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ПРЕПОЗНАЕНА ОД ИНСТИТУЦИИТЕ

ДИСЛЕКСИЈАТА

Вовед
Дислексијата претставува состојба при која мозокот различно го процесира
пишаниот или говорниот јазик. Еден од десет луѓе на планетата има
дислексија, а Македонија според истражувањето направено преку проектот
„Инфо-ѕид за дислексија“ на Здружението „Ајнштајн“ влегува во овој
просек. Таа може најдобро да се опише како комбинација од способности и
потешкотии што се однесуваат на процесот на учење во неколку области,
како на пример читање, пишување, спелување, а понекогаш и математика.
Дислексијата не треба да се гледа како попреченост, туку како стил на
учење. Нашиот образовен систем не е соодветен со стилот на учење на
учениците со дислексија. Дислексијата не зависи од интелигенцијата, од
социо-економските услови ниту, пак, од начинот на подучување.
Едноставно, мозокот на учениците со дислексија ги примаат надворешните
информации, пишани или говорни, на различен начин. Менталната
функција која ја предизвикува дислексијата е дарба во вистинска смисла на
зборот – природна состојба, талент. Децата со дислексија имаат одредени
заеднички ментални функции, како што се креативноста, интуицијата,
гледањето имагинарни слики како 3Д-проекции. Тие најчесто се бистри и
креативни, ја гледаат големата слика на нештата наспроти деталите.
Дислексичарите размислуваат доминантно со слики, а не вербално, поради
што се соочуваат со тешкотии при дешифрирање на пишаните зборови, кои
не претставуваат слики, туку симболи за некој предмет, појава, активност
или опис. Честопати на овие ученици им е тешко да ги раскажат четивата по
одреден редослед, така што пофалбата е основна алатка за подигнување на
мотивацијата и самодовербата на учениците со дислексија. Факторите како
што се: лоша наставна практика,тешки услови за живот во домашната
средина, може да ги направат работите потешки за детето со дислексија, но
никако не може да предизвикаат детето да развие дислексија. Иако
дислексијата не е поврзана со интелектуалната способност на индивидуата,
често учениците со ваков вид потешкотија се етикетирани како мрзеливи,
помалку интелектуално способни, незаинтересирани и како ученици што не
се трудат доволно.
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Поради ваквите именувања во понатамошниот развој на учениците се создаваат
услови за посериозни психолошки промени што се манифестираат со фрустрации,
губење самодоверба, повлекување во себе, создавање лоша слика за себе,
несоодветни социјални врски и неретко депресија. Раната идентификација е од
суштинско значење бидејќи најефективниот начин да му се помогне на дислексичар,
е решавањето на потешкотијата во првите години од школувањето. Достапните
методи во западноевропските земји овозможуваат дислексијата успешно да се
идентификува веќе на петгодишна возраст со 92-процентна сигурност. Формалната
дијагноза за состојбата ја поставуваат сертифицирани едукативни психолози, а
освен тоа во развиените земји постојат и десетици алатки за скрининг достапни за
секој родител или лице што се сомнева дека има дислексија, и со кои може успешно
да се потврди индикацијата. Создавањето на соодветен пристап кон луѓето со
дислексија, а пред сè кон децата како најранлива категорија, го повлекува
подобрувањето на квалитетот на целокупниот образовен систем. Дислексијата е
најчесто генетски предиспонирана, односно развојна.
Важно е да се нагласи дека дислексијата не претставува болест и во никој случај не
треба да се зборува за дислексијата како „дијагноза“ што претставува медицински
термин. Кога се зборува за состојбите со отежнато читање и пишување, треба да се
зборува за идентификација или препознавање на дислексијата како тешкотија.
Родителите, класните раководители, како и училишните психолози и педагози треба
да работат и да разговараат со ученикот во врска со одлучувањето дали терминот
дислексија треба или не треба да се користи, откако е препознаена дислексијата кај
ученикот. Во секој случај, треба да се земат предвид индивидуалните и
општествените околности при донесување ваква одлука. Важно е за ова прашање да
се разговара со родителите и со детето за да се утврдат дали и кога сакаат да се
користи овој термин.
Досегашните искуства покажуваат дека учениците ја претпочитаат етикетата
дислексија наспроти другите навреди што ги добиваат од соучениците,
наставниците и родителите. Веројатно, сознанието дека имаат дислексија ги
спречува овие ученици да се обвинуваат себеси за одреден неуспех во училиште и да
имаат позитивен пристап кон проблемите.
Сепак, именувањето на еден ученик како дислексичар има и одредени ризици,
особено во услови на недоволни познавања на состојбата од наставниците и
недоволно развиената свест и неинформираност за дислексијата кај учениците и
родителите. Едукацијата на наставниците, психолозите, педагозите и
дефектолозите е круцијален фактор за решавање на овој проблем и за подобрување
на условите за образование на децата со дислексија.
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АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ
СО ДИСЛЕКСИЈАТА ВО
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО,
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оваа анализа претставува
споредба на три држави за
тоа како тие ја третираат
дислексијата.
Од
една
страна, во Обединетото
Кралство, кое претставува
водечка држава во институционализацијата на дислексијата како
специфична тешкотија во учењето, постојат прецизно уредени закони за
заштита на учениците со дислексија, но и на сите оние што се соочуваат со
оваа состојба. Како таква, Велика Британија треба да биде земена како
пример при отпочнување на процесите за институционализацијата на
дислексијата во нашата држава. Од друга страна, Република Хрватска
претставува држава од нашето блиско соседство со којашто до пред 20
години сме имале заеднички правен систем. Во Хрватска дислексијата
повеќе не претставува табу тема и таа е правно регулирана, но со недоволно
јасни и прецизни законски одредби. Република Македонија е држава каде
што акутализирањето на дислексијата е започнато пред само неколку
години и не постојат закони или правилници каде што се уредени правата
на лицата со дислексија. Македонските државни институции немаат
усвоено насоки за работа со лица со дислексија ниту, пак, има усвоено
дефиниција за оваа специфична тешкотија.
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ВЕЛИКА БРИТАНИЈА Е
ЛИДЕР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО
НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА
СО ДИСЛЕКСИЈА

Британската Асоцијација за дислексија
во
2017
година
ја
одбележа
45-годишнината од постоењето и
работата во полето на јакнењето на
свеста за лицата со дислексија и овозможување на инклузивно општество за овие лица.
Како резултат на нивната долгогодишна работа, како и на уште многу организации,
асоцијации, здруженија и групи за поддршка, Велика Британија претставува лидер во
институционализацијата на дислексијата. Оваа состојба, како специфична потешкотија
во учењето, за првпат е спомената во Disability Discrimination Act во 1995 година, а
потврдена и со Equality Act 2010, со кој се забранува каква било дискриминација на
луѓето со потешкотии во учењето. Тоа подразбира обврска и одговорност пред законот
за секој што нема да создаде еднакви услови и за лицата со дислексија, без разлика
дали е училиште, работодавец или друга институција.
Велика Британија има разработени методи за рано откривање, за помош и поддршка
на дислексичарите, нивните семејства, но и за институциите што се сретнуваат со овие
лица, како што се компаниите или работодавачите. Во рамките на нивната политика за
рана идентификација на специфичните тешкотии во учењето (British Dyslexia Association Policy on The Early Identification of Specific Learning Difficulties), која е поддржана и
од Владата, локалните власти, училиштата и здруженијата на наставниците,
Асоцијацијата цели кон тоа секое училиште во земјата да вработува наставен кадар
што ќе има сертификат за работа со деца со тешкотии во учењето. Локалните власти и
училиштата имаат посебни буџети за работа со деца со дислексија, а Асоцијацијата има
право да врши надзор на начинот на кој се потрошени средствата. Наставниците можат
да стекнат неколку различни нивоа тренинзи и да се акредитираат за работа со деца со
дислексија, дури и преку специфични методи како музиката.
Забрана за дискриминација
Велика Британија е потписник на Конвенцијата на Обединетите нации за правата за
попреченост. Потписник на Конвенцијата е и Македонија, но оваа земја, за разлика од
нас, има отидено неколку чекори понапред во вистинска имплементација на
основните начела на Конвенцијата. Во Британија правата на дислексичарите законски
се заштитени со донесувањето на законот за еднаквост, Equality Act.
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David Crabtree, консултант за образование на University of Westminster и
специјалист за инклузивно образование и СЕН консултант во British Council,
вели дека сите наставници и згрижувачи во образовните институции, од оние
од предучилишна возраст до универзитетите и колеџите, не смеат на кој било
начин да ги дискриминираат учениците со потешкотии во учењето. Ако го
сторат тоа, го кршат законот.
Во Обединетото Кралство и сите водечки земји во ЕУ, дислексијата е
прифатена како потешкотија во рамките на правото, и како таква им
обезбедува права на лицата со дислексија и истовремено им дава обврски и
должности на сите едукатори, како и на институциите.
Equality Act како прекршување на законот ги смета:
•
Директната дискриминација – на пример, ако училиште одбие прием
на ученик поради тоа што има дислексија;
•
Индиректна дискриминација – на пример, ако во компанија или
институција се достапни само документи или формулари во формат
што не е соодветен за некој со дислексија (на пример само во пишана
форма) или од ученик со дислексија се бара да одговара само на
тестови во пишана форма;
•
Дискриминација која произлегува од дислексија – на пример, кога
ученикот со дислексија се доведува до ситуација да се чувствува
глупаво пред своите врсници, бидејќи има проблем правилно да ја
состави, изговори или напише реченицата;
•
Вознемирување – на пример, наставникот вика по ученикот што има
дислексија дека не внимава на часот, иако треба да знае дека
дислексијата ги попречува лесно да се сконцентрираат (како и дека
краткотрајната меморија и намалената работна меморија се дел од
аспектите на дислексијата);
•
Виктимизација – на пример, казнување на ученик што има
дислексија, бидејќи се пожалил на малтретирање од другите.
Училиштата имаат обврска да направат „разумни приспособувања“ за да
осигурат дека учениците дислексичари не се дискриминирани. Овие
приспособувања може да вклучуваат обезбедување дополнителна поддршка
и помош, како што се едуцирани наставници или опрема. Сите училишта во
Велика Британија вработуваат специјалист за дислексија, кој им помага на
наставниците да ја приспособат нивната настава и да им помогнат на
дислексичарите да учат и да напредуваат заедно со своите недислексични
врсници.
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Обврските не се однесуваат само на основните и средните училишта. Сите
државни предучилишни установи и градинки мора да се обидат да
идентификуваат дете со знаци на дислексија што е можно порано и што побрзо
да обезбедат помош за него. Универзитетите и другите високообразовни
институции, пак, треба да имаат лице што ќе биде задолжено на секој студент
дислексичар да му објасни каква поддршка може да добие во текот на своето
образование.
Британците имаат формирано и Совет (The Council for the Registration of Schools
Teaching Dyslexic Pupils) што води регистар за училишта и тренинг-центри кои
се соодветни на нивните критериуми за добро образование на едно дете што
има дислексија. Секој родител може да ги консултира нивните препораки пред
да одлучи во кое училиште да го запише детето.
Со методите за дислексичари подобро учат и другите деца
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“

Креирањето образовен
систем што е наклонет кон
децата со дислексија е од
витално значење за Македонија,
не само затоа што ќе им помогне
на децата со дислексија да учат
подобро, туку и затоа што ќе им
помогне на сите деца да учат
подобро

“

Дислексичарите се често меѓу најинтелигентните
од децата во училиштето, или се барем исто
интелигентни како и нивните врсници. Но тие
учат поинаку од другите деца. Клучот за добрата
настава за децата дислексичари, смета Crabtree, е
да се подучува според начинот на кој детето учи.
„Ова е клучот не само за подучувањето на
дислексичарите, туку за сите деца. Наставниците
што се поттикнуваат себеси да ги откријат
најдобрите методи по кои учат децата со
потешкотии, се меѓу најдобрите наставници во
светот. Образовните системи што ги охрабруваат
и поддржуваат наставниците да ја приспособат
својата настава за да ги задоволат потребите за
учење на сите деца во класот, се меѓу најдобрите
едукативни системи во светот. Креирањето
образовен систем што е наклонет кон децата со
дислексија е од витално значење за Македонија,
не само затоа што ќе им помогне на децата со
дислексија да учат подобро, туку и затоа што ќе
им помогне на сите деца да учат подобро,
дециден е Crabtree.

Дејвид Кребтри, консултант за образование на
Универзитетот Вестминстер и специјалист за
инклузивно образование и СЕН консултант во
Бритиш Кансл (British Council)

ПРЕПОЗНАЕНА ОД ИНСТИТУЦИИТЕ

ДИСЛЕКСИЈАТА

Лицата дислексичари, особено децата на училишна возраст, може да имаат
корист од голем број техники за поддршка од специјализирани наставници,
компјутерски алатки со текст-во-говор, корекција на правописот и
предвидување зборови, обоени очила и многу други методи. Техниките
избрани за поединецот варираат според нивните посебни услови.
Поддршката може да биде во форма на ИТ-опрема (софтвер и хардвер), како и
лична помош, исто така позната како немедицинска поддршка и помош.
Дислексичните студенти, исто така, имаат право на посебни одредби во
испитувањата, како што се дополнително време за да им се дозволи да ги
прочитаат и да ги разберат испитните прашања.
Освен поддршката за лицата со дислексија, Британската Асоцијација нуди
помош и за нивните семејства, преку Националната линија за помош, до која се
пристапува преку бесплатна телефонска линија, e-мејл, социјални медиуми
или директен контакт со обучен персонал. Заложбите за обезбедување
одлично образование за децата дислексичари и други потешкотии во учењето
не се оставени само на хартија.
Модерната технологија како алатка за лицата со дислексија
Постои широк опсег на компјутерски хардвер и софтвер, како и голем број
рачни уреди што се специјално дизајнирани да им го направат животот
полесен на дислексичарите. Сите тие се вклучени во насловот „Асистивна
технологија“. Примери за технологијата што се погодни за луѓе од сите
возрасти се дадени подолу.
•

•
•

Софтвер за препознавање говор. Ова им овозможува на корисниците
да диктираат или “разговараат” со компјутер што користи софтвер за
да го конвертира слушнатото во текст. Ова е јасно дека е од интерес за
поединците што, инаку, би можеле да имаат тешкотии со правописот
или пишувањето пораки, извештаи или други пишани комуникации;
Софтвер за “текст во говор”. Со оваа технологијата лицата со
дислексија можат да слушаат зборови додека скенираат текст.
Софтвер за “говор во текст”. Овој софтвер го зема изговорениот збор и
го претвора во текст. Лицата со дислексија можат да ги изговараат
зборовите на микрофон и нивните зборови се појавуваат на екранот.
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•
•
•

Употреба на мапирање софтвер. Ова е специјално дизајнирана алатка
за да им овозможи на дислексичарите поефикасно да ја планираат
нивната работа;
Пенкала со софтвер за скенирање. Ова им овозможува на
дислексичарите да го чуваат и да го слушаат текстот пронајден во
книги и други документи;
Компјутерски програми за учење. Тие се специјално креирани за
дислексичари и можат да им помогнат да ги изострат нивните вештини
во читањето, пишувањето и математика.

ХРВАТСКИТЕ УЧИЛИШТА СЕ
ПРИСПОСОБЕНИ НА
ПОТРЕБИТЕ НА
ДИСЛЕКСИЧАРИТЕ

За разлика од Македонија, хрватските
училишта се приспособени на потребите
на
дислексичарите.
Целта
на
образовните институции во Хрватска е
откривање
на
дислексијата
во
претшколска возраст или во што
пониските одделенија. За оваа потешкотија во учењето се зборува во последните
триесетина години, а правата на дислексичарите се уредени со актите за забрана на
дискриминација. Хрватското здружение за дислексија постои од 1992 година, а неколку
децении функционира и Националниот центар за откривање дислексија во
поликлиниката Суваг, која е клучот за успешно откривање на дислексијата и сите
форми на потешкотии во учењето и други тешкотии во вербалната комуникација, како
и оштетување на слухот, неразвиен или недоволно развиен говор и др.
Детските градинки во Хрватска имаат обврска, доколку забележат проблем кај дете, за
тоа да ја известат комисијата составена од лекари, наставници, психолози, педагози и
логопеди кои даваат одобрение за запишување во основно училиште. На тој начин
потешкотијата се лоцира на самиот почеток на образовниот процес.
Во рамките на законот за основно образование, во Хрватска постои Правилник за
основно образование и воспитание на ученици со тешкотии во развојот (Pravilnik o
osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju), кој наложува
целосна интеграција на овие деца во училишниот систем, со индивидуален пристап во
одредени делови. За децата дислексичари основните училишта мора да обезбедат
работа со логопед и педагог. Тие во хрватските училишта го слушаат и го учат истиот
материјал како и сите деца во класот, но наставникот или логопедот се должни
проверката на знаењето да ја приспособат на потребите на детето.
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Според Правилникот, на дислексичарите мора да им се овозможи:
•
•
•
•

Подолго време и помош при читањето на прашањата кај секое
писмено
тестирање;
Приспособување на пишаниот материјал (на пример, поголеми
букви или
поголем проред);
Инсистирање на усно одговарање;
Помош при читањето на математичките проблеми, и други.

Хрватскиот образовен систем нуди и приспособен пристап со индивидуална
програма за секое дете посебно, доколку се работи за потешка форма на
дислексија. Со оглед на тоа дека оценките на децата со дислексија се
секогаш полоши и многу често не го изразуваат нивното вистинско знаење,
хрватските средни училишта имаат обврска секое дете што ќе приложи
соодветна документација за својата состојба, да го запишат со 15 проценти
помалку бодови од минималниот праг, што го одредило училиштето.

Кристина Мудриниќ, тренер за
дислексија по методот Рон Дејвис од Хрватска,

Кристина Мудриниќ, тренер за
дислексија по методот Рон Дејвис
од Хрватска, вели дека свеста за
дислексијата во земјата е на високо
ниво и многу ретко се сретнува
неедуциран наставник. Хрватскиот
образовен систем, смета таа, се
обидува да му
помогне на секое дете.

„Ако постои сомневање дека некое дете има дислексија, училиштето ќе
преземе мерки да се утврди нивото, и ако има потреба, ќе овозможи
индивидуален пристап во наставата. Едукацијата на наставниците не е
задолжителна и е на индивидуално ниво, но има доста предавања што се
многу позитивно прифатени. Од моето искуство можам да кажам дека,
ако се утврди дислексија кај едно дете, не се случило наставник да не го
приспособи својот пристап на потребите на детето со тешкотии во
учењето“, вели Мудриниќ.
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Примерни облици на воспитување и образование на децата дислексичари во
основно училиште
Ако се воочи дека ученикот дислексичар има потешкотии со совладување на
училишниот материјал, ученикот има право на посебен вид воспитување и
образование одредени во „Правилник за основно образование на ученици со
тешкотии во развојот“, во прилог број 1 на тој правилник има ориентациска лица на
видовите и степените на тешкотиите во развојот, каде што под точка број 3 стои:
говорно-јазични нарушувања и специфични тешкотии во учењето.
Под специфични тешкотии во учењето се наведени:
•
Тешкотии во читање (дислексија и алексија);
•
Тешкотии во пишување (дисграфија и аграфија);
•
Тешкотии во математика (дискалкулија и акалкулија).
Основното образование за учениците со пречки во развојот (вклучително и
дислексија во овој случај) се изведува во основното училиште, според организациски
облици што обезбедуваат нивна целосна интеграција во редовното образование.
Според постојните закони и прописи, постојат две организациски форми применливи
за учениците дислексичари. И со двете форми учениците се вклучени во основните
училишта:
1.
Редовна програма со индивидуализиран пристап
2.
Приспособена програма со индивидуализиран пристап
Редовна програма со индивидуализиран пристап
За дете дислексичар, овој тип образование најверојатно е најсоодветен, но поради
недостаток на свест и знаење кај наставниот кадар, стручните соработници и
родителите во некои средини, ретко се користи.
Ученикот е вклучен во редовна програма, што значи дека тој е должен да го заврши
училишното градиво како и сите други ученици. Наставниците и предметните
наставници, покрај вообичаените начини на тестирање на знаењето, тие треба да
применат одредени специфични форми за тестирање на знаењето, како на пример:
•
Во писменото испитување на знаењето се дава подолго време за
одговарање
отколку што е вообичаено пропишано или, пак, се даваат помал број задачи;
•
Понекогаш ќе биде неопходно да се приспособи пишаниот материјал
(зголемен фонт на букви);
•
Ако ученикот има потешкотии во читањето (дислексија), знаењето треба да
се проверува повеќе усно, или прашањето да му биде прочитано на ученикот,
па тој усно да го одговори.
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Приспособена програма со индивидуализиран пристап
Приспособената програма поретко се употребува за децата дислексичари.
Обично оваа програма се употребува кога дислексичните тешкотии кај
ученикот се силно изразени или, пак, се во комбинација и со некои други
потешкотии, состојби или, пак, болести. Исто така, ваквиот програм се
употребува и кај ученици кај кои дислексијата е доцна откриена и има
направено големи отстапки, односно го нема совладано училишниот
материјал соодветен за одделението во кое учи.
Приспособената програма се изготвува за секој ученик посебно. Не постои
универзална програма за сите ученици со потешкотии, без оглед на видот и
степенот на тешкотии. Таа програма се развива од наставникот во
соработка со дефектологот и други стручни соработници во училиштето.
Кога се работи за ученик со силно изразена дислексија, во подготовката на
програмата треба да учествува и логопед. Приспособената програма се
рефлектира во намалување на тежината и големината на наставната
програма и збогатување со специфични методи, средства и алатки.
Иако редовна програма со индивидуализиран пристап според логопедите е
најсоодветната форма на едукација за поголемиот дел од децата
дислексичари, за жал, релативно ретко се применува и спроведува. Ова е
затоа што наставниците и стручните соработници не се доволно запознаени
со оваа законска одредба, така што во практиката оваа форма често се
идентификува со приспособена програма со индивидуализиран пристап.
Исто така, треба да се забележи дека законите и подзаконските акти во овој
дел се сосема нејасни и недоволно објаснети.
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ЗАКОНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СЕ УШТЕ НЕ
ГИ ПРЕПОЗНАВААТ ЛИЦАТА
СО ДИСЛЕКСИЈА
За разлика од западните земји, па и од некои балкански држави, во Македонија
дислексијата е сè уште далечна тема. Во македонскиот правен ситсем
дислексијата не е вклучена по ниеден основ. Државните институции немаат
усвоено насоки за работа со лица со дислексија ниту, пак, има усвоено
дефиниција за оваа специфична тешкотија. Недостигот од кадри што се
специјализирани за специфичните тешкотии во учењето оневозможува и
постоење на институција која ќе ја утврдува дислексијата и ќе нуди поддршка за
оние што се соочуваат со оваа состојба. Законот за основно образование ја
уредува инклузијата на децата со посебни потреби, но во подзаконските акти
дислексијата и другите специфични тешкотии како што се дисграфијата,
дискалкулијата и диспраксијата не се вклучени во ниту една категорија. За
дислексијата во Македонија се зборува последните неколку години, и тоа
најмногу преку заложбите на Здружението за дислексија – АЈНШТАЈН.
Сепак, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и
социјална политика, Бирото за развој на образованието, локалните самоуправи и
училишта сè повеќе ги препознаваат напорите на граѓанските организации што
се залагаат за унапредување на правата на лицата со дислексија.
Министерството за образование и наука во Стратешкиот план 2018-2020 меѓу
првите приоритети предвидува воспоставување систем за поддршка на
инклузивното образование. Во овој дел задолжително место треба да најдат
учениците со дислексија. Неопходно е дефинирање на состојбата како
специфична потешкотија во учењето, како и воспоставување прецизни
подзаконски акти со кои ќе се уредат обврските на образовните установи и
другите институции.
Едукацијата на психолозите, педагозите и наставниот кадар е на почетно ниво, и
тоа благодарение на заложбите и обуките што ги организира Здружението за
дислексија – Ајнштајн. Сепак, тие се на доброволна основа и незадолжителни, па
огромен дел од просветните работници и понатаму имаат потешкотии да ја
препознаат дислексијата кај своите ученици, а со тоа и да им пружат соодветна
помош.
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Резултатите од сето тоа се поразувачки, децата од училиште излегуваат не
само без знаење, туку и со ниска самодоверба и многу фрустрации.
Во нашата држава родителите на децата со дислексија, за проблемот со кои
се соочуваат нивните деца, се обраќаат во Заводот за ментално здравје на
деца и младинци и во Заводот за слух , говор и глас, каде што добиваат
одредена помош и поддршка. Во овие две институции, родителите можат
да добијат и потврда дека детето се соочува со дислексија. Сепак, и овие две
институции не располагаат со специјализирани кадри за дислексија, како
што тоа е случај во развиените земји. Затоа, не можеме да зборуваме дека
сме го достигнале нивото на сериозен пристап во третманот на лицата со
дислексија, сè додека не се воведат современи методи и инструменти за
дијагностика и помош на децата со дислексија.
Студиската програма на Факултетот за логопедија при Медицинскиот
факултет не е доволно специјализирана и осовременета во однос на методи
за работа со деца со специфични потешкотии во учењето и детално
проучување на состојбите. Студентите на логопедија се запознаваат со овие
состојби во рамките на други предмети и заедно со останатите состојби што
произлегуваат од јазично-говорните нарушувања. Според логопедите, еден
од главните проблеми се состои во тоа што во нашата држава не постои
стандардизиран инструмент за проценка на дислексијата, па тие користат
свои методи и приспособени тестови за нејзина проценка.
На Институтот за педагогија тешкотиите во учењето се опфатени во многу
ограничен обем. Тие не може да се најдат како тема во останатите предмети
на студиската програма. На Педагошкиот факултет воопшто не се изучува
оваа проблематика, иако наставниците се први повикани и први треба да ја
препознаат дислексијата кај учениците. Единствениот предмет каде што
детално се изучуваат специфичните тешкотии во учењето, односно
предметот „Специфични тешкотии во учењето“, е изборен предмет што
може да го изберат сите студенти запишани на факултетите во рамки на
УКИМ.
Јасно е дека без едукација на воспитниот и наставниот кадар, кој прв ќе
треба да ги забележи симптомите на дислексијата, се пропушта
најзначајниот предуслов за превенција на дислексијата.
Заклучокот е дека недостасува осовременета и специјализирана студиска
содржина за дислексијата во рамките на сите гореспоменати факултети. Не
е доволно само запознавањето со теоретските пристапи, туку е потребна и
практика за студентите во методите за работа со лицата што имаат
дислексија.
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Дека процесите одат во добра насока, говори фактот што во учебната 2015/2016
година на Институтот за дефектологија за првпат е воведен предметот „Дислексија
и дисграфија“ како изборен предмет. Во новата студиска програма овој предмет се
преименува во „Специфични тешкотии во учењето“, како редовен предмет со фонд
на часови 2+2 и се воведува нов предмет: „Стратегии за специфични тешкотии во
учењето“. На вториот циклус се отвора нов модул. Покрај главниот предмет
„Специфични тешкотии во учењето“, се воведуваат предмети поврзани со
проценката на лица со вакви тешкотии; лингвистички аспекти на дислексијата,
социо-емоционални карактеристики на учениците со дислексија и слично. Иако
досегашните кадри што Институтот за дефектологија ги продуцираше имаат
минимални основни знаења за дислексијата, воведувањето на проширените
програми отвораат можност за подобар третман на децата со дислексија во иднина.
Сепак, може да се каже дека во изминативе четири години направени се крупни
чекори во однос на подигнување на јавната свест за дислексијата, при што голем
број наставници, психолози, педагози и специјални едукатори покажаа интерес за
проширување на своите знаења за оваа област, со цел и желба да им обезбедат
соодветна поддршка на учениците. Со реализација на проектот „Фокус на
дислексија“ финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија,
Здружението за дислексија – Ајнштајн едуцираше околу 600 одделенски
наставници во Општина Струмица, Општина Центар и Општина Чаир. Во рамките на
овој проект беше изготвен и прирачник
„Фокус на дислексија“, кој им беше даден на располагање на наставниците со цел
полесно препознавање на учениците со дислексија и обезбедување соодветна
поддршка на овие ученици. Преку проектот „Инфо-ѕид за дислексија“ финансиран
преку проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружението за дислексија –
Ајнштајн направи обемно истражување за застапеноста на дислексијата помеѓу
2328 средношколци. Ова всушност претставува прво истражување од ваков тип во
државата. Со ова истражување се докажа дека дислексијата е застапена кај 12,2%
од испитаните средношколци. Преку овој проект 700 средношколци се запознаа со
состојбата дислексија, како да ја препознаат и какви видови техники за самопомош
постојат.
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Важен исчекор во однос на едукација на психолошко-педагошките служби
од основните училишта во Град Скопје се направи преку проектот
„Инклузивни образовни политики за учениците со дислексија“, кој е
финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Преку овој
проект се едуцираа околу 250 претставници на стручните служби од 60
основни училишта за препознавање и поддршка на учениците со
дислексија. За потребите на проектот се креираше и првиот прирачник за
идентификација и поддршка на учениците со дислексија наменет за
педагозите, психолозите и дефектолозите, кој беше дистрибуиран до сите
учесници присутни на четирите едукативни работилници организирани во
периодот од ноември до февруари 2018 година. Прирачникот е достапен до
електронска верзија на веб-страницата на Здружението АЈНШТАЈН за да
може сите заинтересирани страни да го користат, со цел овозможување
инклузивни услови за образование на учениците со дислексија.
Република Македонија претставува водечка земја на Балканот, особено
помеѓу бившите Југословенски републики во подигнувањето на јавната свест
за дислексија. За разлика од соседните држави, каде што здруженијата за
дислексија постојат повеќе од 15 години, Здружението Ајнштајн активно
започнува да работи во 2015 година и преку своите кампањи за подигнување
на јавната свест и едукација на наставниот и стручен кадар од училиштата,
успева за многу краток период да ја издигне свеста за оваа состојба на многу
високо ниво во целата Република.
Голем придонес во креирањето инклузивни образовни услови за лицата со
дислексија даде Институтот за дефектологија, кој преку комисијата за
информатички и компјутерски технологии при Филозофскиот факултет го
креираше кириличниот фонт DyslexicFZF, фонт приспособен за лицата со
дислексија. Овој фонт всушност претставува првиот кириличен фонт во
светот што е приспособен за лицата со дислексија.
Приватните училишта во Македонија ја препознаа потребата од вклучување
сертифицирани тренери за дислексија, па така две приватни основни
училишта располагаат со стручни лица за дислексија кои работат со
учениците што имаат специфични тешкотии во учењето. Во овие две
училишта се работи по методот Ортон Гилингам, метод кој е наменет за
ученици што зборуваат или учат на англиски јазик.
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Како и во развиените земји, и кај нас родителите можат да побараат приватни услуги
за третман на дислексијата кај специјализирани тренери за дислексија, иако тие се
сè уште во многу мал број. Имено, постојат само две лица кои даваат услуги за
третман на лица со специфични тешкотии во учењето, и тоа: еден лиценциран
тренер по методот на Рон Дејвис и еден тренер по методот АФС.

Заклучок
Oбединетото Кралство – Велика Британија, претставува светски лидер во
институционализацијата на дислексијата како специфична тешкотија во учењето, и
како таква би требало да се земе како „модел-земја“ според која би се
унапредувале образовните процеси на лицата со дислексија во Република
Македонија. Велика Британија има прецизно уредени закони и подзаконски акти,
со цел создавање еднакви услови и остварување на правата на лицата со
дислексија. Велика Британија има разработени методи за рано откривање, за
помош и поддршка на дислексичарите, нивните семејства, но и за институциите што
се сретнуваат со овие лица, како што се компаниите или работодавачите. Во
рамките на нивната политика за рана идентификација на специфичните тешкотии
во учењето (British Dyslexia Association Policy on The Early Identification of Specific
Learning Difficulties), која е поддржана и од Владата, локалните власти, училиштата
и здруженијата на наставници, Асоцијацијата цели кон тоа секое училиште во
земјата да вработува наставен кадар што ќе има сертификат за работа со деца со
тешкотии во учењето. Локалните власти и училиштата имаат посебни буџети за
работа со деца со дислексија, а Асоцијацијата има право да врши надзор на начинот
на кој се потрошени средствата. Во Британија правата на дислексичарите законски
се заштитени со донесувањето на законот за еднаквост, Equality Act.
Република Хрватска се наоѓа чекор пред Република Македонија, тоа е така поради
фактот што дислексијата во оваа држава започнува да се актуелизира и проучува
уште од далечната 1992 година. Во Хрватска веќе една деценија функционира и
Националниот центар за детекција на дислексија. Хрватските образовни
институции се стремат кон обезбедување инклузивни образовни услови за
учениците со дислексија, но проблем се јавува околу неинформираноста на
наставниот кадар, но веруваат дека овие проблеми набрзо ќе се надминат со
развојот на обуки и едукативни семинари за наставниците.
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За разлика од нашите закони, во Хрватските закони дислексијата е
регулирана во законот за основно образование преку Правилникот за
основно образование и воспитание на ученици со тешкотии во развојот, кој
наложува целосна интеграција на овие деца во училишниот систем, со
индивидуален пристап во одредени делови. Иако дислексијата како состојба
постои во хрватските закони, таа не е доволно јасно регулирана како што тоа
е случај во останатите држави од Европската Унија или Соединетите
Американски Држави.
Во Република Македонија дислексијата не е воопшто спомената во
законските акти и правниот систем на државата, дури ни во законите каде
што се споменуваат учениците со посебни потреби. Државните институции
немаат усвоено насоки за работа со учениците со дислексија ниту, пак, имаат
дефинирано дефиниција за оваа состојба. Во државните институции каде
што се „дијагностицира“ дислексијата, недостасуваат современи методи и
стандардизирани инструменти за детекција на дислексијата. На факултетите
од кои произлегуваат кадри што треба да работат со лицата со дислексија,
недоволно ја разработуваат оваа проблематика, од што произлегува и
големиот број ученици со непрепознаена дислексија, кои понатаму во
животот се соочуваат со големи проблеми и предизвици.
Позитивната страна во однос на дислексијата во нашата држава ја создаваат
Здружението за дислексија – АЈНШТАЈН, лиценцираните тренери за
дислексија, Институтот за дефектологија и Заводот за рехабилитација на
слух, говор и глас. Здружението активно работи во полето на едукација на
наставниот кадар, кое преку организираните семинари има обучено повеќе
од 1500 наставници, педагози и психолози. Институтот за дефектологија со
воведување на предметите „Специфични тешкотии во учењето“ и „Стратегии
за специфични тешкотии во учењето“, како и преку креирањето на првиот
кириличен фонт приспособен за лицата со дислексија. Заводот за
рехабилитација на слух, говор и глас, и покрај недостатокот на кадар и
стандардизирани инструменти за проценка, се труди да врши детекција на
дислексијата со инструменти што се застарени и приспособени на
македонски јазик. Тука се вметнуваат и четирите сертифицирани тренери за
дислексија, кои се трудат преку различни методи да им помогнат на лицата
со дислексија да ги надминат тешкотиите што се јавуваат како резултат на
дислексијата.
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Препораки
•

Да се воспостави континуирана соработка меѓу Министерството за образование
и наука, Бирото за развој на образованието и Здружението за дислексија – Ајнштајн
преку потпишување Меморандум за соработка со цел подобрување на квалитетот на
образование за учениците со дислексија;

• Министерствто за образование и наука да започне процес кој ќе допринесе до
унапредување на образовните процеси за учениците со дислексија преку формирање
на работно тело/група во кое ќе учествуваат, граѓанските организации и експертите за
дислексија и кое ќе изработи детален план и програма за унапредување на
образованието на учениците со дислексија и специфични тешкотии во учењето;
• Министерството за образование и наука да усвои дефиниција за специфичните
тешкотии во учењето предизвикани од дислексија, дискалкулија, дисграфија и
диспраксија, по примерот на европските земји;
• Во законите за основно и средно образование , како и во законот за високо
образование да се внесат одредби што ќе се однесуваат на специфичните тешкотии во
учењето предизвикани од дислексија, дисграфија, дискалкулија и диспраксија;
• Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието да ги
поддржи обуките на наставниците, психолозите и педагозите од основните и средните
училишта по примерот на досегашните обуки што ги организираше Здружението за
дислексија – Ајнштајн;
• Министерството за образование и наука да направи план и програма за формирање
Национален сервис за рано откривање и категоризирање на специфични тешкотии во
учењето и поддршка на учениците со дислексија во кој би работеле експерти за
специфични тешкотии во учењето;

24

ПРЕПОЗНАЕНА ОД ИНСТИТУЦИИТЕ

ДИСЛЕКСИЈАТА

•

•
•
•

•

Државните органи во соработка со граѓанските организации да
започнат процес на развивање на бесплатни апликации како алатки за
учење според различни светски прифатени методи за деца и студенти со
дислексија;
Да предложи измени на Законот за основно, средно и високо образование,
за донесување на Правилници за постапување со учениците и студентите
со дислексија;
Да се прецизираа категорија лицата со специфични тешкотии во учењето
во националните стратегии кои се однесуваат на образование, социјална
заштита и права на децата ;
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на
образованието да дадат институционална поддршка на локалните
самоуправи во развој на програми за основни и средни училишта за обука
на стручен кадар за работа со деца со дислексија;
Да предложи воведување на предмет на Педагошкиот факултет кој што ќе
ги изучува специфичните потешкотии во учењето, за идниот наставен кадар
да биде оспособен да ги препознава симптомите на дислексија и да биде
упатен во методите на постапување со овие деца во рамки на претшколските
установи и училиштата;
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