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Резюме: Д.Ц. е 10-годишно момче със специални образователни потребности (СОП). 

Разработката е базирана на осъществяване на психологическа и логопедична терапия с детето и психо-

социално консултиране на неговата майка в комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) 

към Фондация „Асоциация Анимус“ в период от две години.  Д.Ц. е с поне средно равнище на 

интелектуално развитие. Клиничните впечатления насочват към висок невербален интелект и 

нестандартни стратегии за решаване на задачи. Отпаднал от две училища, тъй като е отказвал да спазва 

правилата в училище и да се включва в учебния процес, трудно  е общувал както с връстници, така и с 

възрасни, предимно поради затруднена регулация на афектите. Това е довело до ситуация, в която 

майката да придружава детето в учебните часове. Четивната техника беше с бавен темп, детето беше 

способно да възпроизведе думите с честа употреба цялостно, но с елизии на префикси и суфикси, а рядко 

употребяваните думи се възпроизвеждаха буква по буква. За разлика от устното изказване, спонтанното 

писане се характеризираше със синтактични грешки, беден изказ и стереотипно повтарящи се фрази. При 

писането под диктовка основно се наблюдаваха елизии на букви и срички и сливане на служебни и 

значещи думи. Интересите на Д.Ц. бяха в областта на компютърните игри, филми на ужасите и 

рисуването. Тези теми подобряваха параметрите на вниманието и мотивацията за учене, но писмените и 

четивни умения все още бяха с лошо представяне. След осъществяване на логопедична терапия в 

продължение на почти година, академичните способности на детето частично се подобриха, но 

поведенческите симптоми не се повлияха устойчиво. Включването на детето в психологическа терапия и 

системното психо-социално консултиране на майката помогнаха на детето да развие потенциала си. То 

завърши самостоятелно четвърти клас и влезе в елитна гимназия.     

Ключови думи: дислексия на развитието, емоционално-поведенчески проблеми,психологическа 

терапия. 

 

A CASE STUDY OF DEVELOPMENTAL DYSLEXIA COMORBID 

WITH BEHAVIOR PROBLEMS 
Petya Ninova 

 Speech and language therapist in Social Service Center for Children and Families, 

 Social Support Centre, administrated by “Animus Association" Foundation 

 
Abstract: Currently D.C. is 10-year old boy who was determined as a special educational needs 

student. The case study is based on psychological and speech and language therapy of the child and psycho-

social consulting of the mother carried out in Social Service Center for Children and Families (SSCCF) 

administrated by “Animus Association" Foundation during a period of two years. The boy refused to follow the 

rules in school, protested teachers’ directions and struggled with social interaction. He dropped out of school 

twice. His mother had been assisting him until he graduated 4
th

 grade in the third school. Attention deficits were 

reported. D.C was with at least average intelligence. The clinical observation pointed to high rates of non-verbal 

intelligence and untypical strategies of tasks solving. The reading technic was poor. The words with high 

frequencies of usage were perceivable literally with omission of prefixes and suffixes while unfamiliar words 

were read by spelling out. The spontaneous written language was characterized by syntax mistakes, poor 

expression and usage of stereotypical phrases, unlike the spoken utterance. Handwriting was mainly with 

substitutions and omission of letters and syllables and subtraction of prepositions with words. Less grammar and 

specific mistakes were observed while using print. D.C. was interested in computer games, horror movies and 

drawing. These subjects improved his attention parameters and learning motivation, but the writing and reading 

were still with low performance. After a year of speech and language treatment the academic abilities of D.C. 

raised partially but behavioral and emotional symptoms were not steadily reduced. The started psychological 

therapy with the child as well as the systematical consulting therapy of the mother helped D.C. to change 

positively his attitude to the school institution and to develop his potential. D.C successfully graduated his 

primary school and now he is studding in high school without the assistance of his mother. 

Keywords: dislexia, behaviour problems, psychological therapy. 

 



 | 84 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

 

Въведение 

Дислексия на развитието 

Терминът дислексия (от гр. затруднения с думите) се използва за първи път през 

1887 г. от немския лекар Dr. Berlin за описване на изолирани нарушения в четенето при 

деца със съхранено интелектуално функциониране. (Тодорова Е., 2007, 2016) /4/, /5/.  

Мавлов (2005) споменава термина в контекста на разграничаването на 

разпадащи се функции и такива, чието изграждане е затруднено, използвайки термина 

„алексии“ за придобити нарушения на четенето, а „дислексия“ – за трудности в процеса 

на овладяването му /1/. 

Матанова (2001, 2003) описва тенденция в разбирането на термина, според която 

дислексичният синдром е съвкупност от множество симптоми, които влияят върху 

овладяването на процесите четене, писане, вербална експресия, пространствена и 

времева ориентация. Авторката посочва, че по отделно те не могат да дефинират 

проблема и че появата на един от симптомите предизвиква появата на друг, 

образувайки съвкупност, наречена дислексичен синдром /2/, /3/. В специализираната 

литература са се наложили два термина за описание на дислексичния синдром, а 

именно „дислексия на развитието“ и специфични нарушения на способността за учене 

(СНСУ).  Според Матанова (2001, 2003) и Тодорова (2007, 2016), двата термина 

описват едни и същи явления, но се употребяват в зависимост от контекста /2/, /3/, /4/ и 

/5/. За целите на настоящата разработка, посоччените термини ще бъдат приети като 

взаимнозаменяеми и ще бъдат употребявани като синоними. 

Така, в обобщен вид дислексията на развитието (СНСУ) представлява 

специфичен начин на преработка на информацията, който засяга една или повече от 

областите на ученето и се проявява основно в четенето, спелуването и писането. Може 

да бъде комбиниран със затруднения в математическите, музикалните, моторните и 

организационните умения, но видимо потенциалът и реалните постижения се 

разминават (Reid, 1998 и British Dyslexia Association, 1997, цит. по Тодорова Е., 20016, 

стр. 38-39). Развитийната дислексия се проявява в училище, т.е. след началото на 

ограмотяването и не се асоциира със сензорни, интелектуални и психични увреждания. 

От нарушението трябва да бъдат изключени и фактори като лошо преподаване и 

атипично езиково овладяване, както и други неспицифични ограничения пред 

обучителните способности (Тодорова, 2007, 2016), /4/, /5/. 

В следствие на дългогодишния си научен интерес и клиничен опит с лица с 

дислексия през 2016 г. Тодорова Е. очертава основните диагностични критерии, 

определящи нарушението: 

 несъответствие между потенциалните възможности на децата и техните 

реални достижения в училище; 

 специфична задръжка в развитието на езиковата система; 

 специфично изоставане в развитието на процесите четене и писане; 

 специфични трудности в овладяването на аритметичните операции; 

 нарушена ляво-дясно ориентация, съпътствана от дефицит на зрително-

пространствената перцепция; 

 когнитивен дефицит, обусловен от дефицит на вниманието и краткосрочната 

памет – базисни психични процеси, интерфериращи в ученето; (цит. по 

Тодорова Е., 2016, стр. 40) 

Според водещите специалисти в областта на дислексията, повтарящият се 

неуспех в училище е възможно да доведе до дефицит на вниманието и проблеми с 

психо-социалното функциониране. Сравнението с другите пък често формира чувство 

на малоценност и несигурност. Тези деца се затрудняват в поддържането на адекватни 
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междуличностни контакти и в откликването на очакванията на средата. За 

дислексиците изискващата среда може да доведе до опозиционно или клоунско 

поведение, безразличие, обърканост, агресия и други прояви, целящи да привлекат 

вниманието на околните и да го отклонят от непълноценното академично представяне 

/2/, /3/, /4/ и /5/. 

Анализ на случай 

Настоящият анализ на случай касае Д.Ц., момче (във възрастовия периода между 

8;8 – 10;5 г.) на базата на осъществяване на логопедична и психологична терапия с 

детето и предоставяне на психо-социално консултиране на майката в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства (КСУДС) към Фондация "Асоциация 

Анимус"(ФАА). 

Дефиниране на специфичните нарушения на способностите за учене: 

Случаят на Д.Ц. постъпи в КСУДС посредством направление от Отдел "Закрила 

на Детето" (О"ЗД") към Дирекция "Социално Подпомагане" по адрес на местоживеене 

като е посочена нуждата на детето да работи с логопед и психолог.  

Към онзи момент момчето беше на 8;8г. в началото на трети клас. При събиране 

на данни от анамнезата, майката разказа че в семейството има по-голяма с 6 години 

сестра, при която не са забелязани никакви проблеми, бащата не се занимава с 

отглеждането на децата и не се ангажира с трудностите на сина си. В първи клас детето 

е отпаднало от две училища (инцидент с ножица в първото, неспазване на 

дисциплината във второто). Във втори клас се решава майката да стои с детето в 

часовете и да го подсеща да участва в учебния процес, както и да овладява 

неприемливото му поведение. Майката сподели, че Д.Ц. нарушава дисциплината в 

часовете, не изпълнява указанията на учителите, нищо не може да го мотивира да учи. 

Учителите не успявали да го накарат да прави каквото и да било, не можели да 

овладеят и опозиционното му поведение. Тя говореше с открито обвинение към детето 

и изрази своето безсилие да повлияе на ситуацията. Бяха предоставени документи от 

редица логопедични, психологични и психиатрични изследвания на Д.Ц., където беше 

посочена диагноза "F-81 Смесено разстройство на училищните умения". От Експертна 

комисия по комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) бяха констатирани 

специални образователни потребности (СОП) и беше осигурено ресурсно подпомагане 

в училище.  

  Направената функционалната оценка  установи добре развити гнозисни 

функции с изключение на: ляво-дясно ориентация на изследващия; слухов гнозис за по-

сложни ритми; ориентацията по часовник. При праксисните функции бе отчетен не 

докрай развит динамичен праксис за реципрочна координация "длан – обърната длан" и 

превключване „юмрук – длан – страна“. При езиковото разбиране бяха отчетени 

дефицити в разбирането на предложни отношения и многозначност на думите. 

Говорната продукция се характеризираше с увуларен ротацизъм и билабиален 

ламбдацизъм в твърда позиция. Не бяха отчетени проблеми със съгласуването по род, 

число и време, но разказната реч течеше бавно с незрялост на изказа. Дните от 

седмицата се изброяваха с несигурност, а месеците не бяха усвоени.  

При изследване на писмената реч под диктовка бяха забелязани добре оформени 

елементи на графемите с проблеми по-скоро в големината на буквите, следването на 

реда и пренасянето на нов ред. Скоростта на писане беше изключително бавна, а 

допусканите грешки се състояха в сливане на предлози със следходната дума и елизии 

на суфикси. Тялото беше извито напред с лице прилепено към листа. 

Четенето на думи и текст се осъществяваше буква по буква с бавна скорост, без 

подходящи интонация и темп.  При цялостно произнасяните думи рядко се правеха 
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семантични замени, но често окончанията за род и число се бъркаха. На фона на лошата 

четивна техника, пролича добро разбиране на детайлите на историята и смисъла й. 

Математическите способности бяха засегнати по отношение на разпознаване на 

обозначените действия, разместване на някои цифри в двуцифрени числа при четене и 

писане под диктовка.  

Вниманието в изолиран вид не беше нарушено, но силно се влияеше от 

естеството на заданието. Вероятно, именно поради тази причина при първото 

изследване на зрителната памет резултатите бяха лоши, а при смяна на пробата - без 

отклонения. Процесите сравнение, класификация и диференциация бяха сформирани, 

но признаците, по които мислеше бяха нетипични (пример: „ракетата е различна от 

балона, самолета и хеликоптера, защото излиза в космоса“). 

В заключение: детето беше с добър когнитивен и сензорен капацитет, който се 

разминаваше с постиженията в училище. Имаше също и несъответствие между 

представянето в писмена и устна форма на задачите. Допусканите грешки бяха както 

специфично дислексични, така и свързани с ортографичното овладяване. 

След обсъждане на случая беше взето решение за стартиране на логопедична 

подкрепа, поради хипотезата за ненавременно диагностицирана дислексия на 

развитието, както и да се направи опит за въздействие върху поведенческите симптоми 

на детето посредством психологическо консултиране на майката.  

Прилагани подходи и постигнати резултати 

Логопедичната терапия беше насочена към преодоляване на регистрираните 

дефицити в пространствения и времеви гнозис, обогатяване и прецизиране на езиковата 

импресия и експресия, (както в писмен, така и в устен вид), минимизиране на 

специфичните грешки в писането, подобряване на четивната техника, както и към 

преодоляване на негативните нагласи към процесите на четене, писане и учене. За 

извършването на трудните за детето дейности достатъчна мотивация беше съвместна 

електронна игра от сорта на "дама", усложнен вариант на "морски шах", "бесеница" и 

др. Също така, във всяка сесия беше отделяно време за графично, а не вербално, 

изразяване. Като цяло, детето се съпротивляваше единствено на задачи включващи 

четене и писане. По този начин развитието на пространствения, времевия и ритмовия 

гнозис се осъществи без особени затруднения. Ориентацията по часовник и 

аритметичните операции също се усвоиха с лекота от детето. Писмените упражнения, 

които изискваха допълнителни поощрения,  биваха насърчавани с предоставяне на 

подходящи когнитивни задачи. На този етап може истинското поощрение да е било 

предоставената алтернатива за изява и високата оценка за възможностите на детето.  

Така че регистрираните дефицити в невербалната сфера е малко вероятно да са били 

със специфичен характер. 

Писането под диктовка също се подобри относително бързо. Още в началото 

беше предоставена възможност за употреба на печатни букви, а самият Д.Ц. предпочете 

да пише с молив, което също беше прието, включително и в училище. Бавната скорост 

на писане се запази. 

В този вид терапията продължи от септември 2014 г. до май 2015 г.. За тези 

месеци вътрешната мотивация на Д.Ц. по отношение на упражняването и развиването 

на четивната техника и писмените умения, така и не се повиши. Беше постигнат 

определен напредък в разделното писане, следването на редовете, големината на 

буквите и пунктуацията. Скоростта на четене беше с леко подобрение. С помощ от 

логопеда част от думите  се процесираха на срички, след което се произнасяха 

цялостно, но спонтанният модел на сублексикално четене се запази.   Д.Ц. не 

оспорваше обучителните упражнения, но саботираше изпълнението им с чести 

прекъсвания.  
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През последния месец от учебната година споделяше единствено, че е изморен, 

че няма желание за нищо, беше неспокоен, не можеше да седи на едно място, издаваше 

повтарящи се звуци, изразяваше безпокойството си на телесно ниво. Появи се съмнение 

за умствена и физическа умора, така че обучителните упражнения бяха редуцирани и 

това успокояваше Д.Ц.. Пред вид предстоящото отсъствие на майката и двете деца от 

града, случаят не беше предложен за поемане от детски психолог, въпреки 

наблюдаваните симптоми на безпокойство и обърканост. 

В следствие на психологическото консултиране, майката осъзна че е добре да се 

оттегли от някои от часовете. Оставаше на разположение в сградата на училището при 

възникване на конфликт, но реално отделянето от детето и промяна в отношенията 

помежду им не беше забелязана. Редовното даване на обратна връзка на майката за 

терапевтичния процес, не спомогна за снижаване на личната й тревожност. Нямаше и 

осезаема промяна в семейната обстановка. Това се потвърждаваше и от психолога, 

работещ с майката.  Поведенческите прояви в училище не претърпяха устойчиво 

подобрение. 

Интензивната терапия продължи до края на учебната година. Бяха предоставени 

неголям брой упражнения за изпълнение през ваканцията с ясни инструкции и ниско 

ниво на трудност с цел поддържане на постигнатото от детето ниво.  

 

Превес на емоционално-поведенческата симптоматика 
След започването на следващата учебна година (4 клас) работата по случая беше 

подновена. Този път първата сесия беше проведена след започването на учебната 

година. В първата среща след прекъсването Д.Ц. сподели, че лятото е минало скучно, 

не е имало интересни преживявания на село и че всичко си е все същото, но че в 

същото време не му се започва училище.  

Прилагането на терапевтичните подходи преди лятното прекъсване не беше 

достатъчно да мотивира Д.Ц. за надграждане на постигнатите резултати. Наложи се 

майката да стартира консултациите си с нов (трети) консултант. Практиката показва, че 

рядко смяната на консултант има градивен ефект върху случая, но майката на Д.Ц. 

съумя да сформира устойчива доверителна връзка именно в този момент.  

Както в училище, така и в логопедичните сесии безпокойството на детето се 

изразяваше на вербално и телесно ниво. Само месец след започването на учебната 

година, Д.Ц. беше неспособен да овладее гнева си спрямо всеки опит за ангажирането 

му с дадена задача. Употребяваше нецензурни думи, повтаряше изрази и звуци, 

свличаше тялото си от стола, беше в перманентно лошо настроение, трудно се 

успокояваше, което успяваше да вербализира. Сподели, че „не може да спре да говори 

и да се ядосва“. Регресът се наблюдаваше на поведенческо ниво, но това засягаше и 

способностите за учене по отношение на вниманието и мотивацията. 

Трябва да се отбележи, че тези прояви съвпаднаха с наближаващата 

психиатрична реоценка, както и с влошените отношения с ресурсния учител. 

Нуждата на Д.Ц. от работа с психолог беше очевидна, така че случаят беше 

обхванат и в тази насока. Форматът на екипната работа беше осъществяване на 

интензивно психо-социално консултиране на майката и акцентиране върху 

психологическата терапия на детето. Логопедичната работа беше със спомагателен 

характер. Беше настъпил момент, в който опитите за ангажиране на детето с 

обучителни дейности трябваше да бъдат преустановени, поне за известно време.  

В сесиите се занимавахме с търсене на интересни за детето материали в 

интернет, рисуване, сгъване на оригами и свободни диалози.  

Д.Ц. се възползваше от психологичното си пространство, а отношението на 

майката към проблема претърпяваше  лека трансформация в посока на постепенно 
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отделяне от детето, отчитане на потребностите му и насърчаване на неговите силни 

страни. Все още обаче не беше способна да защити тази позиция в училището, където 

положението не се променяше.  

Взехме екипно решение да инициирахме мултидисциплинарна среща с 

директора на училището, класния ръководител и ресурсния учител.   Аз и клиничният 

социален работник, консултиращ майката, посетихме училището, за да придобием по-

пълна представа за проблемите там и да направим опит за сътрудничество с педагозите. 

Представителите на училищната институция разказаха за многобройните си опити да 

включат Д.Ц. в учебния процес, които били абсолютно безрезултатни. Изразиха 

определен упрек към майката и самото дете, както и своите притеснения за сигурността 

на останалите деца, които са им поверени. Ресурсният учител бе на мнение, че 

проблемите се дължат на семейната среда и противопоставянето на детето, а не на 

специфични затруднения. За нея беше от особено значение да се срещне с психолога на 

Д.Ц. като ключов специалист в случая. Класният ръководител също разчиташе на 

подобна среща. Последващите събития показаха, че вероятно педагогическият екип е 

имал отбранителна позиция към първата мултидисциплинарна среща, но провеждането 

й е променило нагласите в посока на сътрудничество с екипа на КСУДС. 

На следващата мултидисциплинарна среща с участието на психолога на детето, 

логопеда, класния ръководител и ресурсния учител беше приет нов подход към случая 

на Д.Ц.. Педагогическият екип се ангажира с това да оттегли директивния си подход и 

отчаяните опити за включване в учебния процес. Целта на тази стъпка беше, когато 

ученикът е спокоен и не нарушава дисциплината, дори и да не взема участие в 

задачите, да не бъде притискан с други (вероятно непосилни) изисквания. Така не би 

имало нужда от присъствието на майката в часа и Д.Ц. не би представлявал заплаха за 

сигурността на останалите деца. 

Двете учителки се съгласиха, че това е единственото, което не са опитали и 

заявиха готовност да съдействат по този начин, въпреки вероятните си съмнения 

относно изпълнението на служебните задължения и предстоящите матури. 

През втория срок на четвърти клас детето продължаваше да има проблеми със 

социализацията в училище, но агресивните прояви значително намаляха. Майката 

избягваше да влиза в часовете, освен в тези с ресурсния учител и проявяваше по-

толерантно отношение към желанията на сина си. Самият той отработваше страховете 

и въпросите на порастването в психологичните сесии, а достъпът и боравенето с 

информация – в логопедичните. Въпреки опасенията на учителите, детето се справи с 

външното оценяване в края на четвърти клас, при това с добри резултати. Явно в Д.Ц. 

се беше зародило определено целеполагане, тъй като той сам бе пожелал да 

кандидатства в гимназията на сестра си, което изискваше подготовка по чужд език. 

Чрез частни уроци той успя да покрие изискванията за влизане в такава паралелка и 

беше записан в желаното училище. Самият той сподели, че е любопитен към новата 

среда и се надява да се „впише“ повече. 

Заключение 
Съвместното съществуване на дислексия на развитието с емоционално-

поведенчески проблеми не е ново явление, но това не прави проблема лесен за 

третиране от професионалистите, педагозите, семейството и дори връстниците на 

подобен индивид. Не е изненадващо, че едно интелигентно, но провалящо се в училище 

дете се разстройва и реагира поведенчески на неуспехите си. От друга страна, ниската 

мотивация и противопоставянето на учебния процес могат да доведат до пропуски в 

овладяването на учебния материал и да са реалният първоизточник на проблема. В 

разгледания случай поведенческите симптоми и обучителните трудности са с 

едновременно ранно начало и е трудно да се прецени кое нарушение е възникнало 



 | 89 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

първо. Има фактори от средата и вътрешните преживявания на детето, обаче, които 

остават скрити, както за ангажираните със случая специалисти, така и за настоящия 

анализ. Така или иначе, случаят имаше своята динамика и възможността за работа в 

мултидисциплинарен екип, позволи намесата на подходящи специалисти в подходящ за 

това момент. Всичко това помогна на самият Д.Ц. да повярва в своя потенциал и да не 

се отказва той да проличи в реалните му постижения. 
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