3. 
Dialogue and Eulerian sequencing. Paper presented at the International Conference on 
Engineering Education ICEE, Gliwice, Poland. 
4. Kaufmann L, Vogel S, Wood G, Kremser C, Schocke M, Zimmerhackl L-B, Koten JW. A 
developmental fMRI study of non-symbolic numerical and spatial processing. Cortex. 
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          4.5. Симптоми на словесни и невербални затруднения 

(апраксия, дизартрия, нарушения на гласа и заекване и зрително-

пространствени трудности) (ПНЦД) 

 
Комуникативните нарушения се обособяват в две големи групи: 

говорни нарушения и езикови нарушения.  
При говорни нарушения се засяга реализирането на изказването /говора/.  

Говорните нарушения са гласови и артикулационни нарушения. 
Езиковите нарушения са нарушения  в развитието на говоримия език   и 

нарушения на писмения език. 
4.5.1. Гласови говорни нарушения. При гласовите нарушения е 

засегнато качеството на гласа, който е необходим за оформяне на 

изказването. Към гласовите нарушения се отнасят:  

- Дисфония- нарушена височина, сила и тембър на гласа; 

- Афония- пълна липса на глас; 

- Ринофония- нарушено преминаване на въздушната струя при 

произнасяне на звуковете /носов говор/. 

4.5.2.  Артикулационни говорни нарушения. При 

артикулационните нарушения се наблюдава устойчиво нарушение на 

артикулацията на звуковете.   
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Срещат се нарушения при артикулацията на един звук или няколко звука 

от една фонетична група, също така и нарушена артикулаия на два и 

повече звука от различни фонетични групи. Според спецификата на 

нарушението се наблюдава пропускане/заместване/изопачаване на дадения 

звук или звукове. 

4.5.2.1. Специфични артикулационни нарушения 

(Функционална дислалия).  При тях е нарушена единствено 

артикулацията, при нормален интелектуален и сензорен статус и без 

анатомични аномалии на говорните органи. Артикулационните грешки са 

еднотипни и постоянни.  

Дислалията може да бъде в следствие на друго нарушение, което да 

я провокира, например интелектуална или сензорна недостатъчност. В тези 

случаи грешките са по-груби и нарушените звукове са повече. 

Артикулационните нарушения могат да бъдат в резултат на издадена 

горна или долна челюст, отвор между горните и долните зъби, твърде 

малки/големи зъби, много малък или много къс език, много голям или 

много дълъг език, къса подезична връзка, къса горноустнена връзка, ниско, 

плоско или високо /готическо/ небце и др. 

Артикулационните нарушения се изразяват и в нарушения на силата, 

височината, бързината, интонацията /мелодика, темп, паузи, фразово 

ударение/. 

4.5.3. Прозодични говорни нарушения. Най-често срещано е 

Заекването. При заекването е нарушена речевата плавност, повторения на 

звукове, срички, думи, удължаване на звукове, блокажи на говорния поток, 

спазми на говорната мускулатура, нарушено речево дишане и др.  

4.5.4. Нарушение на речта е в следствие на разстроен мускулен 

контрол на  говорния механизъм и инервация на говорните органи –  

Дизартрия.  
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Част от  симптомите са неясна реч, бавен темп, нарушена плавност, 

слаб глас, повърхностно дишане, затруднена артикулация на звукове, 

непостоянни замени на звукове. 

4.5.5. Апраксия/Диспраксия- нарушен праксис.  При 

апраксия/диспраксия е налице езиково недоразвитие. Говорното 

нарушение е следствие от локални увреждания на централната нервна 

система. Характерни са широк диапазон от артикулационни грешки с 

непостоянен характер, замени на звукове, добавяне, повторение и 

удължаване на звукове. 

4.6. Езикови нарушения. Към нарушенията на развитието на 

говоримия език се отнасят: алалия – общо недоразвитие на речта; езикови 

нарушения при аутизъм; езикови нарушения при слухова недостатъчност; 

езикови нарушения при интелектуална недостатъчност; афазия- разпад на 

езика в следствие на органични поражения върху главния мозък. 

4.7.  Нарушение на писмения език.  Тези нарушения се простират 

върху двата компонента на писмения език- писане и четене, които 

могат да бъдат засегнати в различна степен. 

Дислексията е разстройство в овладяването на четенето, писането и 

математическите операции, изявяващи се в началното обучение и 

повтарящи се в следващите етапи на обучение. 

Дисортографията е разстройство в усвояването на правописа. 

Понякога се среща изолирана, но най-често е съчетана с дислексия. 

Буквите, които си приличат по начина на изписване или на произнасяне, се 

объркват, мястото им в думите не се спазва. Дисортографията се дължи на 

лоша пространствена организация (объркване на ляво и дясно, на горе и 

долу), а понякога и на афективни разстройства. 

Дисграфия (или аграфия) е разстройство на възможността 

за писане. Разстройството не се дължи на умствена изостаналост. 

Писането при дисграфия е разкривено и нечетливо;  не се спазват редовете; 

има трудности при преписване на текст; много правописни грешки; в 
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повечето случаи има неправилен захват на молива и недобра фина 

моторика. Освен на нарушения във фината моторика,  разстройството 

може да се дължи и на проблем във визуално-двигателната интеграция. 

4.8. Визуално-пространствени дефицити. Визуалният 

пространствен дефицит е неспособността да се интерпретират, 

организират, анализират или синтезират пространствените компоненти на 

визуалното съобщение при липса на зрително увреждане, като се 

наблюдава лош почерк или произведения на изкуството. Ученикът губи 

мястото си при четене и прескача важни детайли или цифри на страницата.  

 

Препратки: 
1. Liutskanova Ekaterina L.(2008), Specific learning difficulties and the their consequence, S. 

 

          6. Описание на ефективни стратегии за намеса (ПНЦД). 
           Специфичните нарушения на способността за учене в повечето 

случаи възпрепятстват успешния обучителен процес и предизвикват 

затруднения  при усвояването на всяка една професия и нейното 

практикуване. 

          В контекста на професионалното образование и обучение можем да 

обобщим затрудненията така: 

 Скоростта, с която се възприема дадена информация под формата на 

печатни материали в резултат на затруднения в разпознаване на 

отделни символи, пропуснати думи, повторени абзаци, затруднено 

фокусиране; 

 Скоростта, с която се възприема информация, предоставена слухово, 

т.к. настъпва по-бързо момент на разсейване, отколкото при 

средностатистическия човек. 



                                                                                                                                                                        

25 
 

 При някои хора се срещат затруднения с абстрактното мислене, 

което от своя страна затруднява разбирането на контекста на 

предмети като философия и логика, психология. 

 Трудностите при усвояването на граматичните правила, 

специфичните дислексични грешки, както и обръщането/ 

заменянето на думи в изреченията, създават затруднения при писане 

и подготовка на писмени материали, които са необходими за 

процеса на обучение или работа.  

 Прилагането на  математическите операции предизвиква 

затруднения при извършване на изчисления наум или при 

справянето с текстови задачи. Тези затруднения са лесно 

преодолими с помощта на новите технологии. 

 Едно от много често срещаните затруднения е планирането и 

управлението на времето- както свободното време, така и времето за 

училищни ангажименти.  

Това затруднява разпределянето на предстоящите задачи, решаването на 

проблеми в определено време, както и спазването на крайни срокове. 

         В Таблица 1 са систематизирани  общите затруднения и силните 

страни на младежите със  Специфични нарушения на способността за 

учене, които могат да бъдат добра база за разгръщане на техния потенциал. 
 

 
Общи затруднения, които водят до 

ниски възможности 
Силни страни, които могат да 
подпомогнат разгръщането на 

потенциала 

Проблеми с четене, писане, 
правопис, изразяване на мисли 

Използване на образно мислене за 
научаване на различни техники за 
запаметяване и техники за четене. 
Това ще доведе до подобряване на 
четенето и писането, запомнянето и 
прилагането на граматични правила 
на удовлетворително ниво. 

Следване на последователност и Образното мислене и нестандартните 
идеи, съчетани с умението за 
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запаметяване на информация изработване на концептуални карти, 
ще подпомогнат следването на 
последователност. 

Ориентация в пространството и 
времето 

Креативността и латералното мислене 
могат да подпомогнат ориентацията в 
пространството и времето. 

Проблеми с организацията в 
ежедневието 

Чрез образното мислене и различни 
помощни темплейти за подреждане 
на ежедневните задачи и лични 
ангажименти ще се постигне 
осъществяване на поставените цели и 
достигане до желания успех. 

 

Съобразно тази таблица са представени добри практики и идеи за 

оптимизиране на учебния процес така, че да бъде постигната по-добра 

подкрепа. 

 

           5.1. Проблеми с паметта, четене, писане, правопис, 

изразяване на мисли. 
           Дислексията, дисграфията и дисортографията са  най-често 

срещаните форми на специфична трудност при ученето, чийто главен 

синдром е трудността при придобиване на умения за четене, писане, 

правопис, изразяване на мисли, разбиране на прочетената информация и 

нейната интерпретация.  

         Средната категория четец чете приблизително 200-240 думи в 

минута. Когато четем, очите ни правят малки и периодични „подскоци“, 

спирайки или „фиксирайки се“, за да поемат информацията. Очите не се 

движат плавно в една непрекъсната серия по страницата; те спират и 

тръгват, за да поемат информацията. 

Очите могат да виждат ясно само когато „могат да стоят неподвижно“: 

Ако обектът е неподвижен, очите  трябва да бъдат неподвижни, за да го 

видят. Ако обектът се движи, очите  трябва да се движат с обекта, за да го 

видят. 
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        Дислексиците често пъти движат очите си „неравномерно“ по 

страницата. Това води до неразпознаване на букви, неправилно прочитане 

на думи, както и до невъзприемане на информацията. 

Практически съвети. 

 Препоръчително е учениците да използват молив, дървена или 

пластмасова пръчица за показване, линия, с които да се следи 

текстът, за да  се помогне на очите да стоят фокусирани, а на мозъка 

да разбере прочетената информация.  

Всеки ученик сам трябва да открие средството, което му помага, за да 

следи текста и да не загубва реда по страницата. Тези помощни средства са 

препоръчителни пред следенето с показалец. 

Четете „в хор” с тях, за да им помогнете да изградят собствен ритъм. 

 Хоризонталното и вертикалното виждане може да бъде измерено. За 

подобряване на периферното зрение са препоръчителни упражнения. 

Доброто периферно зрение подпомага виждането и възприемането на по-

голям абзац с информация при четене. 

Човешкото око има уникален дизайн. При четене се използва централният 

фокус, което е 20 процента от капацитета на светлинните рецептори в 

окото. Останалата част от 80 процента са предназначени за периферното 

зрение.   

Упражнения за трениране на периферното зрение. 

Упражнение 1. 

За целта на упражнението използвайте текст с достатъчно голям 

шрифт. Очите трябва да бъдат напълно спокойни. Избира се  една дума в 

средата на страницата и в средата на реда. Погледът се задържа 

неподвижен върху нея. Думите отляво и отдясно на избраната дума 

трябва да бъдат прочетени.  Същото се отнася и за думите над и под 

нея. Това не е лесна задача. Правят се няколко опита. 

Упражнение 2. 

За целта на упражнението се използва приложената картинка. 
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Фиг.1 (8) 

Погледът се фиксира върху  средната цифра от първия ред. След това се 

прави опит да се видят с периферното  зрение двете крайни цифри, без да 

се преместват очите. Когато се постигне успех с първия ред, преминете 

на по-долния и така- до края на редовете. 

          5.2. Следване на последователност и запаметяване на 

информация. 
           Как да се подпомогне разбирането, усвояването и запаметяването на 

информацията от даден урок?  

          Човешкият мозък е склонен да забелязва, да помни и да си спомня 

неща, които са имали силно въздействие върху сетивата /вкус, мирис, 

допир, звук, гледка/. Той се насочва към създаването на поредици, 

изграждането на картини, но има нужда от помощ, за да си спомни факти, 

цифри или друга интересна информация. 

          Средството, което помага на паметта, е мнемониката. Думата 

„мнемоника“ идва от гръцката дума mnemon, което означава „помнещ“. 

Мнемониката действа, като стимулира въображението и използва думи 

или впечатления, за да насърчи мозъка да прави асоциации. 
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Въображението и асоциациите са в основата на всички техники на 

запаметяване.  За повече и по-подробна информация са препоръчителни 

книгите на Тони Бюзан “ Как да чета бързо и да запомням лесно”, “Твоят 

ум може всичко”, “Супер памет”. Добра практика е учениците да бъдат 

научени да съставят мисловни карти, както и самите уроци да бъдат 

представяни чрез мисловна карта. 

Тук е предложено кратко резюме на метода БОСТ, а  като пример е 

дадена мисловна карта на урок по Информационни технологии  с тема 

„Създаване и редактиране на текст”. 

Човек мисли по два начина: линейно и образно. Човек говори, пише, 

чете изречения. Изреченията са съставени от думи, които са логически 

свързани помежду си, думите са съставени от букви. Това е линейно 

представяне и съхраняване на информацията. 

Човешкият мозък е способен да приема информация, която не е линейно 

организирана, и той прави това ежедневно и непрекъснато: когато 

възприемаме света, когато гледа картини или снимки, когато разчита 

знаци. 

         В основата на програмата BOST на Тони Бюзан е залегнало 

мисленето с целия мозък. При този метод основна роля играят ключовите 

думи и ключовите образи. 

         Ключовите думи и ключовите образи са от решаващо значение. В 

съчетание с работата на сетивата, асоциациите между образите, цветовете 

и идеите те свързват в единство пълноценната дейност на мозъка. Това 

мислене Т. Бюзан нарича Лъчисто мислене.  

        Мисловни карти могат да допринесат за пълноценното използване на 

ресурсите на човешкия мозък за учене и запаметяване. 

       Мисловните карти са графичен, мрежовиден метод на съхраняване, 

организиране и категоризиране на информацията, за който се използват 

ключови или отключващи думи и образи, всеки от които “хваща” 

специфични спомени и предизвиква нови мисли и идеи. Всяко отключване 
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на спомен в мисловната карта е ключ към отваряне на факти, идеи и 

информация, а също и към освобождаване на истинския потенциал на ума. 

За да бъде създадена мисловна карта по метода БОСТ е необходим 

бял лист, разположен в хоризонтално положение. В средата се поставя 

централният образ, който може да бъде нарисуван или представен с 

ключови думи. Това е основната цел. В следващата стъпка се определят 

какви са основните идеи. Това са “въженцата”, на които “ простираме” 

нашите мисли чрез думи или образи, които автоматично да накарат мозъка 

ни да мисли. Желателно е да бъдат използвани символи, образи, различни 

шрифтове, дебелина на буквите и много цветове с определена символика, 

например: най-важното в червено, допълнителна информация в зелено, 

основен цвят – синьо и т.н., стрелки и знаци,  кодове (отметки, кръстчета, 

кръгчета, подчертаване…)  Използва се само една ключова дума на линия, 

изписана с печатни букви. Добре е линията да е с дължина на думите и да 

са една-две на „клон”. 

          Напишете по една ключова дума на всеки клон. Това са главните 

мисли, свързани с темата. Думите, които избирате за всеки от „клоните”, 

може да отговарят на въпросите: Кой?, Какво?, Къде?, Как?, Кога?, Защо?. 

Така създадените карти могат да се използват успешно за преговор. 
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          5.3. Ориентация в пространството и времето и организация 
на дейностите в ежедневието.  
 
          За младежите с SpLD  трябва ясно да бъде определена крайната цел и 

етапите на работа, за нейното постигане. Тези ученици трябва да бъдат 

подпомагани в ясното дефиниране на краткосрочните и дългосрочните 

цели. Работен календар с маркирани дати ще помогне на младежите да 

изпълняват в срок поставените им задачи. За целта може да се използват 

стандартни календари със свободно място за записки или да бъдат 

специално изработени с различни програми. 

       В основата на организацията на свободното време, дейностите и 

отговорностите е самоорганизацията и самоконтрола. Ако младежът с 

SpLD не може да се самоконтролира, може да помолите близък приятел 

или член на семейството да оказва съдействие. 

        Метод на Корнел за водене на записки може да бъде от помощ за 

добрата организация на учебния процес и самоподготовка на учащите се. 

Същността на метода е в следното:  листът се разделя на три зони. Долната 

част на листа се използва за „Обобщение”. Горната част е 

разделена по вертикала на две части в съотношение 3:1. 

В по-широката лява част се водят записки по време на лекцията. В по-

тясната дясна част  се изваждат само ключовите думи от всеки параграф . 

В зоната „Обобщение” с 1 -2 изречения се записва най-важното от 

страницата.  

         5.4. Техника на „Костенурката”. 

         Тази техника ще помогне преодоляването на натрупаното вътрешно 

напрежение и стрес пред трудностите. 

Когато костенурката срещне трудност, препятствие или опасност тя 

се скрива в черупката си, докато всичко това отшуми. Използвайте 

думата „костенурка” да бъде сигнал за „скриване” вътре в себе си, 

докато ситуацията се успокои, допуснатата грешка се осмисли или 
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премине първата вълна на стрес пред изпитването.  Положението на 

тялото е следното: брадичката - прилепнала към гърдите, погледът- в 

земята, а ръцете - свити в юмруци и изпънати  до тялото. В това 

положение се брои до 10 и се отпускат мускулите на тялото.  
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