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Abstract: The scientific publication is dedicated to the importance and school staff’s knowledge of the pa-
rameters of specific learning difficulties and the ability to identify them in a timely manner. With the use of ap-
propriate and easily applicable assessment tools at the early school age a proper evaluation can be conducted 
and the necessary follow- up measures can be taken. 

The scientific article examines the problems associated with identifying the characteristics and specifics of 
dyslexia. It affects directly reading and language skills. For dyslexia diagnostic purposes in people with various 
social, psychological, cognitive and communicative disorders, it is appropriate to use specific testing tools avail-
able to teachers in schools.

The aim of the article is to present research tools adapted for student with learning disabilities and commu-
nication disorders , based on testing, which can be easily applied by pedagogical specialists in schools.
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Специфичните нарушения в ученето могат да се проявят още в предучилищна възраст, но най-сил-
но те могат да бъдат забелязани в началната ученическа възраст, когато децата се учат на четене и огра-
мотяване. Често трудностите, свързани с четенето, остават незабелязани при учениците с комуникативни 
нарушения в началния образователен етап и оказват съществено влияние върху техния социален и ака-
демичен живот. Налага се ранен скрининг и оценка, за да се избегне задълбочаването на проблема в по-
горните образователни нива, а от там – и влиянието му върху психоемоционалното развитие на индиви-
дите в зряла възраст. Невъзможността за четене, съчетана със заекване, би могла да окаже значителни 
поражения върху психическото и емоционалното състояние на хората не само в училищна, но и в зряла 
възраст. Ранното откриване и оценяване на параметрите на специфични трудности в ученето и в частност 
– на дислексия, при учениците с прозодични нарушения би подпомогнало ранното реагиране и разра-
ботване на програми за обучение, базирани на ясни инструкции за овладяване на четенето. Най-сложно 
обаче остава идентифицирането на трудностите в обучението, особено при децата с комуникативни на-
рушения, тъй като много често трудностите биват отъждествявани с нарушенията, без да се отчита необ-
ходимостта от скриниг и оценка на параметрите на тези трудности. Взаимодействието и комуникацията с 
възрастните и връстниците е най-важният фактор, който до голяма степен определя развитието на дете-
то като социална личност. Подчертава се значението на взаимодействието на детето с другите за пълно-
то и хармонично развитие на личността му. 

Цел на настоящото изследване е подборът, разработването и интегрирането на инструментариум за 
оценъчно параметриране на специфичните трудности в областта на четенето при ученици с комуникатив-
но нарушение заекване.

Задачи: 
 y Да се подбере, адаптира и разработи инструментариум за идентифициране на трудности в четене-

то при ученици с комуникативни нарушения (заекване).
 y Да се разработи модел за оценка на трудностите в ученето на ученици с комуникативни наруше-

ния (заекване). 
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Обект на настоящото изследване са специфичните трудности, съпътстващи ученето на учениците с ко-
муникативни нарушения от 2. – 4. клас.

Предмет на изследване са специфичните трудности в четенето при ученици със заекване.
Контингентът на изследването включва участници, диференцирани в две групи в зависимост от кри-

терия субекти на образователния процес:
 y ученици с комуникативно нарушение заекване в начална училищна възраст; 
 y педагогически специалисти.

Методи на изследване: литературен обзор; документален метод; метод на наблюдението.
Според В. Рубцов „взаимодействието е отправна точка за формиране на социалните връзки и се опре-

деля като начин за осъществяване на социални отношения в система, която предполага присъствието на 
поне два субекта, самия процес на взаимодействие, както и условията и факторите за неговото осъщест-
вяване“ [1]. Специално внимание в изследванията се отделя на разглеждането на връзката между взаи-
модействието, комуникацията и ученето („социално взаимодействие и учене“). В същото време промя-
ната в характера на самото взаимодействие на детето се подчертава, когато се промени социалната си-
туация на развитие. С порастването си детето усвоява нови средства и методи за комуникация с други-
те. Ефектът върху развитието на всяко обучение зависи до голяма степен от това как са организирани съв-
местните дейности на възрастен и дете, или на дете и връстник, колко добре то може да изгради парт-
ньорства с другите [1].

В концепцията на М. Лисина [2] комуникацията действа като дейност, насочена към формиране на 
социални отношения, които се формират, реализират и проявяват във взаимодействието между хората. 
Способността за комуникиране включва: 1) желанието да се осъществи контакт с хората наоколо („Ис-
кам!“); 2) способността на децата да организират комуникация („мога“), включително способността да 
слушат събеседника, способността да съпреживяват емоциите, способността да разрешават конфликтни 
ситуации; 3) познаване на нормите и правилата, които трябва да се спазват при общуване с хората нао-
коло („Знам!“).

Съществуват няколко централни, основни страни при социализацията: комуникативна страна (обмен 
на информация между хората), интерактивна страна (процесът на организиране на взаимодействието 
между хората), перцептивна страна (процесът на взаимно възприемане от партньорите в комуникацията 
и установяване на взаимно разбирателство). Рубенщайн се посвещава на изучаването на общите и частни 
проблеми на комуникацията. Според него комуникацията е един от водещите видове човешка дейност, 
заедно с работата и ученето [3].

Уменията за комуникация са комбинация от умения и способности на хората да взаимодействат с 
други хора, като анализират адекватно получената информация и също така я предават коректно. В на-
чална училищна възраст преподаването в класната стая събужда знания за компонентите на езика на 
всички нива на анализ: фонологично, лексикално, семантично, граматично и прагматично. Развитието на 
такива знания е тясно свързано с когнитивната еволюция и етапа на конкретните операции на Пиаже. Въ-
веждането в света на официалното обучение обогатява и модифицира езиковия поток, на който е изло-
жено едно дете, така че стремежът към лингвистична рефлексия позволява развитието на метаезиково-
то разбиране [4]. 

Езиковото функциониране и развитие на децата в началната училищна възраст зависи от паралелни-
те постижения в областта на когнитивното, физическото и социалното им развитие. Възпроизвеждането 
на езика зависи от овладяването от децата на фин двигателен контрол върху движенията на устните, ези-
ка, дишането и др. По подобен начин овладяването на сложни езикови фрази и изграждане на изречения 
зависи от различните когнитивни способности, включително способностите за памет и внимание. Закъс-
ненията в тези други системи могат да доведат до забавяне на езиковото развитие на децата. 

Голяма част от развитието на децата се случва „под повърхността“ и е фино и трудно за визуализира-
не. Трудно е, например, да се проследи развитието на когнитивните операции на децата или разширява-
нето на техните способности за обработка на информация във времето, без да се наблюдава какво правят 
те, когато се сблъскват със специално разработени проблеми и задачи или посредством проверка чрез 
официални тестове за внимание и памет. Далеч по-видим израз на когнитивното развитие на децата в пе-
риода на началната училищна възраст може да се намери в способността им да използват и оценяват все 
по-усъвършенстваните езикови форми. Обикновено децата овладяват няколко фини, но мощни комуни-
кативни умения през разглеждания възрастов период [5].

Докато повечето деца владеят основите на езика в предучилищна и ранна детска възраст, период-
ът на началното училище продължава да е важен за овладяването на езика. Някои учени извеждат, че в 
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този възрастов период се подобрява паметта, за което важна роля играе езикът, защото информацията, 
която може да бъде кодирана устно, е по-вероятно да се запомни [6]. Големият напредък в развитието 
на езика в основни линии е завършен в началната училищна възраст, но фините езикови усъвършенства-
ния продължават през следващите години в училище, тъй като все още постоянно се добавят думи към 
речник. Патман, Самсън и Дъгас разясняват, че семантичното развитие в началната училищна възраст из-
глежда силно разчита на контекста на разговора и способността на децата да разберат значението на ду-
мата или фразата от това, което другият човек е възнамерявал да каже, а не от литерално тълкуване на 
избора на дума1. 

Класификация на комуникативните нарушения при децата в начална училищна възраст 
Комуникативното нарушение е разстройство в развитието или придобито, което обикновено засяга 

езика, речта и / или слуха. Американската речево-езикова-слухова асоциация (ASHA) описва по-конкрет-
но комуникативните нарушения като такива, които засягат способността на човек да „получава, изпраща, 
обработва и разбира понятия или вербални, невербални и графични символни системи“2. Тези уврежда-
ния могат да включват, но не се ограничават до: проблеми с плавността, артикулацията, фонологията, гла-
са, слуховата обработка, прагматиката, синтаксиса, семантиката, морфологията и загубата на слуха3. В ли-
тературата са установени различни класификации на комуникативните нарушения, в зависимост от тех-
ния произход или специфика. 

Най-общата класификация за установяване на комуникативните нарушения е според моделите за 
техния произход: медицински модел или лингвистично-поведенчески.

Класификация според медицинския модел. Според медицинския модел комуникативните наруше-
ния биват: придобити нарушения – това са нарушенията, които са възникнали, след като речта у децата 
вече се е развила, нарушения на развитието – това са нарушенията, които възникват преди да се е разви-
ла речта и представляват недостатъчно развита или неформирана говорна и езикова способност. 

Класификация според модела на В. Матанова и Е. Тодорова. В. Матанова и Е. Тодорова класифицират 
говорните и езиковите нарушения в една по-достъпна за изследваната материя последователност, която 
се фокусира върху наличието на тези нарушения при децата. 

Комуникативните нарушения при децата по тази класификация се разделят на: говорни и езикови 
нарушения. Вследствие на различни нарушения се проявяват диференцирани параметри на трудности-
те при ученето, които литературата и в практиката придобиват по-широка популярност като дислексия. 

Сред множеството дефиниции на дислексията изобилстват тези, съсредоточени върху сравнението 
на различията сред учениците – между техните четивни способности и цялостните им езикови и ког-
нитивни способности. По-задълбочените дефиниции разширяват критериите за дислексия, като включ-
ват постоянни трудности за постигане на умения за разпознаване на думи, независимо от средната ин-
телигентност, възприемчивост и достъпа до адекватно образование4. Международната асоциация за 
дислексия добавя допълнителна яснота с широко приетата си и често възприемана дефиниция за ди-
слексия, която гласи: 

„Дислексията е специфично нарушение на ученето, което има неврологичен произход. Характери-
зира се с трудности с точното и / или плавно разпознаване на думи и с лоши правописни и декодиращи 
способности. Тези трудности обикновено са резултат от дефицит във фонологичния компонент на езика, 
който често е неочакван по отношение на други когнитивни способности и осигуряването на ефективно 
обучение в класната стая. Вторичните последици могат да включват проблеми с разбирането на четенето 
и намаляване на интереса към четенето като цяло, което впоследствие възпрепятства обогатяването на 
речниковия запас и надграждането на знанията“ 5. 

Специфични трудности при ученето също е термин, който следва да се разгледа в настоящия кон-
текст, тъй като през последните години все по-често се възприема за идентичен с дислексията. 

В оценките на учениците училищните психолозите често използват термина „специфични трудности в 
ученето“ или „специфично разстройство на ученето със затруднения в четенето“, което се характеризира 
като „такова, при което индивидите имат затруднения с точността на прочитане на думите, скоростта на 
четене или владеенето и разбирането на четенето“ 6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-V) извежда, че „дислексията е алтернативен термин, използван за обозначаване на модел на труд-
ности в обучението, характеризиращ се с проблеми с точността или плавността на разпознаване на ду-
мите; проблеми с декодирането и влошени правописни способности“ 7. От тук се приема, че „дислексия-
та е еквивалентен термин за идентичното състояние на специфични трудности при четене и правопис на 
ниво думи“ [7]. 
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Матанова и Тодорова също представят по много добър начин терминологията, като уточняват, че тер-
мините „дислексия“ и „специфични нарушения на способността за учене“ се отнасят до една и съща про-
блематика, като уточняват, че „терминът „дислексия“ е изграден на основата на клиничния модел и обо-
значава нозологична единица, която очертава терапията и прогнозата на нарушението [10] .Налага се ка-
то професионален термин, предпочитан в научните среди. Произхожда от гръцката дума dyslexia и в бук-
вален превод означава „затруднение с думите““ [8]. От своя страна „терминът „специфични нарушения 
на способността за учене“ (specific learning disabilities) е изграден на основата на социалния модел и из-
разява описателен термин, който е достатъчно обнадеждаващ и неетикетиращ, подходящ за използване 
пред родители и широката общественост“ [9, 10]. 

Инструментариум за изследване на параметрите на трудности в ученето при учениците с кому-
никативно нарушение – заекване. Основа на инстументариума. Приложеният в настоящото изследва-
не инструментариум представлява цялостно разработен модел за ранен скрининг и откриване на пара-
метрите на трудностите при ученето – дислексия при ученици с комуникативно нарушение – заекване. 

За да се постигне високо равнище на успеваемост, в модела са адаптирани към българските образо-
вателни условия: модули от третото издание на подробния Тест на Кауфман за образователни постиже-
ния – KTEA-3 [11,13] и модули от четвъртото издание на Тестовете за когнитивна способност на Woodcock-
Johnson – WJ IV [12, 14]. Тестът на Кауфман за образователни постижения KTEA-3 е една от най-често сре-
щаните метрики за академични постижения и е посочен като най-често използваната норма посочена ка-
то мярка за академични постижения от училищните психолози [14].

Тестът може да се прилага на лица на възраст от 4 до 25 години, като отнема между 15 и 85 минути в 
зависимост от използваните модули. Той измерва разбирането на четенето, гладкостта на четенето, ос-
новното четене, решаването на математически задачи, изчислението на математиката, писменото из-
разяване, разбиране на чутото и устното изразяване. Мащабно проучване на кохорта, стратифицирана 
в съответствие с населението на САЩ въз основа на проучването на Бюрото за преброяване през 2012 г. 
(Breaux & Litchtenberger, 2016). установява, че KTEA-3 има средна композитна надеждност, базирана на 
степен, която варира от 80 до 90% на модул [14].

Тестовете за когнитивна способност на Woodcock-Johnson – IV са другият избран компонент за разра-
ботването на инструментариум за изследване на параметрите на трудностите в ученето и адаптирането 
му към ученици с комуникативно нарушение заекване. Скринингът обикновено започва с оценка на ос-
новните умения за четене и владеенето на четенето и правописа. Тестовете WJ – IV позволяват по-дълбо-
ко и обективно изследване на параметрите, включвайки и тестването на когнитивните процеси [14]. По 
този начин се запълват празнините и се допълват колебанията в диагностицирането на дислексията и оп-
ределянето на параметрите на трудностите при ученето при учениците със заекване. 

Обосновката на избора за адаптиране спрямо спецификата на ученици със заекване именно на ком-
бинацията от отделни модули от тези два теста до голяма степен се дължи на високата достоверност и ко-
релация между тях. Композициите за четене и писмен език на KTEA-3 са корелирани между 80 и 91% със 
съответващите им композиции на Woodcock-Johnson-IV, което предполага едновременни доказателства 
за валидност [13]. 

Модул за оценка на уменията за четене . Модулът за оценка на уменията за четене е авторова адап-
тация на отделни елементи от Теста на Кауфман – KTEA-3. На практика това са стъпка 1 и стъпка 2 от кон-
цептуалната рамка за ранно разкриване на дислексия. Те се отнасят до представянето на доказателства за 
ниски постижения в четенето, които не се дължат на заекването. Проследяват се плавността на разпозна-
ване на буквите, назоваване на думите, четене с разбиране и правописът. Следи се за някакви признаци 
на дефицит в устния език като: бавно усвояване на речта, трудности при намирането на думи, чести гра-
матически или говорни грешки и други. При проявяване на един или повече от тези признаци, педагози-
те преминават към стъпка 2, която включва официална оценка на уменията за четене на ученика, за да се 
определи дали той постига адекватните за неговата възраст стандарти.

Оценка на когнитивните процеси . Тази стъпка предлага оценяване на когнитивните процеси, но ак-
центът не е върху генерирането на цялостен IQ резултат, а само върху идентифицирането на модел на 
ефективност в оценяваните когнитивни области – фонологично осъзнаване; фонологична памет; право-
писно осъзнаване; бързо назоваване; работна памет. Методиката е разработена от автора за специфика-
та на българския език и образователна система, а също така и с оглед на изследвания контингент – учени-
ци с комуникативно нарушение – заекване. В основата на методиката стоят заложените основни идеи в 
Тестовете за когнитивни способности Woodcock-Johnson – IV. На този етап от изследването на параметри-
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те на дислексията при ученици с комуникативно нарушение – заекване, се оценяват специфични области 
на когнитивната обработка, за да се определи дали са налице слабости във всяка конкретна област и да-
ли тази област е свързана с трудностите при ученето (основно – с четенето).

Фонологична осъзнатост . Фонологията е една малка част от общите езикови способности. Това е ези-
ково умение на ниско ниво, тъй като не включва смисъл. Фонологията е „звуковата система“ на езика. Го-
воримият език се състои от думи, части от думи (като срички) и отделни звуци (фонеми). За да може един 
индивид успешно да свързва букви със звукове, постигайки умения за четене и правопис, той трябва да 
може да мисли, да помни и правилно да подрежда звуците в думи. Добрите читатели правят това авто-
матично без съзнателни усилия. Учениците с дислексия обаче имат затруднения при идентифициране-
то, произнасянето или припомнянето на звуци. Фонологичното осъзнаване и достъпа до звуковата струк-
тура на устния език. Оценява се чрез задачи, които изискват от ученика да манипулира звуковете с думи. 

Фонологична памет . Фонологичната памет е способност да се формират, съхраняват и възпроизвеж-
дат продиктувани думи, цифри или комбинация.

Правописна осъзнатост. Правописната осъзнатост е тествана посредством следната задача: в зада-
чата са включени 22 двойки думи – по една коректна и една с грешен правопис. Този тест изисква не са-
мо количествено отчитане на броя допуснати грешки от учениците, но и отбелязване на вида правопис-
ни грешки, които се допускат. 

Бързо назоваване . Бързото назоваване се оценява чрез тестове, които изискват от учениците да на-
зовават бързо букви, цифри, цветове или предмети. В настоящото изследване този тест е адаптиран към 
учениците с комуникативно нарушение заекване и се наблюдава не бързината на изричането на думата, 
а бързината на разпознаване на обекта. Тестът протича като на бял фон на работен статив изследовате-
лят посочва последователността от изобразените обекти, а от ученика се очаква възможно най-бързо да 
ги разпознае и да ги назове в посочваната последователност. Обектите са общо 34 и съдържат седем цвя-
та; осем фигури, 10 цифри и 9 букви. Както в предходната задача, така и в тази се наблюдава дали учени-
кът разпознава своевременно обекта или изпитва затруднения; дали назовава коректно обекта след за-
бавяне или изобщо не успява.

Работна памет . Работната памет е от съществено значение за учениците при декодиране на думи 
– те трябва да могат да свързват не само букви с правилните звуци, но и да могат да боравят с части 
от последователности; да назовават посочени преди това думи, обекти, цифри и т.н. Инструментариу-
мът, посредством който се тества тази когнитивна способност, е адаптиран от Woodcock-Johnson IV Те-
стове за когнитивна способност (последователност от обекти и числа). В конкретната задача от учени-
ците се изисква да изслушат продиктуваните пет на брой последователности от обекти и числа и да на-
зоват посоченият от изследователя обект или число. Задачата е с нарастваща сложност. Изследовате-
лят трябва да следи и отбелязва в работната карта дали ученикът успява да назове поне едно от петте 
посочени; дали ги назовава своевременно или изпитва затруднения; колко от петте зададени последо-
вателности успява да назове; затруднява ли го нарастващата сложност. Имайки предвид наличието на 
заекване при изследваните респонденти, тук се отразява времето за реакция, а не времето, необходи-
мо за самото назоваване. 

Констатиращ етап . На констатиращия етап се прави обобщение на резултатите от предходните стъп-
ки, като се съпоставя наличието на пропуски в оценката за четивна ефективност с наличието или липсата 
на пропуски в оценката на когнитивните процеси. Взимайки предвид всички обобщени резултати от ра-
ботната карта, накрая се записват констатациите индивидуално във всяка карта. 

На базата на събраните данни от изследването трябва да се определи дали областта на когнитивната 
слабост може да бъде причинно свързана с областта на академична слабост (по-конкретно –четене). За 
тази цел е разработен конкретен инструментариум – изследователска карта, в която детайлно се въвеж-
дат количествените и качествени резултати от тестването на всяко лице.

В заключение въз основа на направените изследвания произтичат следните основни изводи и обоб-
щения: 

Разработеният и апробиран инструментариум за скрининг на специфичните трудности при четене 
(дислексия) при ученици с комуникативни нарушения (заекване) в началното училище осигурява обек-
тивността на резултатите, тъй като отчита конкретното комуникативно нарушение и го изолира при тест-
ването. 

Както при ученици в начална училищна възраст без комуникативни нарушения така и при ученици 
със заекване параметрите на специфичните трудности при четенето се изразяват най-вече в затруднения 
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при буквено-звуковото разпознаване; декодиране на думи и псевдодуми; трудности при правописа и при 
четенето с разбиране.

Тези резултати са потвърдени и от тестването на когнитивните процеси, при което се установяват за-
труднения с фонологичната осъзнатост, фонологичната памет, правописната осъзнатост, бързото назова-
ване и работната памет.

Тъй като дислексията засяга пряко четивните и езикови умения, за нейното диагностициране при ли-
цата с различни социални, психологически, когнитивни и комуникативни нарушения е целесъобразно 
разработването и адаптирането на специфичен за тях инструментариум за тестване, който да е достъпен 
за прилагане от педагогическия персонал в училищата. 
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