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Резюме: Ерготерапевтичната практика за подкрепа на деца специални нужди по отношение на 

образователното им развитие все още прави първи стъпки в България. Ето защо, статията се стреми да 

даде отправна точка за подобряване на разбирането към ерготерапевтичната професия в тази сфера и 

създаването на повече възможности за развитието й. В статията са представени резултати от теренно 

проучване на типовете ерготерапевтични подходи за подобряване на писането на деца със специални 

образователни потребности и условията за ефективност при прилагането им. 
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Abstract: The occupational therapy practice for supporting children with special needs in terms of their 

educational development is still making its first steps in Bulgaria. That is why this article’s purpose is to give a 

starting point for a better understanding of the occupational therapy profession in this field and to establish more 

opportunities for its development. The article presents the results of a field research on the types of occupational 

therapy approaches for improving the handwriting of children with special educational needs and the needed 

conditions for their efficiency. 
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Въведение 

Въпреки напредъка на съвременните информационни и комуникационни 

технологии, ръкописното писане все още играе съществена роля за учениците. По 

думите на Woodward и Swinth: „Без усвояването на умения за четливо писане, децата 

губят достъп до една форма на комуникация, на която все още се разчита в голяма 

степен в нашето общество.” Според двамата автори децата с увреждания или забавяне в 

развитието се затрудняват с овладяването на умението за четливо и правилно писане и 

имат нужда от допълнителна подкрепа, тоест такава, която „отива  отвъд стандартната 

образователна програма”. [2] 

В своята разработка „The Effects of the Handwriting Without Tears Program on the 

Handwriting of Students in Inclusion Classrooms” Lisa Owens се спира на редица 

проучвания изследвали ролята на ерготерапевта за развитие на уменията за писане и на 

най-често прилаганите ерготерапевтични подходи за подкрепа и ефекта от тях. Според 

проучване на McHale and Cermak, цитирано от Owens, учениците в начална 

образователна степен в Щатите прекарват между 30 и 60 % от времето си в клас в 

дейности свързани с фина моторика и писане, като писането доминира. Според 

проучването 10 % от всички ученици в начална образователна степен имат затруднения 

с фината моторика. Затруднената фина моторика може да доведе до ниска самооценка и 

фрустрация, както и до изоставане в училище. Според други проучвания, също 

цитирани от авторката, затрудненията свързани с писането са една от най-често 
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срещащите се причини за насочване към ерготерапевтична подкрепа в училищната 

система. Докато учителят отговаря за инструкциите за писане, ерготерапевтът оказва 

въздействие върху дефицити в сферата на позиционирането и постуралния контрол, 

моториката, възприемането и преработката на сензорната информация. 

Ерготерапевтите идентифицират основните градивни умения свързани с проблемите в 

писането на съответното дете и предлагат дейности, които да адресират тези умения, 

пише още Owens. [1] 

 

Изследване и метод  

Предмет на настоящето проучване е ролята на ерготерапевта за подобряване на 

писането на деца със специални образователни потребности.  

Целта е да бъдат идентифицирани и да се се изследват, а след това да бъдат 

описани подробно и систематизирани типовете подходи и дейностите, чрез които 

ерготерапевтът може да въздейства за развитието и усъвършенстването на уменията за 

писане на тези деца. Проучването реализира целта си посредством изпълнението на 

следните основни задачи: 

 Направен литературен обзор на различните типове специални образователни 

потребности и изведени на негова база характерните за тях затруднения с писането; 

 Описани и сравнени педагогическите и ерготерапевтичните подходи за 

подобряване на писането; 

 Извършено собствено теренно проучване за изследване на ефективните 

ерготерапевтични подходи и практики чрез работа с група деца, които имат 

затруднения с писането; 

 Анализ на получените в хода на проучването резултати; 

 Изводи и препоръки за ролята на ерготерапевта за подобряване на писането 

на децата със специални образователни потребности. 

 

 

Ход на изследването 

Постепенно бяха идентифицирани 11 деца, които да получат ерготерапевтична 

подкрепа заради затрудненията си в писането. Бяха избрани деца от първи до четвърти 

клас на общообразователно училище с различни диагнози и деца без официални 

диагнози, но със сериозни затруднения по време на писане и с лоша писмена 

продукция.  

Като основен инструмент за оценка на писането е използван Handwriting 

Assessment Protocol – 2nd edition, School of Rehabilitation Science, McMaster University, 

2009. В допълнение на наблюденията и оценките включени в Протокола са направени и 

допълнителни клинични изследвания при някои от децата, когато са били налице 

индикации за необходимостта им. В допълнение на това са направени интервюта с 

учителите и родителите на децата и пряко наблюдение на техните подходи за подкрепа 

с цел идентифициране на работещите модели и уеднаквЯване на инструкцията, където 

това е необходимо. Данни за децата, участвали в проучването могат да бъдат видени в 

табл. 1. Обобщение на затрудненията на децата, участващи в групата на изследването 

може да бъде видяно в табл. 4. 
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Таблица 1.Участници в изследването 

 Име
1
 Клас Диагноза 

1 Йовко 1 Липсват данни за точната диагноза 

2 Евгени 1 Други ГРР (F 84.8) 

3 Жени 2 Други ГРР (F 84.8) 

4 Ради 2 Умерена УИ (F 71.1), Синдром на Даун 

5 Мария 2 Няма поставена официална диагноза 

6 Кремена 2 Лека степен на умствено изоставане 

7 Чавдар 2 Няма поставена официална диагноза 

8 Валерия 2 ДЦП атаксична форма, с придружаващи 

заболявания симптоматична епилепсия и 

страбизъм 

9 Филип 3 Тригоноцефалия (С синдром), лека УИ 

10 Онур 3 УИ 

11 Антония 4 ДЦП (спастична квадрипареза – горните 

крайници са съвсем леко засегнати), носи очила за 

късогледство 

 

 

Таблица 4. Обобщени данни за затрудненията на всички деца 

Име Причини за затрудненията в дейностното 

изпълнение на писането 

Йовко, 

Евгени, 

Жени, 

Ради, 

Валерия, 

Филип, 

Онур 

При тези деца са налице сериозни затруднения на 

перцептивно ниво (перцепция на тялото и зрителна 

перцепция), на ниво зрително-моторна интеграция и 

мануален праксис и на равнище фонологична осъзнатост. 

При някои от тях е нарушен и фонемния гнозис. 

Мотивацията е предимно външна – както позитивна, така и 

негативна. При повечето се наблюдава неустойчиво 

внимание и необходимост от честа смяна на дейностите. 

Антония, 

Кремена, 

Мария, 

Чавдар 

При тази група деца затрудненията се дължат на по-

дискретни нарушения на перцепцията, на не достатъчно 

развит мануален праксис (поради липса на опит) и 

сравнително леки затруднения с фонологичната осъзнатост 

(по-изразени единствено при Кремена, но с добра прогноза 

за развитие). Мотивацията им е силна, критични са към 

собствената си продукция, имат добри способности за 

автокорекция.  

 

Както се вижда, при голяма част от децата става дума за сериозни перцептивни, 

координационни и двигателни затруднения и нарушения, както и езикови и когнитивни 

дефицити, които затрудняват усвояването на умения за бързо и плавно писане.  

В хода на изследването е извършена пряка и непряка терапия на децата с 

проблеми в писането. Пряката работа с децата включва, както адресиране на 

конкретните компоненти от дейностното изпълнение, които са нарушени, с цел тяхното 

развитие, така и адаптиране на средата и инструментите за писане и модифициране на 

                                                 
1
 Имената на децата са променени с цел запазване в тайна на тяхната идентичност 
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дейностите с цел улесняване на дейностното изпълнение. И не на последно място като 

значение, е включването на елементи за повишаване на мотивацията и личната 

самооценка на учениците.  

 

 

Резултати 

Непряката подкрепа за децата, т.е. работата с родителите, учителите и 

специалистите включва следните дейности: 

 изясняване на причините за дейностните затруднения; 

 синхронизиране на инструкциите към детето и на използваните помощни 

средства;  

 препоръка за дейности, които да бъдат изпълнявани в училище или у дома; 

 насочване към други специалисти (логопед, кинезитерапевт, очен лекар, 

невролог), когато е необходимо. 

При пряката работа с децата са приложени пет основни подхода, използвани в 

комбинация помежду си: 

(1) Сензорно-интегративният подход включва дейности, стимулиращи по-базови 

сетивни системи – вестибуларна, проприоцептивна и тактилна, с цел подготовка на 

нервната система за изпълнение на дейности свързани с по-късно усъвършенстващите 

се системи – слухова и зрителна и интеграцията между тях и двигателната система, 

както и развитието на езика, вниманието и паметта с цел правилна перцепция на 

стимулите от средата и интегрирането им в двигателен отговор и когнитивен опит. При 

децата, при които систематично и продължително бяха прилагани подходи от сензорно-

интегративната терапия (Жени, Валерия, Филип) се забелязва по-добра перцепция за 

собственото тяло. При децата, при които подходът е използван спорадично или за 

кратко (както при Онур и Евгени) не бяха наблюдавани дълготрайни промени, а само 

такива, имащи временен характер, докато трае сесията. 

(2) Мултисензорният подход включва стимулиране на няколко сетивни системи 

едновременно с цел обогатяване на опита и по-добро разбиране и извършване на 

задачата. Подходът беше полезен за всички деца. 

(3) Когнитивен подход – за овладяването на уменията се разчита на развитието на 

способността на детето да следва инструкции, демонстрации, да се самонаблюдава, да 

се отнася критично към продукцията си и да се самокоригира при необходимост. При 

прилагне на подхода се забелязва по-осъзнато участие в дейностите и от там 

повишаване на личната самооценка и желание за участие.  

(4) Ергономичният подход включва адаптиране на средата или на инструментите 

за писане, така че да отговарят на нуждите на детето. Откроиха се следните условия за 

позитивен и дълготраен ефект върху уменията за писане при прилагане на ергономичен 

подход: адаптациите в средата да бъдат направени в естетвената среда на детето – в 

учебното заведение и у дома; използването на помощни средства при писане да се 

приложи, когато ръката на детето биомеханично е готова за тях, както и да могат да се 

използват в различните контексти, при които се изпълняват дейности свързани с 

писане.  

(5) Модифицирането на дейностите включва промяна на дейностите така, че да 

бъдат реално достъпни за детето с премерено ниво на предизвикателство. Този подход 

беше важен и полезен за всички деца, участващи в изследването. Предлагането на 

дейности, които са достъпни за тях, създаде у децата вяра в собствените им 

способности и даде възможност за плавно надграждане на уменията.  

 

Заключение 
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Настоящето изследване изведе на преден план ползите от включването на 

ерготерапевти в екипите за предоставяне на образователни и социални услуги за деца 

със специални образователни потребности заради интегриращата роля на 

ерготерапевта, както за развиване на компонентите на писането и подготовката на 

детето за усвояването им, така и при консултирането на родителите и останалите 

професионалисти, работещи с детето. 
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