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ABSTRACT: The classification of children with disorders or disabilities in various inde-
pendent groups is summarized in the term „children with special educational needs“ at 
the heart of which lies not medical, and educational (social) model to identify.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Във всяко общество съществува група от хора, чийто здравен статус, 
психологическо състояние, потенциални възможности за обучение и разви-
тие, както и потребности ги поставят в по-неблагоприятно положение спря-
мо останалите членове на социума. Голям процент от населението на всяка 
държава се състои от хора, имащи известни физически, сензорни или мен-
тални различия. Проблемът е особено актуален в областта на образованието, 
което освен образователна има и социализираща функция.

В съвременната специална педагогика в световен мащаб се говори из-
ключително много за процесите, свързани с интеграция, социализация и 
адап тация на децата с увреждания. Признава се правото им на образование 
наравно с другите, защото: „Образованието е право на всяко дете. То започва 
в семейството и обхваща формални и неформални инициативи за образова-
ние в рамките на общността. То е и подход, който поставя детето в центъра на 
образователния процес и признава, че децата са отделни личности с различни 
потребности от обучение“[3]. Всички тези деца независимо от техните особе-
ности и специални потребности трябва да имат възможността да живеят, да 
се обучават, да развият своя потенциал и да се реализират като пълноценни 
граждани на обществото.

СП като научна област в различните страни съществува под различ-
ни наименования. У нас до 1995 г. тя се нарича дефектология. Понятието се 
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състои от две думи: дефект – недостатък или отклонение от нормалното раз-
витие и логос – наука т. е. наука за отклонение в развитието. От 1995 г. се въз-
приема международното название „Специална педагогика“ т. е. СП е наука, 
която изучава отклоненията от нормалното развитие при деца и възрастни и 
методите за тяхното преодоляване и възстановяване.

Зл. Добрев определя специалната педагогика (СП) като комплексна на-
ука за изучаване особеностите в развитието на децата със специални обра-
зователни потребности (СОП) за разкриване закономерностите на тяхното 
възпитание, обучение и образование и подготовката им за активна трудова 
дейност.

Според Ив. Карагьозов: „Същността на специалната педагогика е в 
това, че тя е научно-практическа дейност, насочена към създаването и из-
ползването на такива форми на социални отношения с децата със специални 
образователни потребности, чрез които в процеса на организираното взаи-
модействие с тях (специално обучение и възпитание) да се постигне тяхната 
корекция, компенсация и развитие в съответствие със социалните норми и 
изисквания, и включването им в естествените обществени отношения“.

Обект и предмет на специалната педагогика са: деца и възрастни, които 
имат – речеви, зрителни, слухови или психо-социални отклонения в разви-
тието си. В. Кацарска и Ив. Карагьозов (2008) разглеждат обекта на дефекто-
логията в два аспекта – тесен и широк. В първия случай това са: „аномалните 
деца, диференцирани според типа дизонтогения, а във втория – аномалните 
индивиди от всички категории отклонения от нормата“[2].

Основното понятие аномален – неправилен в СП означава развиващ се 
неправилно, отклоняване от нормалното личностно развитие вследствие на пси-
хичен или соматичен дефект. Наличието на аномалия невинаги води до аномал-
ност, но във всеки случай когато възпрепятства нормалната социална функция 
на индивида това води до отклонения в неговото естествено психо-социално 
съзряване. В СП аномалното развитие (АР) не се приема като заболяване, а като 
специфично психо-социално развитие под влияние на патологично състояние.

Същността на АР се проявява в характера на явленията, които въз-
препятстват и стимулират развитието на АД. АР е диалектически процес на 
единство и борба на противоположностите, на противоречивите тенденции 
в развитието. В процеса на естествено развитие на детето е налице спонтанна 
самокорекция и автокомпенсация. Необходимо е стимулиране от близкото 
социално обкръжение – семейство, училище, за да могат неговите съхранени 
функции да се стимулират и използват с цел „натрупване на човешки опит“.

Аномални деца (АД) са тези, които имат отклонения от нормалното 
физическо или психическо развитие, които вследствие на сериозни психиче-
ски или физически дефекти следва да се обучават в специално учебно-възпи-
тателно учреждение.

Обектът на специалната педагогика би могъл да се разглежда в два 
аспекта: в тесен и широк смисъл. В първия случай се обхващат деца и под-
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растващи с различни типове нарушения, които се намират под влияние на 
специално организирано учебно-възпитателно въздействие. В широк смисъл 
включва децата със СОП с всички категории отклонения. Към обекта на спе-
циалната педагогика се причисляват и деца със сложни комплексни дефекти 
като умствена изостаналост, частична слепота, глухота и т. н.

Предмет на специалната педагогика са онези характерни социални 
отношения и взаимодействия между хората, които възникват в процеса на 
педагогическата рехабилитация на индивидите със СОП, както и закономер-
ностите на тяхното изграждане, приложение и позитивно (корекционно-ком-
пенсаторно) въздействие върху нейния обект. СП изучава особеностите на 
развитието на децата с различни отклонения и определя насоките на тяхното 
обучение, възпитание и образование.

Основната цел на СП е социалната рехабилитация на децата, които 
страдат от психически, сензорни и физически отклонения. В педагогически 
аспект понятието означава възвръщане на способностите на индивида с ув-
реждане за активно участие в обществения живот.

Специалната педагогика условно се разделя на следните групи: 
• Педагогика на интелектуалната недостатъчност – обект са деца с ум-

ствена изостаналост. Специалистите, които работят с тях, се наричат 
специални педагози – ресурсни учители; 

• Сурдопедагогика – разглежда деца със слухови нарушения (недоста-
тъци). Специалистите доскоро се наричаха сурдопедагози, а от около 
2 години слухово-речеви рехабилитатори; 

• Тифлопедагогика – обхваща деца със зрителни нарушения (недоста-
тъци). Подпомагат се от педагог за работа със зрително затруднени 
деца т. н. тифлопедагог; 

• Логопедия – наука за лица с речеви нарушения (недостатъци). С тези 
деца работят логопеди; 

• Соматопедия – занимава се с нарушения в опорно-двигателния апа-
рат и техните особености в психо-физиологичен аспект; 

• Етопедия изучава отклоненията в характера и поведението; 
• Педагогика за деца със задръжки в психическото развитие. При тази 

категория деца интелектуалният квотиент (IQ) е в рамките на 70 – 85 
и често се определя като гранична форма или „ниска норма“. Твърде 
често те не могат да се диагностицират правилно и навреме или се 
бъркат с други сходни състояния; 

• Деца с множество увреждания.
Както всяка наука така и специалната педагогика борави както с общо 

педагогически, така и със специални термини и понятия.
ВЪЗПИТАНИЕ – това е процес на целенасочено формиране на правил-

но съзнание и поведение и всестранно развитие на личността. В широк сми-
съл възпитанието включва много въздействия за подготовка на личността за 
активно и пълноценно участие във всички сфери на живота. В тесен смисъл 
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възпитанието означава формиране на мирогледа, нравствения и естетически 
поглед и физическото развитие.

ОБРАЗОВАНИЕ – то е съвкупност от систематизирани знания, възгле-
ди, умения, убеждения, навици, развитие на познавателните сили и способ-
ности, получени чрез организирано обучение.

ОБУЧЕНИЕ. Процес на целенасочено въздействие (взаимодействие) на 
преподавателя и учениците, в хода на което се решават задачите на образова-
нието, на възпитанието и на общото развитие на учениците.

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА. Процес на възникване и психо-физическо 
формиране на човешката личност под влияние на външни и вътрешни упра-
вляеми и неуправляеми фактори.

КОРЕКЦИЯ. Понятието корекция произлиза от лат. корекцио-подобря-
ване, поправяне, изглаждане. В СП понятието означава преодоляване откло-
ненията в развитието на децата с увреждания и подобряване на техния соци-
ално-психологически статус, чрез специално организирано обучение и възпи-
тание, които се извършват в корекционен режим. В тесния смисъл на думата 
това е преодоляване на частичен (локален) соматичен проблем. В широкия 
смисъл на думата: корекцията е система от педагогически и непедагогически 
лечебни мерки, които са насочени към поправяне на недостатъците в разви-
тието на детето. В СП корекционното въздействие се насочва към вторичните 
психо-социални деформации. В дефектологията корекцията е цел, основна за-
кономерност, същност и съвкупност от задачи на рехабилитацията.

Задачите на корекцията са следните: профилактика на аномалното раз-
витие – създаване на такива условия, които не допускат по-нататъшна де-
формация в неговото развитие; корекция на висшите психични функции на 
волевата сфера на аномалното дете; корекция на неадекватно формиралите 
се представи, навици и привички, преодоляване на наличните отклонения; 
развитие и правилно формиране на личността на аномалното дете.

Средствата на корекцията винаги са съобразени с вида аномалия. Това 
налага специална учебната програма, съдържание и форми на работа с дете-
то. Формите на корекционната работа биват индивидуални, групови, подне-
сени чрез различни видове игра, учебна и трудова дейност. Корекцията в СП 
се осъществява посредством система от педагогически похвати и средства, 
целяща отстраняването или намаляването на недостатъците във физическо-
то и психическото развитие на децата. Корекцията е възможна благодарение 
на способността на организма да престроява собствените си функции.

Методите на корекцията са: общи – в които се включва медицинско ле-
чение, обучение и възпитателно въздействие на социалната среда, работа със 
семейството, както и трудова подготовка и специални методи – за преодоля-
ване на недостатъците при глухи, слепи и деца със соматични недостатъци.

КОМПЕНСАЦИЯ. Думата компенсация е от латински произход и оз-
начава „допълване“, „заместване“. В СП компенсацията се разглежда като 
сложен процес на преустройство, заменяне и развитие на загубени или нару-
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шени функции на определени органи с помощта на други, чиито функции са 
запазени, т. е. заместване на възможностите на увредената функция с функ-
цията на здрави органи. Напр. глухите деца не могат да възприемат устната 
реч на околните чрез слуха си и увредената функция на слуховия анализатор 
се заменя от зрителния анализатор. Те се учат чрез зрението си да възприемат 
устната реч по движението на устните на говорещия.

Компенсацията е своеобразен процес на развитие, при който се форми-
рат нови динамични системи, възстановяват се нарушени или недоразвити 
функции, възникват замествания на една функция с друга, формират се пох-
вати за действие и усвояване на социален опит. Формите на компенсация са: 

• вътрешно-структурна или вътрешно системна – преобразуването на 
дадена система се извършва в рамките на структурата, която я осъ-
ществява; 

• между системна – засегнатите функции се поемат от структури и 
функции на други органи; 

• автоматична – при компенсиране на дейността на важни соматични 
структури (анализатори, вътрешни органи) протича без формиране 
на нови връзки, увеличава се интензитетът на функцията; 

• формираща компенсация – извършва се чрез постепенно преобра-
зуване на увредените функции, установяване на множество между 
системни връзки, усилване и стабилизиране на дейността на новата 
функция.

Факторите, от които зависи процесът на компенсация, са следните: ре-
зервни възможности на централната нервна система; висока пластичност на 
ЦНС; степен на деформация; възраст, на която е възникнала дисфункцията; 
индивидуалните особености на ЦН дейност – отношение към дефекта на ин-
дивида, образование, социални отношения, социално положение.

В СП компенсацията се разглежда не толкова като пълно или частично 
заместване, колкото като възстановяване на личностно-обществените въз-
можности на аномалията.

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ. Разпадане на вече създадени механизми на ком-
пенсация. Изразява се във влошаване на работоспособността, изменение на 
отношението към ученето и околните, влошава се наблюдателността, внима-
нието и др.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ. Възвръщане на детето в социалната среда в рам-
ките на неговите психо–физически възможности. Думата социална рехаби-
литация е от латински произход „социо“ – произход, „ре“ – отново, „хаби-
литас“ – способност и означава – възвръщане, възстановяване на способно-
стите на аномалния индивид в обществения живот. От гледна точка на СП 
рехабилитацията е система от медико-педагогически мероприятия, насочени 
към преодоляване и профилактика на отклоненията в личностното развитие 
на АД към адекватното им включване в реалните социални отношения и пре-
ди всичко в естествени трудови отношения.
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Основни средства за постигането на социалната рехабилитация са ко-

рекцията и компенсацията. Рехабилитацията има различни страни – меди-
цинска, психологическа, педагогическа и др. При възрастните аномални лица 
социалната рехабилитация има поддържащ, стабилизиращ характер, а при 
АД развиващ характер.

СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ. Приспособяване на ученика към услови-
ята на живот. В процеса вземат активно участие механизмите на централната 
и периферната нервна система.

РЕАДАПТАЦИЯ. Способност на централната нервна система на чове-
ка повторно да се приспособява към условията на околната среда, бързо да 
изработва своя динамичен стереотип.

Задачи на специалната педагогика – Коберник, Синыов: 
• осъществява разнообразно психолого-педагогическо, клинико-фи-

зиологическо изучаване на особеностите и закономерностите на фи-
зическото и психическо развитие на различните категории АД; 

• определя структурата на дефекта при различни аномални и потенци-
ални възможности за развитие на АД; 

• разработва от психично-педагогическа страна квалификациите за 
АД и решава задачи за диференциацията, обучението и възпитание-
то им; 

• обосновава принципите за създаване и развитие на система от спе-
циални учреждения за обучение и възпитание на АД с цел оптимал-
но въздействие на хода на тяхното развитие; 

• установява закономерностите и особеностите на учебно-възпитател-
ния процес в учрежденията за АД. Определя задачите, съдържание-
то, формите и методите на тяхното лечение, възпитание и трудова 
подготовка; 

• разработва специални технически средства, подпомагащи децата с 
аномалии; 

• определя пътищата и средствата за профилактика на аномалиите 
при развитието на децата.

С развитието на науката, специалната педагогика си поставя и по-ши-
роки задачи: да обезпечи максимална корекция на недостатъците в общото 
развитие на увредената личност, повишаване на нейната социална ценност, 
да развие съзнанието, морално-етичните качества, икономическата подго-
твеност и да осигури такава професионална подготовка на децата и подра-
стващите, която да им позволи да се реализират в трудовия живот. Така се 
създават предпоставки за една действително адекватна социалната адаптира-
ност и рехабилитация.

Чрез прилагането на специфичните методи се подобрява мотивацията 
на децата за участие в учебната работа. Усвояването на учебното съдържание 
и на практическите умения е по-пълноценно. Методите на специалната педа-
гогика са [2]: 
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• клинически методи – чрез тях се установяват причините, локализа-

цията, патологическата структура и същност на недостатъците на 
АД. Към тях се отнасят методите на медицината, на неврологията, 
антропологията и др. Основни методи в СП са анамнезата и мето-
дът за сравнение на клиничните и патоанатомични данни за всяко 
конкретно състояние; 

• психологически методи – използват се за разкриване на вто-
рични нарушения в психо-социалното развитие на аномалните. 
Психологическите методи в специалната педагогика са наблюдение-
то и експеримента. Чрез тях се отчитат познавателните, емоционал-
но-волевите, личностните и социалните черти на деца със специални 
образователни потребности; 

• педагогическите методи са: педагогическо наблюдение, беседа, анализ 
на документи и продукти от дейността на тези деца. Използва се и пе-
дагогическия експеримент. Педагогическите методи се прилагат с по-
мощта на специфични педагогически похвати, различаващи се за раз-
личните категории деца със специални образователни потребности.

Децата с увреждания са ценни тъкмо със своята различност и придоби-
вайки друг житейски опит точно те в някои отношения са способни на ориги-
нални и нестандартни решения. Тези тенденции все по широко навлизат и у 
нас. Медицинският модел на диагностика се променя към социален и социал-
но–педагогически. Акцентът не е върху уврежданията, а върху индивидуал-
ните възможности за развитие на всяко дете и потребностите му от образова-
ние, защото всяко дете е уникално и неповторимо, както с недостатъците си 
така и с постиженията. Целта на педагога е да успее да намери най-правилния 
подход и пътищата за решение на проблемите на всяко от тях. Това изисква 
непрекъснато професионално усъвършенстване, творчество и преоценка.
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