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възложил: проф. дн Анелия Гърбачева 

 

Специалната педагогика е наука за изучаване 

особеностите  и закономерностите в развитието на 

децата, представляващи различни по вид и степен на 

изразеност отклонения и изоставане в развитието. 

 
 В своето теоретично развитие и практическата си дейност, специалната 

педагогика си сътрудничи с други науки-педагогика, медицина, биология, 

психология и др. Тя е комплексна педагогическа наука за изучаване особеностите 

в развитието на децата с увреждания, за разкриване на закономерностите на 

тяхното възпитание, образование, обучение и подготовката им за активна 

трудова дейност в условията на естествена социална среда.  

 Специалната педагогика подпомага рехабилитацията и интеграцията на 

хората със специални нужди-трудности в процеса на учене, моторни и сетивни 

нарушения, с умствена недостатъчност или проблемно развитие. Тя използва 

изцяло методическите похвати на педагогиката и не притежава изключително 

свои методи Специалната педагогика е относително самостоятелна наука. През 

годините е позната под различни имена-лечебна педагогика, рехабилитационна 

педагогика, дефектология и др. Тя се явява част от педагогиката. 

 Закономерностите, който изграждат отношенията в нея, зависят от 

редица нейни основополагащи принципи. И в тази насока специалната 

педагогика е заимствала от педагогиката, тя използва принципът за научност на 

обучението, за системност в обучението, последователност, целенасоченост, 

диференцираност, индивидуален подход в учебното взаимодействие и т.н. 

Специалната педагогика разработва и свои принципи, някой от който са много 

ефективни и дават добри резултати-принципът за цялостното  корекционно 

въздействие, на корекционно-компенсаторния режим, на стимулиращото и 

активиращото взаимодействие. 

 Главната и цел е корекцията на аномалната личност, въвеждането и в 

естествените социални отношения, създаването и непрекъснато използване на 

методически похвати с корекционно-развиващо съдържание.  

 

 

Ян Амос Коменски се 
определя за родоначалник на 
съвременната педагогика. 
Неговите идеи в областта на 
мисленето и най-вече 
педагогиката имат 
революционен характер. 
„Велика дидактика” е 
основното педагогическо 
съчинение на Ян Амос 
Коменски. С него той изпъква, 
като създател на първата 
цялостна система на 
педагогиката в историята на 
педагогическата мисъл. Като 
голям хуманист и педагог, той 
се обявява в защита на 
правото на образование на 
децата с увреждания. В 
своето велико произведение 
„Велика дидактика“ той 
развива ценни схващания за 
възможностите за обучение и 
възпитание на всички деца 
със специални нужди. 
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Чрез тези похвати се осигурява организирането на конкретни взаимодействия 

между обучаващия и аномалния индивид, в различни насоки. 

 Необходимо е да се изясни и предметът и обектът на специалната 

педагогика, като научна област. Затова трябва да разясним кои са децата със 

специфични образователни потребности. Това са деца нуждаещи се от 

специална организация и изпълнение на педагогическите мероприятия: деца с 

интелектуална недостатъчност; слухови, зрителни и двигателни особености; 

хронични заболявания. Деца с обучителни трудности: дислексия, дисграфия, 

дискалкулия, хиперактивност и нарушение на вниманието, емоционално-

поведенчески разстройства, социална и педагогическа занемареност. Деца с 

трудности в адаптацията, деца с трудности в поведението-агресивно, 

деструктивно, разрушително, сексуални девиации, нарушения в поведението 

на хранене, зависимости, социални изолации. В повечето случаи децата са с 

комбинирани състояния, от който едното е интелектуална недостатъчност. 

 Задачите на специалната педагогика са свързани с изучаване на 

различните нарушения, с изследване и правилна класификация на индивидите 

със специални потребности, с подбор и прилагане на адекватни подходи при 

работата с тях, с обосновано насочване на децата с увреждания в 

образователното им развитие. 

 Според вида на съществуващите увреждания на индивидите, се 

формират няколко направления на специалната педагогика. Класическата й 

структура се състои от четири клона: педагогика за деца с умствена 

изостаналост, педагогика за деца със слухови увреждания, педагогика за деца 

със зрителни недостатъци, педагогика за деца с речеви нарушения. Днес 

традиционната структура се допълва от педагогика за деца с двигателни 

увреждания, педагогика за деца с множество нарушения (например сляпо-

глухота), педагогика за деца с обучителни трудности -дислексия, дисграфия и 

др. 

Дялове на специалната педагогика са: 

• Олигофренопедагогика - педагогика на интелектуалната 

недостатъчност. 

• Сурдопедагогика - научно направление изучаващо проблемите на 

глухотата и слабото чуване. 

• Тифлопедагогика - изучава същността и характерните особености 

при аномалиите със зрителен анализатор. 

• Логопедия-изучава формите и характера на речевите нарушения. 

• Соматопедия - направление насочено към изучаване на нарушенията 

на опорно-двигателния апарат. 

• Етопедия - занимава се с характеристиките на различните 

психопатии 

 

  

 

 

Жан Итар 

           Без университетско 
образование, Жан Марк 
Гаспар Итар започва 
кариерата си на лекар през 
военната си служба по 
времето на Френската 
революция. Неговата работа 
с детето, известно като 
„дивачето от Авейрон”, 
печели международна 
известност и днес той е 
признат за един от 
основоположниците на 
специалната педагогика. 
Това е първият пример за 
индивидуализирана 
образователна програма. 
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 Специалната педагогика обхваща не само корекцията, но и други видове 

педагогическа помощ: адаптиране към условията на живот; възвръщане на 

загубените способности, чрез педагогически средства; компенсация на 

липсващи функции; педагогическа помощ на деца с увреждания и техните 

родители. Корекционната работа е насочена към изменение и развитие на 

познавателните възможности на детето, към подобряване на индивидуалните 

личностни качества, развитие на интереси и наклонности, на трудови, 

художествено-естетически и др. способности. Подготовката за адекватно 

възприемане на учебния материал и подпомагане на училищната адаптация. 

Адаптацията се извършва на личностно ниво, тя цели правилната ориентация 

на детето към подходящото за него обучение. Адаптацията предполага 

създаване на нови възможности, развитие на функции и способности, които 

при децата с нормални възможности се появяват без специални усилия и 

грижи, при децата със СОП могат да възникнат само след целенасочена работа 

със специалист. Рехабилитацията включва мерки за осигуряване и/или 

възстановяване на функции, за компенсиране на загубени или липсващи 

функции, или функционално ограничение.  

 Първият преподавател по педагогика  във Висшето 

училище (София) е Йосиф Ковачев (1839 – 1898). Той чете лекции 

по педагогика, психологическа педагогика и социология. Според 

него основния фактор за формиране на детето е средата. Той 

е създател на психологическата педагогика в страната. А в 

труда си “ Школска педагогия” (1873) излага своите идеи и 

виждания за образованието и възпитанието на децата. Важно 

място в областта на педагогическата наука за развитието на 

образованието у нас заемат Христо Максимов (1867 – 1902) и 

Никола Алексиев (1877 – 1912). Техните трудове полагат 

основите на научната дейност в тази област.    През 1898 г. се 

появява съобщение за откриване на частно училище за 

глухонеми деца. То е създадено от немския сурдопедагог 

Фердинанд Урбих (1861 – 1945). Разрешението дава 

тогавашният Министър на просвещението Иван Вазов (1850 – 

1921). По този начин се поставя началото на специалното 

образование в страната. 

 

  

 

 

 

Едуард Сеген (1812-1880) е 

френски лекар и педагог, 

ученик на Жан Итар. Той 

вярва, че хората с 

умствена изостаналост 

могат да бъдат 

обучавани. През 1846 г. 

публикува творба, 

считана за първото 

систематично 

ръководство, занимаващо 

се с умствената 

изостаналост. 

 

В Древността властвали 

схващанията, че децата с 

увреждания имат нисък 

социален статус. Най-често 

те са били убивани. През 

средните векове в Европа са 

водещи религиозните 

схващания към децата с 

увреждания. Те са били 

негативни. През епохата на 

Възраждането се правят 

първите опити за 

индивидуално обучение на 

децата със специални 

образователни потребности. 
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Лев Симеонович Виготски-социокултурна теория 

 Виготски започва работа с деца с умствена изостаналост през 1920г.През 

1924г. изнася лекция в Московския университет, след което е назначен на 

работа в Психологическия институт към Московския университет. Той 

критикува рефлексологията на Павлов, като заявява, че не може да се игнорира 

човешкото битие и съзнание. Смята, че начина на Павлов да приема хората 

само като биологични същества с прости модели на реакции е грешен. 

Педагогиката на Виготски се основава на марксистката гледна точка за 

човешкото съзнание и материалната реалност. Това означава, че нашето 

мислене е повлияно от околната заобикаляща ни среда. Затова той смята, че 

всички форми на образование и възпитание имат социална ориентация, което 

означава, че тя е свързана с реалността около нас и опита, който имаме. Ние се 

учим, като наблюдаваме реалността и тълкуваме впечатленията и 

преживяванията от нея. Виготски твърди, че теоретичните знания не струват 

нищо, ако не може да се използват, защото човек е създаден за действие и 

смислена работа, за да създаде един по-добър свят. Ние не можем да 

проучваме всеки един човек по отделно, защото, никой не съществува сам във 

вакуум, а всичко е единно и свързано. Той смята, че ученето е взаимодействие 

между три активни партньора-активен обучаем, активен учител и активна 

социална среда. Един учител не трябва да предава механично информацията 

на ученика и така да го направи пасивен получател на ценностите на 

обществото, а трябва да започне диалог с учащия и да го напътства. Според 

Виготски, учителят трябва да бъде „релси, по които вагоните да се движат 

свободно и независимо, и само да получават фокуса на собственото си 

движение“. Той е първият модерен психолог. Виготски поставя акцент върху 

социално-историческия процес и ролята на езика за развитието на личността. 

За него централният въпрос е придобиване на знания, чрез взаимодействие на 

активния ученик с околната среда.  

 Виготски внася нова перспектива за отглеждането на децата. Най-

големият му принос са разсъжденията за развитието на детето, според него 

детето не се развива само по себе си, а в система „дете-възрастен“. 

Пълноценното му развитие се осъществява само, ако възрастният също се 

развива. Виготски смята, че мисленето и езикът имат генетични корени. Езикът 

според него е сложен инструмент за улесняване на комуникацията и животът 

в обществото. Без език, човешкото същество не е социална, историческа и 

културна личност. Първоначалната функция на езика е за комуникация, 

изразяване и разбиране. За него придобиването на език минава през 3 фази: 

социален език-първият език, който се проявява на него ние се изказваме; 

егоцентричният език и вътрешен език. Те са тясно свързани с мисълта. 

Преминаването на социалната реч във вътрешна реч, т.е. обработката на 

въпроси и отговори в себе си, е преходът за комуникация, в този преход се 

появява егоцентричната реч. Тази реч детето изпраща до себе си, докато се 

концентрира в някаква дейност. 

  

 

 

Лев Симеонович Виготски  

(1896-1934 г.) 

Виготски е световно известен 
съветски психолог, който е 
известен с това, че е 
разработил културно- 
историческата теория в 
психологията. Роден през 
1896г. в малък град близо до 
Минкс, в семейство на военен. 
Завършва гимназия в родния 
си град със златен медал и 
постъпва в Юридическия 
факултет на Московския 
университет (1917), и 
едновременно в историко-
философския факултет на 
университета “Шанявски”. 
През 1924 г. по някаква странна 
случайност, при него в 
училището пристигнала покана 
за научно практическа 
конференция по проблемите 
на рефлексологията. На 
конференцията Виготски 
получава покана да работи в 
Москва. От 1924 до 1934 г. той 
постоянно боледува от 
туберкулоза, и изкарва дълъг 
период по болниците, Виготски 
написал 12 – 15 тома труд. За 
това време той организирал 
постоянно действащ семинар в 
института по психология на 
Манежна, създал Институт по 
дефектология и въобще 
създава дефектологията като 
такава, а също основава 
катедра по психология в 
Педагогическия институт. 
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 Този „разговор сам със себе си“ е от съществено значение, тъй като това 

помага на детето да организира по-добре своите идеи и планове. Виготски и 

неговите сътрудници сливат мисълта и езика, създавайки нова форма на 

поведение. Спадът на егоцентричната реч у детето е знак, че то вече отделя 

звука, придобива способност да „мисли без думи“,  без да ги казва. Вътрешната 

реч е по-късен етап на егоцентричната реч. Това е, когато се мисли, без 

непременно да се говори. Но мисълта е по-дълбок клон вътрешна реч, която 

създава връзки и дава решения на проблемите, което не е задължително да се 

прави с думи. Мисълта не съвпада точно със значенията на думите. Думите са 

посредници между мисълта и външния свят. 

  

Ейбрахам Маслоу-теория на потребностите 

 Маслоу е известен най-вече, като изследовател на мотивацията. 

Предложената от него „Пирамида на потребностите“ е неговата визитна 

картичка. Ключови понятия в неговата теория са „самоактуализация“(висша 

потребност на човека да развива своя потенциал) и „самоактуализираща се 

личност“. Според Маслоу, голяма част от човечеството не може да прояви 

своята висша природа, без да е налице удовлетворение на низшата-базовата. 

По този начин потребността от самоактуализация се проявява само в ½ % от 

хората. Нежеланието на човека да реализира своите природни способности 

Маслоу нарича „Комплекс на Йон“. 

 Голяма част от работата на Маслоу е посветена на изследване на хората 

достигнали в своя живот до самоактуализация, тези, които може да се считат 

за здрави в психическо отношение. Както той изяснява, за такива хора са 

присъщи следните характеристики: 

• Обективно възприемане на реалността; 

• Пълно приемане на собствената природа; 

• Увлечение и всеотдайност, по каквото и да е дело; 

• Простота и естественост на поведението; 

• Потребност от самостоятелност, независимост и възможност някъде да се 

уедини, да е сам; 

• Доброжелателно и съчувствено отношение към хората; 

• Липса на конформизъм; 

• Демократичен тип личност; 

• Творчески подход към живота. 

  

 

 

Ейбрахам Маслоу 

Той е роден в Ню Йорк през 1908г. 

в семейството на евреи, 

емигранти от Русия. Маслоу е на-

голямото от общо 7 деца. Майка 

му е жестока, властна и силно 

религиозна жена, което поражда у 

Маслоу омраза към религията и 

Бог. Родителите му били 

необразовани, но държали синът 

им да следва право. 

Първоначално Маслоу отстъпва 

пред желанията им и се записва в 

колеж. Три семестъра по-късно 

обаче се мести в университет в 

Уисконсин, където придобива 

бакалавърска степен (1930), 

магистърска степен (1931) и 

докторат по психология (1934). За 

кратко той се занимава с 

психотерапия. 
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 Най-известната творба на Маслоу е „Теорията на човешката мотивация“. 

Пирамидата на потребностите на Маслоу е йерархичен модел на потребностите 

на човека. Потребностите той разглежда като нарастващи, обяснявайки 

построеното с това, че човек не може да изпитва потребности от високо ниво, 

докато се нуждае от примитивни неща, като утоляване на глада, жаждата, 

сексуалните потребности и други, които са в основата ни. Степен по-горе са 

потребностите от безопасност, над тях са потребностите от  привързаност и 

любов, а също и принадлежност към някаква социална група. Следващата степен 

е потребността от уважение и одобрение, над които Маслоу поставя 

познавателните потребности-жажда за знание, желание да се възприема, 

колкото се може повече информация, после следва потребността от естетика-

жажда за се хармонизира животът, да се напълни с красота, с изкуство. И накрая 

последната степен на пирамидата, най-висшата, стремеж към разкриване на 

вътрешния потенциал(самоактуализацият, себеразвитие, 

самоусъвършенстване). Важно е да се отбележи, че всяка от потребностите не е 

обезателно необходимо да се удовлетвори напълно-достатъчно е и частично 

насищане, за да има преход на следващата степен.  

 Маслоу е осъзнал, че удовлетворението на примитивните физиологични 

потребности е основа на основите. В неговата представа за идеално щастливо 

общество, на първо място, хората са сити и нямащи повод за страх или тревога. 

Ейбрахам Маслоу признава, че хората имат множество различни потребности, 

но също така, те могат да се разделят на 5 основни категории: 

1. Физиологични потребности-глад, жажда, секс и др. 

2. Потребност от безопасност-комфорт, постоянство в условията на живот. 

3. Социални потребности-социални връзки, общуване, привързаност, 

загриженост за другите и внимание към себе си. 

4. Престиж-самоуважение, уважение от страна на другите, постигане на 

успех и висока оценка, развитие в работата. 

5. Духовни-познание, самоактуализация, себеизразяване, 

самоидентификация. 

Потребностите не се намират в неразривна последователност и нямат фиксирани 

положения, както в схемата. При различните хора, взаимното разположение на 

потребностите може да варира. 

  

 

 

 

Идеологическото, културното и 

социално-икономическото 

развитие на обществото налагат 

своя отпечатък върху живота на 

хората с увреждания. Можем да 

разграничим дванадесет 

различни исторически и 

съвременни модели на 

уврежданията, които засягат и 

повлияват на обществото. Условно 

те се разделят на две групи- ‚ 

стари‘ и ‚нови‘, но с по 

нататъшното развитие на 

обществото е възможно да се 

появи и нова група.  

Така наречените ‚стари‘ или 

традиционни групи включват в 

себе си: религиозен, 

медицински, икономически, 

функционален и 

рехабилитационен модел, те 

наблягат на факта, че тези хора 

са ограничени или напълно 

отсъстват от обществото 
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 Принцип на нормализация на живот на хората с 

увреждания. 

 Принципът на нормализиране означава, предоставяне на разположение 

на всички хора с увреждания модели на живот и условия на ежедневния 

живот, които са възможно най-близо до начина на живот на обществото. 

Принципът е довел до важни държавни реформи, които подобряват 

социалната интеграция на хората с увреждания и премахване на бариерите, 

които не им позволяват нормален живот. 

 Той възниква в края на 50-те години на миналия век в скандинавските 

страни. Повлиява за подобряване на качеството на живот на хората с 

увреждания. В основата е на много съвременни реформи и концепции на 

педагогиката. Според него животът на човек с увреждания трябва да бъде 

организиран „толкова нормално, колкото е възможно“. За първи път 

принципът на нормализация е описан в Дания, в „Законът за настойничество 

на хората с умствени увреждания“(1959), който гласи, че „помощта на лица с 

умствени увреждания, трябва да им осигури, колкото се може по-нормален 

живот“. Такъв човек трябва да се възприема като пълноценен гражданин, със 

същите права на живот, както човек без увреждания. През 50-те и 60-те години, 

както в Дания , така и в Швеция, принципът за нормализация се прилага 

активно. През 1968г. в Швеция е бил приет нов закон, съгласно който, 

обществото трябва да предлага повече услуги за хората с увреждания. Този 

закон предвижда правото на всички хора с интелектуални увреждания(в това 

число и тежки) на обучение, професионално образование, право да живеят в 

интегрирани групи и право да участват в дневни центрове. А през 1985г. 

шведският парламент приема нов закон, по силата на който, всички хора с 

интелектуални затруднения имат право да живеят в нормални условия, заедно 

с хора без увреждания. 

 Niels Erik Bank-Mikkelsen(1919-1990) първи формулира принципа на 

нормализация. По време на Втората световна война участва в датското 

съпротивително движение. Заловен е и интерниран в немски 

концентрационен лагер, където повечето хора страдали от умствена 

изостаналост. След войната работи в датското министерство на социалните 

въпроси. 

 Bengt Nirje през 1969г. издава книгата „Промяна в стандарта на 

условията на живот на хората с умствени увреждания“. В нея описва в осем 

точки, какво трябва да включва в себе си понятието „нормален живот“ за 

хората с увреждания: 

  

 

 

 

Нови модели: 

   -Британски модел-той 
обръща внимание не на 
“недостатъците” на хората с 
увреждания, а на 
динамичното 
взаимодействие между тях, 
околната среда и 
обществото като цяло. Той 
включва материалистичен и 
независим живот. 

  -Американския модел за 
хората с увреждания се 
базира на пост 
традиционализма: всичко 
зависи от социалните 
структури и от лицата с 
увреждания. 
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1. Нормален ритъм на деня. Сън, събуждане, обличане, хранене, работа, 

свободно време-денонощният режим на хората с увреждания, трябва 

да бъде подобен на дневния режим на хората без увреждания, но 

съобразен със съответната възраст на човека. 

2. Нормална рутина на живот, т.е. живеещите на едно място хора(без 

значение с увреждания или не) да посещават едно училище, да 

работят на едно и също място и в целия обществен живот. Това също 

означава, че хората с увреждания трябва да се научат, да се справят с 

неочаквани, неструктурирани ситуации, без да изпадат в паника. 

Нормален годишен ритъм-хората с увреждания трябва да вземат 

участие наравно с останалата част от населението в празниците, 

тържествата, екскурзиите, рождени дни, годишнини. Животът им 

трябва да съдържа събития, които да се повтарят ежегодно. 

3. Естествен жизнен път. Децата с увреждания трябва да растат сред 

връстници и по възможност с родителите си. Децата с увреждания, 

които са в училищна възраст, не би трябвало да живеят  заедно с 

възрастни хора с увреждания, тъй като това намалява възможностите 

за обучение и придобиване на личен опит. 

4. Уважаване на потребностите. Организацията на деня, свободното 

време, обстановката в стаите, желанията и страстите на хората с 

увреждания трябва да се зачитат. 

5. Естествен контакт между половете. В целият живот на хората с 

увреждания, трябва да бъдат включени и двата пола. Трябва да се 

приеме, че някой от тях искат да се оженят и да живеят заедно. Това е 

напълно нормално и естествено. 

6. Нормален икономически стандарт. В рамките на социалното 

законодателство, хората с увреждания, трябва да бъдат обезпечени 

финансово и социално, наравно с останалите хора. 

7. Стандартна обстановка. Контактът с околните да стане възможен, не 

бива да бъдат прекалено отдалечени и изолирани. 

 Wolf Wolfensberger(1934-2011) е родоначалник на концепцията за 

социалната роля валоризация и принципа на нормализация в САЩ и Канада. 

Той има голям принос в областта на интелектуалното развитие на хората с 

увреждания през 20 век. Той признава, че в последните години често за хората 

с увреждания се използва етикета „различен“. Това показва, че обществото 

гледа на тях, като на хора с по-малка стойност. Wolfensberger е работил 

директно с хората с увреждания, изучавал е причините за умствената им 

изостаналост и се е застъпвал за техните права. Голяма част от работата му е 

включвала проучване, как държавните органи си взаимодействат с хората с 

увреждания и техните семейства. 

  

 

 

  Това е Рая. 15 годишна 
тийнейджърка. Учи в 
кварталното училище. Като 
всички деца на нейната 
възраст, обича да се 
разхожда в Мола, 
марковите дрехи, да слуша 
музика и пие капучино. Най-
обичливото дете, което 
познавам. При среща тя 
прегръща човека и се 
усмихва. Ражда се по 
естествен път. Тежи-2800г, 
дължина 48 см.  На 3 
месечна възраст внезапно се 
отпуска и изписква. Тогава 
семейството чува най-
страшната диагноза-
мозъчен кръвоизлив. На 4м. 
възраст е установена 
Епилепсия. Започва 
голямата битка на 
семейството. Има изразено 
изоставане-прохожда на 4 
години, първите думи 
изговаря на 3 години. 
Посещава масово училище, 
но работи с ресурсен учител 
и логопед.  
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 Социалната роля валоризация е продължение на принципа на 

нормализация. Целта и е да подпомага хората с увреждания, да се издигнат в 

обществото, защото той смята, че когато човек е на по-високо социално ниво, 

той получава и по-хубави неща от обществото. Добри неща, които човек може 

да получи от обществото , за издигане на социалния му статус са: дом и 

семейство, уважение, достойнство, свобода, приемане, чувство за 

принадлежност към общността, способност да развива и упражнява уменията 

си, възможност да изразява мнение и да участва в събития в рамките не 

общността. 

 ВИДОВЕ НОРМАЛИЗАЦИЯ 

• Физическа нормализация-пълноценно хранене, ритмичен живот, 

достатъчно движение, осигуряване на добра хигиена на тялото и духа. 

• Социална нормализация-развитие на хората с увреждания, 

получаване възможност за образование и достъп до учебните 

заведения, общуване с другите, усвояване на обществени норми на 

поведение. 

• Обществена нормализация-наличие на активна жизнена позиция, 

активно и осъзнато участие в обществения живот. 

Осъществяването на нормализацията може да стане, чрез създаване на чувство 

у хората с увреждания, че са личности. Мотивацията им да учат, да се 

интегрират в обществото и да развиват творческият си потенциал. Адаптиране 

на околната среда към нуждите на хората с увреждания. Предоставяне на 

хората с увреждания на такива форми и условия на всекидневен живот, които 

са възможно най-близки с общоприетите или напълно еднакви с тях. 

  Теория    за образователната интеграция и 

включващото обучение. 

 „Интеграцията може да се определи като процес, в който се градят на 

добра воля ‚интелигентни‘ взаимоотношения между хората“ 

 Процесът на интеграция започва в момента, в който родителите открият, 

че детето им няма да бъде като другите деца. Това може да се случи още 

докато бебето не се е родило-родителите трябва да вземат трудното решение, 

дали ще се справят с раждането, отглеждането и всичко, което съпътства този 

процес. Защото, той продължава през целия живот. Интеграцията не е само 

физическа, но и психологическа. 

 

 

  

 

 

 

Любимите занимания на Рая 
извън училище са: езда и 
плуване. За първи път се 
качва на кон на 3 години. 
Тогава нейната кобила 
Селена е още малка, през 
годините заедно растат и се 
изграждат. Селена е кротка, 
обожава Рая да я храни с 
моркови и ябълки, а лятото 
да я къпе и реше.  

Другата голяма любов на Рая 
е кака Еми- сестра и. Тя сега 
ще е абитуриентка и Рая се 
вълнува не по-малко от нея. 
Вече е купена роклята, 
бижутата, избрана 
прическата и само не могат 
да стигнат до консенсус, Рая 
и майка и, за височината на 
токчетата. При последната 
ни среща, Рая ми сподели, 
че е сърдита на сестра си, 
защото си имала гадже, а 
първо тя трябвала да има, 
нищо че била по-малката.  
Усмихнах се и се зарадвах, 
осъзнах, че нищо човешко 
не и е чуждо. И тя, като 
всички нас, има трепети, 
желания, мечти.   
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 В миналото се е смятало, че най-добрият начин за образование на деца 

с увреждания е специалното образование, провеждано в специализирани за 

целта училища или в медико-социални заведения.  

 Повратна точка се открива в средата на 20 век, когато се появява 

Всеобщата декларация за правата на човека(1948) и Декларацията за правата 

на детето(1959). Постепенно навлизат нови възгледи и практики, свързани с 

преустройството, а понякога и със закриването на интернати и психиатрични 

болници. Става очевидно, че в условията на затворена институция, в рамките 

на затворена социална среда, със силно ограничени възможности, 

способностите на човек закърняват, пътят към независим, пълноценен и 

достоен живот се заличава. 

 Днес много се говори за интегрирано и включващо обучение. Между 

двете концепции и форми на образование съществуват различия. 

 Интегрираното образование е опит да се върнат децата с трайни 

увреждания в системата на образование. Това е първия опит да се премести 

обучението на децата със СОП от специалните институции в училищата по 

местоживеене. 

 Най-често децата с увреждания са обучавани в отделни класове. Този 

метод не дава очакваните резултати, защото останалите деца не общуват с 

децата с увреждания. Тогава започват да записват децата в общите класове, но 

и това се оказва недостатъчно за подобряване на учебния процес и процеса на 

социалната комуникация между децата с трайни увреждания и техните 

връстници. 

 В основата на включващото обучение стои идеята, че индивидуалността 

на всеки ученик трябва да бъде приета и неговото образование да се 

организира по такъв начин, че да удовлетворява особените потребности на 

всяко дете. Включващото обучение е динамичен и активен процес, в който 

всички участващи партньори са екип, който работи за развитието и 

индивидуалният успех на всяко дете. То е насочено към стимулиране на 

равноправието на учениците и създаването на възможности за тяхното участие 

във всичко. Включващото обучение се основава на следните принципи: 

• Ценността на човек не зависи от неговите способности и постижения; 

• Всеки човек е способен да мисли и чувства; 

• Всеки човек има право да общува и да бъде изслушван; 

• Всички хора се нуждаят един от друг; 

• Истинското образование може да се реализира само в контекста на 

реални взаимоотношения. 

  

 

  

 

 

 

Първият учебен ден на Рая. В  
момента тя е в 8-ми клас. Учи в 
кварталното училище, което е 
до блока им. Майка и я води и 
взима от училище, като през 
останалото време Рая се справя 
сама в къщи. Любимият и 
предмет е география. Обича  
българския и литературата, 
защото харесва учителката. 
Най-трудно в училище и е 
придвижването. Няма 
асансьор и Рая изкачва 
стълбите от първия до 
четвъртия етаж, докато се 
мести от кабинет в кабинет. 
Затова рядко влиза и в часовете 
по английски-кабинета е в 
мазето и тя,  докато отиде там, 
часът свършил. Но директорът 
не иска да направи компромис. 
Въпреки всички трудности  Рая 
обича и иска да ходи на 
училище. 
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• Всички хора се нуждаят от подкрепа и контакт с връстниците си; 

• За всички, които учат, постигането на прогрес се изразява по-скоро в 

това, какво могат да правят, отколкото в това, какво не могат. 

 Днес във всички страни от ЕС се осигурява или поне се правят опити да 

се осигурят възможности за интегрирано и включващо обучение на децата 

със СОП, макар че във всяка страна има различни законодателство и 

решения, в зависимост от потребностите. Директивите за специалните 

образователни потребности на децата с трайни увреждания, са приети от 

Световната конференция, организирана от правителството на Испания в 

сътрудничество с ЮНЕСКО през 1994 година в Саламанка. Съвременните 

подходи, изисквания и препоръки на ЕС към образованието на децата с 

трайни увреждания са насочени към реализацията на интегрирано и/или 

включващо обучение, като все повече се акцентира на последното. Според 

директивите на ЕС на децата със СОП трябва да се осигурява помощ при 

преодоляването на трудностите в процеса на обучение и придобиване на 

онази компетентност, които ще им бъдат необходими за живота като зрели 

хора. Помощта, от която се нуждаят децата, трябва да бъде адаптирана 

към степента и вида на трайното увреждане.  

 Независимо, че интегрираното и включващото обучение на децата с 

физически, сензорни и умствени увреждания е многоаспектен и съвсем не 

лесен за решаване проблем, е ясно, че те са единствената перспектива за 

образованието им. Всяка друга „философия” обрича тези деца на  

социално изключване, изолация и десоциализация. 

 Основните ценности на включващото обучение са: взаимно уважение, 

толерантност, взаимопомощ, могат да се открият във всяка една култура 

(включително и българската), във всяка философска система и религия, те 

присъстват явно или неявно и в мнозинството основни международни 

документи за правата на човека. Включващото обучение създава условия 

не само за взаимно приспособяване на децата с и без трайни увреждания. 

То е и среда за практическо обучение за приемане на различието, 

породено не само от инвалидност, но и от пол, раса, възраст и др., като 

естествена част от живота на хората. Членството на България в ЕС не само 

налага развитието на нови практики на образование на децата със СОП, но 

и спазване правата на всички деца - с или без трайни увреждания. 

  

 

 

 

Заключението на психолога 
от ресурсния център при 
последната диагностика на 
Рая е: като цяло се 
наблюдава положителна 
динамика в развитието на 
познавателните процеси в 
сравнение с предходната 
оценка. Когнитивното и 
развитие е добро: има 
формирани зрителни 
възприятия и представи за 
форма, цвят, големина; 
формирани са прости 
ритмови структури; 
пространствената и 
ориентация за ляво-дясно е 
формирана, както за себе си, 
така и за друг човек; 
осъзнава времевите 
единици-ден, седмица, 
месец, сезони, актуална дата 
и сезон; затруднена и е 
фината моторика в 
следствие на заболяването. 
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Основни видове състояния на атипично развитие 

на децата. Класификация на уврежданията. 

 Аномален(от гр. Anomalos) означава неправилен, а в най-обобщен 

смисъл в дефектологията-развиващ се неправилно, отклоняващ се от 

нормалното личностно формиране, вследствие на въздействието на психичен 

или соматичен дефект. Наличието  на дефект не винаги води до аномалност, 

но във всички случаи, когато препятства нормалната социална функция на 

индивида, той води до отклонения в неговото естествено психосоциално 

съзряване. Употребяват се и редица други термини като абнормален, 

ненормален, субнормален и др. В последно време се налага и друг термин, 

възникнал в рамките на патопсихологията. Все по-често се говори за 

дизонтогении(от гр. -dys-разстройство; от гр.-optos-съществуваш и  genesis-

произход), съществена черта на дизонтогениите е наличието на вроден или 

ранно придобит дефект от соматично-психично естество, който определя 

цялостния онтогенезис на дефектното дете. Според идеите на Л. С. Виготски, 

първият дефект води до поредица от разрастващи отклонения, а не само до 

увреждане на пряко засегнатите от него функции. Голямо значение за 

възникването на дизонтогениите имат локализацията и характерът на дефекта. 

От типологична гледна точка дизонтогениите се делят на две основни групи-

биологични и социални. Към първите се отнасят различни пороци в развитието 

на мозъчните структури, телесните недостатъци, увреждания на анализаторите 

и др. Към социалните фактори на отклоненията в развитието се числят 

педагогическата занемареност на  децата, слаба социална култура на средата и 

т.н. колкото по-рано възниква заболяването, толкова по-значими са 

уврежданията и аномалиите. 

 Чисти, еднообразни форми на дизонтогениите се срещат рядко. 

Обикновено аномалното развитие е сложна комбинация от добре изразени и 

латентни, или дифузни симптоми на поражение на детската личност, а типът за 

аномалност се определя от водещата симптоматика(синдром). 

 Могат да се отбележат следните важни условия за възникването на 

аномалии в развитието: 

• Наличие на дефект с определени количествено-качествени параметри 

с траен характер; 

• Отсъствие на ранна психосоциална корекция и компенсация на 

дефекта, от тук следва, че голяма част от типовете аномално развитие 

могат да се преодоляват рано или да не се допускат въобще. 

 1. Общото устойчиво недоразвитие се нарежда сред най-сложните 

типове аномално развитие. То е следствие на дородови и ранни след родови 

и натални поражения, водещи до мозъчни увреждания. От нозологична 

гледна точка, устойчиво недоразвитие има при олигофрениите. 

 

  

 

 

Прерисува прости и сложни 
геометрични фигури с бавен 
темп, рисунката и на човек 
не отговаря на календарната 
възраст. При нея 
преобладава нагледно-
образният тип мислене. 
Уменията за анализ, синтез, 
умозаключения и 
обобщения са формирани. 
Рая се затруднява при 
разграничаване на 
съществени от 
несъществени признаци на 
обектите и явленията. 
Уменията за установяване на 
причинно-следствени 
връзки са формирани. 
Разбира многозначността на 
думите. IQ-73/по Бине-
Терман/ Отношенията към 
връстниците и възрастните 
са адекватни и активни. 
Поведението и е 
ориентирано към постигане 
на успех. 
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Тук първичните биологични дефекти възникват до окончателното 

съзряване на мозъка, поради което неговите функции се разстройват в 

значителна степен. Този тип дизонтогении се отличава с цялостното 

изоставане в психо-физическото и социалното развитие на засегнатите 

деца, забавянето в развитието води до поява на значителни аномалии и 

изграждане на своеобразна индивидуалност. В тежките случаи 

корекционното въздействие дава незначителни резултати. 

 2. Задръжки в развитието-този тип аномално развитие се отличава 

със забавено формиране на психическата(познавателна, емоционално-

волева) и соматичната сфера. Отклоненията в развитието от този тип се 

отличават с добре изразена мозаечност, при която изпъкват 

сформираните и дефицитните функции. От клинична гледна точка, 

задръжките в развитието са разнородни състояния с различна етиология и 

патогенеза. 

 3. Увредено развитие-този тип е следствие на относително късни 

увреждания на ЦНС. От нозологична позиция, състоянието се отнася към, 

така наречените, деменции(детска и юношеска). Клиничните белези на 

състоянията свидетелстват за ранни груби нарушения на мозъчните 

функции, прекъсване на развитието на мозъчните образования. 

Прогнозата на тези състояния е неблагоприятна, особено при 

допълнителни негативни влияния от психологично естество в близката 

среда. 

 4. Дефицитирано развитие-този тип аномалии са обусловени от 

поражения на някои анализаторни системи или опорно-двигателния 

апарат на детето. Тук преобладават наследствени(генетични) и ранно 

придобити форми на дефекта. 

 5. Неправилно психично развитие-този тип аномалии се 

характеризира със съчетание на елементи на недоразвити в едни функции, 

забавено формиране на други и ускорено развитие(акселерация) в изолирани 

психични функции. Като модел на неправилното психично развитие се 

разглежда ранният детски аутизъм(ранна детска шизофрения). 

Прогнозата на този тип дизонтогении е неблагоприятна, поради 

развитието на вторични психични отклонения, като различни видове 

фобии, чувство за непълноценност, депресии или потиснатост и др. 

рехабилитацията обикновено изисква медикаментозно лечение и 

психиатричен режим. 

  

  

  

 

 

Преживеният ужас от Втората 
световна война(1939-1945), 
концлагерите и геноцидът, 
създават условия цивилизованият 
сват да погледне на човешкия 
живот по нов начин. Различията, 
достойнствата и правата на човека 
са признати като водещи 
индивидуални ценности. През 
1945г. се учредява Организацията 
на обединените нации(ООН). През 
1948г. в ООН е приета Декларация 
за правата на човека. В нея е 
изрично е записано: „ Всички хора 
се раждат свободни и равни в 
своето достойнство и права“, 
„Всеки човек има право на 
живот, свобода и на личностна 
неприкосновеност“, „Всички хора 
са равни пред закона и имат 
право на равна защита от 
закона“. Женевските 
конвенции(от 1945 и 1949г.) стават 
важна предпоставка за 
приемането през 1950г. На 
всеобщо споразумение за защита 
на правата на човека. През 1957г. 
се създава Европейският съюз(ЕС). 
С този факт се изразява единство 
във възгледите по проблемите, 
свързани с развитието на науката, 
културата и образованието. В ЕС 
има единно становище и 
разбиране на правата на хората с 
увреждания и лица с отклонения в 
развитието. 
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 6. Дисхармонично развитие-този тип също представлява 

своеобразно съчетаване на явленията закъсняване и ускоряване в 

свързването на функциите. Дисхармонията в психичното развитие на 

детето се дължи на рано придобити или болестно обусловени диспропорции 

на психиката, главно в нейната емоционално-волева и адаптивна сфера. 

 Някой автори разглеждат дизонтогениите в причинно-следствен план, 

други изхождат от нозологични позиции, а мнозина полагат в основата на 

типологизациите клиничната картина на аномалиите. Водещият патогенен 

фактор може да предизвика различни дизонтогении или разнообразни 

комбинации от тях. Поради това следва да се използва синтезиращ подход при 

определяне на типа аномално развитие, който наред с посочването на 

нозологичната форма, отбелязва водещият вид дизонтогении и съпътстващите 

я явления. 

 Езиково-говорни аномалии. Класификации и 

описание. 

 Многобройни научни трудове са посветени на изучаването на езиково-

говорните аномалии. Те са в две главни направления: анализ на проявите и 

природата на езиковите нарушения(диагностика) и подбор на специфичен 

инструментариум от средства за тяхното преодоляване(терапия). 

 Особен принос в това отношение имат медицинските сведения и 

описания на симптоматиката, етиологията, патогенезата и комуникативните 

нарушения, наричани общо „речеви“. Логопедията възниква в рамките на 

медицината. Най-вече след откриването на моторния и сензорния речеви 

центрове на Брока и Вернике през 19-ти век, задълго те остава под влиянието 

на неврологията. Специално в България след Втората световна война тя се 

развива под силното влияние на афазиологията на Лурия. Вписана, от една 

страна, в медицинския теоретичен модел, обясняващ същността на речевата 

патология, логопедията, от друга страна, заимства твърде малко от 

медицината, що се отнася до терапията на тази патология. Терапевтичните 

средства се оказват или специфично логопедични(например постановка на 

говорните звукове), или общо педагогически в тяхната огромна час. Затова 

някои автори определят логопедията като медико-педагогическа наука. 

 Независимо от причините и механизмите на възникване, речевите 

аномалии се означават в логопедията с различни термини като речеви 

разстройства, речеви нарушения, речеви(или говорни) недостатъци и др. 

Приема  се, че езиково-говорните аномалии притежават следните характерни 

белези: 

1. Представляват отклонения от фонетичните, граматическите, 

лексикалните и други норми на езика. 

 

   

 

 

Това се доказва с приемането на 

Европейска социална харта 
през 1961г. В този документ е 
записано „права на физическите и 
умствено нетрудоспособните лица 
за професионални задължения, 
възстановяване на 
трудоспособността и социалната 
рехабилитация“. За процеса на 
еволюцията на общественото 
съзнание свидетелства и приетата 
Декларация за социален прогрес и 
развитие от Генералната Асамблея 
на ООН през 1969г. Тя утвърждава 
„независимостта, защитата, 
правата и подпомагане 
благосъстоянието на инвалидите“. 

Основни документи след Втората 
световна война отнасящи се до 
правата на лица с увреждания: 

1948г.-Всеобща декларация за 
правата на човека 

1955г.-Рекомендация за 
преквалификация на инвалидите 

1959г.-Декларация за правата на 
детето(утвърдена от ООН през 
1959г.)(приложение№2) 

1961г.-Европейска социална харта 

1969г.-Декларация за социален 
прогрес и развитие(утвърдена от 
Генералната Асамблея на ООН) 
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2. Речевата продукция не съответства на възрастовите норми на 

развитие-говорят за изява на речеви умения, характерни за ранната 

възраст. 

3. Не се  преодоляват спонтанно от само себе си, а обратно, затвърждават 

се и се стабилизират и изискват специализирана логопедична намеса. 

4. Оказват негативно влияние върху психическото развитие и 

поведението на личността. 

5. За речеви нарушения се говори едва след 5 годишна възраст на детето.

  

  За речево нарушение се говори, когато се наблюдават трайни промени 

и особености в звукопроизносителната, ритмичната, прозодичната, 

граматически правилната или писмената страна на речта, както и в процесите 

на разбиране или в уменията за поддържане на комуникация и когато веднъж 

възникнали те не се преодоляват от само себе си, се нуждаят от намесата на 

логопед. 

  Класификация на речевите нарушения 

 1. Речеви особености на фонетико-фонематичен характер-това са 

фонационните нарушения. Не се определят като нарушения на развитието. Те 

се срещат и при възрастни и при деца, независимо дали са вродени, рано или 

късно придобити, с функционален или с органичен генезис. 

 - Гласообразуване: 

 Дисфонии - приглушен, груб, давещ се глас, съчетан с напрежение в 

дихателния апарат и мускулатурата на глътката, трахеята и шията. Отсъствие 

или разстройство на фонацията в следствие на патологични изменения в 

гласовия апарат. Синоними: нарушения на гласа, нарушена фонация, 

фоноторни нарушения, вокални нарушения. Проявяват се било в отсъствие или 

при липса на фонация (афония), било в нарушаване силата, височината и 

тембъра на гласа (дисфония), може да бъде обусловена от органични или 

функционални разстройства на гласообразуващия механизъм на централната 

или периферната локализация и възникване на всеки етап от развитието на 

детето. Възможно е да се прояви изолирано или да влиза в състава на други 

нарушения на речта. 

 Фонастения - изморяемост, съчетана със снижение, хрипове, промени в 

звученето и силата, височината и тембъра на гласа. 

 -Звукопроизношение: 

 Дислалии - обединява група от речеви нарушения, които се 

характеризират със следните общи признаци: нарушение на 

звукопроизношението; нормална звукова функция; запазена инервация на 

речевия апарат. 

 
Основни нормативни 

документи,  
на които се основава 
обучението на деца  

и ученици със специални 
образователни потребности 

/СОП/ 

 

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА 
ПРОСВЕТА (ЗНП) 

Този закон урежда 
устройството, функциите и 
управлението на системата на 
народната просвета - детски 
градини, училища и обслужващи 
звена. В него е указано, че децата 
със специални образователни 
потребности и/или с хронични 
заболявания, се обучават 
интегрирано в училищата и те 
са задължени да ги приемат. В 
случай, че всички други 
възможности за обучение и 
възпитание в държавни и 
общински училища са изчерпани и 
при писмено изразено желание на 
родителите или настойниците 
на децата, те се приемат в 
специални училища - от 
интернатен и полуинтернатен 
тип и обслужващи звена.  

 

Чл. 27. (1) Децата със специални 
образователни потребности 
и/или с хронични заболявания се 
обучават интегрирано в 
училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 
10. 

(2) Задължение на училищата по 
ал. 1 е да приемат деца със 
специални образователни 
потребности и/или с хронични 
заболявания. 

 

 

 

 



   

Елена Кошлукова Ф№ 10 ПЛ  Страница 16 от 25 
   

 

 

При дислалиите е нарушена главно фонетичната страна на речта, но страда и 

прозодиката. Дефектите се проявяват като неправилно, неточно 

произношение на фонемите(не съвпадащи с нормите на езика), като 

заместване на едни фонеми с други и като пропуски на някои от тях. 

 Ринолалии - тя е лесна за идентифициране, най-вече поради видими, 

външни малформации, които го причиняват-цепнатини или цепнатина в 

артикулационния апарат с различна големина и обхват. Цепнатините , особено в 

твърдото небце, обуславят тежка патофизиология на артикулационния апарат, 

която рефлектира не само в речта, но и в храненето, психическото развитие и 

здравния статус на детето. Артикулационните грешки при ринолалии основно се 

състоят в специфични изопачавания, водещи до неузнаваемост на звуковете и в 

пропускане на говорни звукове, което, съчетано с общата хиперназализация, 

прави речта на ринолалиците силно неразбираема.  

 Дизартрии - при детската дизартрия са тежко засегнати артикулацията, 

фонацията, дишането и плавността на речта поради парализа на говорната 

мускулатура, които са следствие от различни поражения на мозъчните 

структури. В основата на това нарушение, наричано още дизартрия на 

развитието, са детските церебрални парализи(ДЦП), които са разнородни в 

зависимост от локацията и тежестта на увреждане и съответно обуславят 

разнородна клинична картина.  

 2. Особености в ритъма, темпа и плавността на речта. 

 Брадилалия – патологично забавен темп на речта. Синоним: 

брадифразия. 

 Проявява се в забавена реализация на артикулационно речевата 

програма, явява се централно обусловен и може да бъде органичен или 

функционален по своята природа. 

 Тахилалия – патологично ускорен темп на речта. Синоним: тахифразия. 

 Проявява се в ускорена реализация на артикулационно-речевата 

програма, явява се централно обусловена, по своята природа е органична или 

функционална. 

 При забавен темп речта се оказва тягостно разтеглена, вяла монотонна. 

При ускорения темп е прибързана, стремително напориста. Ускоряването на 

речта може да се съпровожда с аграматизъм. Тези явления винаги се отделят 

като самостоятелни нарушения, изразени в термините баттаризъм, 

парафразия. В случаите, когато патологично обусловената реч се съпровожда 

от необосновани паузи, запъвания, спазми, тя се обозначава с термина 

полтерн. Брадилалията и тахилалията се обединяват под общото название 

– нарушение на темпа на речта. Като следствие от нарушения темп на речта 

са нарушенията на гладкия речев процес, ритъма и 

мелодикоинтонационалната изразителност. 

  

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ 

НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА 

ПРОСВЕТА 

 

 

Правилникът урежда 
създаването на Екип за 
комплексно педагогическо 
оценяване, който да извършва 
оценка на образователните 
потребности на децата и 
учениците със специални 
образователни потребности в 
задължителна училищна 
възраст и да препоръчва 
интегрирано обучение и 
възпитание или обучение в 
специални училища, както и да 
съдейства за ресурсното 
подпомагане на интегрираното 
обучение и възпитание на деца 
и ученици със СОП. От своя 
страна всички детски градини, 
училища и обслужващи звена 
съвместно с финансиращия 
орган /общински или 
държавен бюджет/ следва да 
осигуряват подкрепяща среда 
за интегрирано обучение и 
възпитание на деца и ученици 
със специални образователни 
потребности и/или с хронични 
заболявания. 

 

Чл. 6. (3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 
г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) 
Училищното обучение може да 
започне по-късно от определената 
в чл. 7, ал. 2 от Закона за 
народната просвета възраст след 
писмена молба на родителите или 
настойниците и с решение на 
екипа за комплексно 
педагогическо оценяване към 
регионалния инспекторат по 
образованието.  
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 Заекване - най- сложното речево нарушение, което наред с дефектите в 

говора се характеризира и със сериозни смущения на психо-моториката, 

комуникацията, поведението в личностното развитие. Заекването е нарушение 

на темпо-ритмичната страна на речта, предизвикано от спазми на 

артикулационните мускули. То се характеризира с блокаж на говора, 

вследствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с 

речеви емболии, синкинезии и мъчителни усилия за продуцирането и 

контролирането и; плиткото, неикономично дишане, вегетативните смущения 

при говор(изчервяване, пребледняване, изпотяване, сърцебиене) и вторичните 

психични наслоявания също са елементи в клиничната картина на заекването. 

 Ехолалии - Ехолалия представлява стереотипно повторение на фрази, 

думи или части от думи, изречения. Неврологичният механизъм на 

ехолаличното повторение е свързан с бавно, частично преработване и/или 

задържане на постъпващата информация по слухов път, в резултат на което се 

понижава скоростта на възприемането/разбирането на адресираната към 

лицето реч и възможността за адекватен вербален отговор. Специалистите 

различават две форми на ехолалия: моментна и отложена. 

 3. Общо речево недоразвитие или постепенна загуба на речевата 

способност: 

 Алалия - първичните специфични нарушения в развитието на устния 

език се разглеждат под названието алалия. В рамките на медицинския модел 

на изучаване на речевите нарушения алалия се разделя на моторна и сензорна-

речта не се развива в следствие блокирането на моторните и изходи или на 

сензорните и входове. Тя е  от най-сложните дефекти на речта и се 

характеризира с: 1) нарушена операцията за подбиране и програмиране на 

всички етапи от пораждането и ползването на похватите за речево изказване; 

2) като резултат от първата характеристика речевата дейност на детето се 

оказва не сформирана. Системата от езикови средства (фонетични, 

граматични, лексикални) не се формират, страда мотивационно-

подбудителното ниво на рече пораждането. Наблюдават се груби семантични 

дефекти. Нарушено е управлението на лицевите движения, което се отразява 

върху възпроизвеждането на звуковете и сричковия състав на думата. 

 Афазия – пълна или частична загуба на реч, обусловена от локални 

поражения на главния мозък. При детето речта се губи в резултат на черепно 

мозъчни травми, невроинфекция или поражения на мозъка, когато речта вече 

е била сформирана. Ако такова поражение е протекло до тригодишна възраст, 

изследователите се въздържат от диагноза афазия. Ако нарушението е 

направено в по-късен етап, то се приема за афазия.  

 

 

 

 

 

Чл. 6а. Екипът за комплексно 
педагогическо оценяване по чл. 6, 
ал. 3 се определя за срок една 
година със заповед на началника 
на регионалния инспекторат по 
образованието  

(4) Екипът за комплексно 
педагогическо оценяване има 
следните правомощия: 

да определя до двама ученика със 
специални образователни 
потребности в паралелка; тези 
ученици се насочват в паралелката 
с най-малък брой ученици за 
съответния клас; 

- оказва методическа помощ, 
координация и контрол на 
екипите в детските градини и 
училищата, в които са 
интегрирани деца и ученици със 
специални образователни 
потребности и/или с хронични 
заболявания, в специалните 
детски градини и в специалните 
училища; 

Чл. 7. Детските градини, 
училищата и обслужващите звена 
съвместно с финансиращия орган 
осигуряват подкрепяща среда за 
интегрирано обучение и 
възпитание на деца и ученици със 
специални образователни 
потребности и/или с хронични 
заболявания. 
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 4. Изоставане в усвояването и особености в писмената реч. 

 За Дисграфия и Дислексия при децата със сигурност може да се твърди, 

че: тя възниква на базата на мозъчни дисфункции, но не е следствие от някакъв 

специален, доказан структурен дефект; не е следствие и от интелектуална 

недостатъчност, социална или педагогическа занемареност. Тя е специфичен 

когнитивен проблем, често е генетично обусловена и свързана с по-явни или 

скрити дефицити в развитието на устния език, при идентифициране на 

писмения език трябва да се знае следното: 

• Изолирани прояви на дисграфия или дислексия при деца не се 

срещат-винаги са засегнати и двата процеса, макар че в едия 

нарушението може да е по осезаемо. 

• Не е нужно да се търсят някакви специални, специфични 

грешки като белези за нарушено развитие на писмения език. 

Патологичното в грешките при дисграфия/дислексия се състои 

в значително по-големият им брой и в тяхната устойчивост, 

несъответстващи на възрастта и на етапа на обучение на 

детето. 

 Анализът на грешките или на симптомите на дисграфия/дислексия 

показва, че това нарушение се диференцира в три най-общи разновидности: с 

доминира симптоми, които сочат присъствие на слухово-гнозисни смущения и 

водят до не сформирането на звуково-буквените връзки; с доминиращи 

симптоми, които сочат присъствие на оптико пространствени гнозисни смущения 

и водят до невъзможност за синтезиране и разполагане елементите на буквите в 

нужната цялост и пространствена ориентираност; с доминиращи симптоми, 

които сочат нарушения във висшето символно ниво на кодиране и декодиране 

на вербална информация и водят до неспособност за сегментация на говорната 

верига и за адекватна серийност на елементите и, както и до аграматизъм при 

четене и писане. 

 За всички деца с нарушено развитие на устния език и на писмения език 

е характерно по-късното проговаряне, след втората-третата година, а за голяма 

час от тях и за по-късното прохождане в случаите на засегната двигателна сфера. 

Дислексия – частично специфично нарушение на процеса на четене. 

Проявява се в затруднено опознаване и разпознаване на буквите. Затруднено 

сливане на звуковете в срички и сричките в дума, което довежда до неправилно 

възпроизвеждане на звуковата форма на думата; в аграматизъм и деформирано 

разбиране на прочетеното. 

Дисграфия – частично специфично нарушение на процеса писане. 

Проявява се в неустойчивост на оптическо-пространствения образ на буквите, в 

смесване, объркване или пропускане на букви при изговор на звуково-

сричковия състав на думата и словесния състав на изречението. 

 

  

 

 

 

Чл. 37. (3) В училищата по чл. 26, 
ал. 1, т. 1 - 10 от Закона за 
народната просвета, в които се 
обучават интегрирано ученици със 
специални образователни 
потребности, както и в училищата 
по чл. 66, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 със 
заповед на директора се създава 
екип, който се състои от: 
председател - учител в 
паралелката, и членове: психолог 
и/или педагогически съветник, 
ресурсен учител, учител - 
специален педагог, логопед, 
учители. В работата на екипа 
участват родителите или 
настойниците, а при 
необходимост и други 
специалисти. 

(5) Екипът по ал. 3 извършва 
оценка на образователните 
потребности, проследява 
динамиката в развитието на деца 
със специални образователни 
потребности и разработва 
индивидуални образователни 
програми за тяхното обучение, 
възпитание и развитие. Тези 
програми се утвърждават от 
директора на училището. 
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Професионален профил на говорния и езиков терапевт 

Кьолн, 20 февруари 1994 г.  

Лондон, 7 октомври 1990 г. 

Лисабон, 1 май 1997 г. 

I – Дефиниция за говорен и езиков терапевт  

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. 

II – Описание на разстройствата  

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. 

  

 

 

 

Чл. 111. (7) Ученици със специални 
образователни потребности, които 
не са усвоили 
общообразователния минимум за 
клас, етап или степен на 
образование по обективни 
причини, не повтарят класа. 

(8) За ученици със специални 
образователни потребности, които 
не усвояват държавните 
образователни изисквания за 
учебно съдържание по обективни 
причини, екипът в училището 
разработва индивидуална 
образователна програма по един 
или повече учебни предмети от 
учебния план, по който работи 
училището. 

Чл. 140б. (4) Мярката по чл. 139, 
ал. 4 не може да се налага на 
ученици със специални 
образователни потребности, 
когато поведението им е резултат 
от увреждането или нарушението 
на здравето. ((4) Когато ученикът 
пречи на учителя и/или на 
съучениците си по време на 
учебен час, учителят може да го 
отстрани до края на учебния 
час.) 
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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. 

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. 

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 супер визират 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.  

  

НАРЕДБА № 1 ОТ 23.01.2009 Г. 

ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И 

УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С 

ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

 

С тази наредба се определя 
държавното образователно 
изискване за обучението на 
децата и учениците със специални 
образователни потребности и/или 
с хронични заболявания, както и 
се определя реда по който се 
извършва комплексното 
педагогическо оценяване на 
децата и учениците със специални 
образователни потребности – от 
екипа към регионалния 
инспекторат по образованието 
/РИО/ и от екипите в детските 
градини и в училищата, в които се 
обучават децата и учениците със 
специални образователни 
потребности. 

Чл. 2. (1) Деца и ученици със 
специални образователни 
потребности са децата и 
учениците със:  

1. различни видове увреждания - 
сензорни, физически, умствени 
(умствена изостаналост), 
множество увреждания; 

2. езиково-говорни нарушения; 

3. обучителни трудности.  

Чл. 5. Обучението и възпитанието на 
децата и учениците със специални 
образователни потребности и/или с 
хронични заболявания се осъществява по: 
програмите за предучилищно възпитание 
и подготовка; учебния план и учебните 
програми на училището; индивидуални 
образователни програми; индивидуални 
програми за ранно въздействие и ранна 
рехабилитация за децата с нарушено 
зрение и за децата с увреден слух; учебни 
програми по специалните учебни 
предмети за децата и учениците с увреден 
слух и за децата и учениците с нарушено 
зрение.  
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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. 

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. 

2 фаза: Оценяване и диагноза 

Оценяването включва установяване на комуникативните качества и 

комуникативните увреждания на клиента. 

3 фаза: Интервенция 

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. 

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.   

 

 

Чл. 6. (1) Интегрираното обучение 
и възпитание на децата и 
учениците се организира и 
осъществява от детската градина 
или училището съвместно със 
съответния ресурсен център за 
подпомагане на интегрираното 
обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални 
образователни потребности.  

(2) Интегрираното обучение и 
възпитание на децата и учениците 
със специални образователни 
потребности се осъществява 
съвместно с децата в групата в 
детската градина или с учениците 
в паралелката в училището с 
помощта на ресурсни учители и 
други специалисти от ресурсните 
центрове за подпомагане на 
интегрираното обучение и 
възпитание на деца и ученици със 
специални образователни 
потребности. 

3) С децата и учениците със 
специални образователни 
потребности, които се обучават и 
възпитават интегрирано, може да 
се осъществява и индивидуална, и 
групова работа в стая, оборудвана 
с технически средства и 
дидактически пособия, в кабинета 
на рехабилитатора и в 
логопедичния кабинет. 
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логопедичен център 

София 

Правоприемник на Логопедично 

училище - София, създадено през 

1954г. Центърът е обслужващо звено 

на народната просвета за извън 

училищни, педагогически услуги и е 

на пряко подчинение на 

Министерството на образованието и 

науката. Логопедичната помощ за 

деца и ученици е безплатна. 

Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна 

дейност на езиково-говорни нарушения при деца и ученици. 

Адрес: ул. Екзарх Йосиф №30 Б 

 тел: 02/ 983 27 54, факс: 02/ 983 53 60 

email: logo_c@abv.bg 

 

 

http://4pu-internat.org/site/- сайтът на 4-то ПУ 

http://leksibg.com/- Образователен център  „Лекси“ -там срещнах най-

добрата, усмихната, сърдечна и отзивчива логопедка-Силвия Христова. 

 

  

 

 

Образователен център 
"Лекси" 

Група за деца със СОП 

 В доверена, защитена и позитивна 
среда, ние предлагаме подпомагащи 
игри и занимания за деца със 
специални образователни 
потребности. 

· Игри за развитие на 
комуникативните умения, общуване с 
другите и със заобикалящия свят 
·  Алтернативни методи за развитие на 
вниманието, паметта, мисленето 

·  Творчески занимания на тема, 
съобразена с възрастта и интересите 
на децата  - арт занимания и 
трудотерапия, музикални и танцови 
занимания 

Целева група: 

Деца в предучилищна и начална 
училищна възраст със СОП 

 Нашата цел: 

· Конструктивно изразяване на 
емоциите. 

· Развиване  способностите и силните 
страни на детето, така че то да се 
докосне до успеха си и да разбера 
колко е талантливо и креативно. 

· Развиване, подобряване на 
поведенчески умения, нужни за 
ежедневното общуване с връстниците 

  Опознаване света на емоциите, 
социалните правила 

Това е мястото, където акцентът се 
поставя върху възможностите, 
потенциала и силните страни на 
детето, така че то да се чувства прието, 
подкрепено и уверено. 

Занятията са групови и се водят от 
логопед и психолог. 
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