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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 

Вниманието и изследователската активност в рамките на предложения проект 

обхващат проблеми и трудности при овладяването на учебния материал от ученици в 

начална училищна възраст. В тази връзка тук се визира дихотомията на следните 

основни категории ученици – такива със специфични нарушения на способността на 

учене, които имат строго определени критерии за диагностика и идентификация, както 

и друга  твърде широка и хетерогенна голяма категория, включваща  разнообразни и 

разнородни  нарушения на академичните умения в резултат на различни дефицити и  е 

дефинирана като  група на неспецифичните или вторични  нарушения на способността 

за учене. 

След  определяне  контингента на изследване бе съставен диагностичен 

инструментариум за провеждането му. Разработена бе система за оценяване 

постиженията на учениците по математика. Създадената тестова батерия е за 4 групи 

изследвани лица - 6 годишни (ПУВ ); 1. клас; 2. клас; 3.клас и 4.клас. Задачите са 

съобразени както с възрастовите особености на изследваните лица, така и с 



изискванията по учебните програми за съответния клас. Знанията и уменията, които 

учениците трябва да притежават, за да се справят с предложените пет задачи са от 

значение за целите на изследването. 

Резултатите от изследването са подложени на задълбочена  обработка чрез  

статистическа програма SPSS. Те са анализирани и са изведени основни тенденции и 

зависимости. Въз основа на направените  анализи  са формулирани изводи и препоръки 

с практико-приложен характер. 

Резултатите от изследването ще бъдат приложени в сферата на науката и 

образованието при: повишаването квалификацията на специалните педагози; в 

обучението на студенти и докторанти по специална педагогика; в подготовката на 

преподаватели по разглежданата проблематика; чрез публикуването им в сборници, 

научни трудове и списания; обогатяване на лекционните и семинарните курсове. 

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в монографичен труд, 

представящ концептуалната обосновка на проблема. 
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