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било понатамошна примена на податоците и целокупната
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погрешна примена на изнесените ставови на институциите
кои се надлежни по односните прашања и нивната
(не)ажурност при спроведување на активностите, така што
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надлежните органи, ќе следува разработка на случајот и
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I.

ВОВЕД

Дислексијата претставува состојба при која
мозокот различно го процесира пишаниот или говорниот
јазик. Еден од десет луѓе на планетата има дислексија, а
Република Македонија 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.
Лицата со дислексија за институциите задолжени
за креирање на образовните политики во нашата држава
се невидливи. Доказ за тоа се неприспособените
образовни политики и непостоењето прецизна законска
рамка што ќе ја регулира дислексијата како специфична
состојба која предизвикува потешкотии во учењето.
Дислексијата сè до средината на 20 век била во
надлежност на медицината, но ваквиот концепт почнува
да се напушта и дислексијата се третира како образовен
проблем. Нашата држава повеќе од половина век доцни
зад развиените држави, бидејќи сè уште оваа состојба кај
нас се третира од медицински аспект.
Голем е недостатокот на стручни лица за
дислексија во Република Македонија. Покрај ова, се
соочуваме и со недостаток на стандардизирани
инструменти за детекција на дислексијата и останатите
7

состојби што предизвикуваат потешкотии во учењето.
Како најпоразителен факт за нашето општество е
третирањето на дислексијата со медикаментна терапија,
особено онаа терапија каде што се препишуваат
антипсихотични лекарства.
Во светот постојат голем број специјализирани
методи за работа со ученици што се соочуваат со некоја од
состојбите кои предизвикуваат потешкотии во учењето по
кои работат лиценцирани тренери или обучувачи. На
територијата на нашата држава застапени се само три
методи и четири тренери/обучувачи, и тоа по методот на
Рон Дејвис, Ортон Гилингам-методот и АФС-методот.
Македонските факултети нудат „сиромашна“
студиска програма во однос на дислексијата,
дисграфијата, дискалкулијата и диспраксијата. Тесно
поврзани факултети каде што би требало да се изучуваат
овие состојби се Педагошкиот факултет, Факултетот за
логопедија, Институтите за педагогија, психологија и
специјална едукација и рехабилитација. Од сите наведени
само Институтот за специјална едукација и рехабилитација
во својата студиска програма има воведено предмет каде
што детално се изучуваат наведените состојби. На
останатите факултети и институти за овие состојби постои
многу малку наставен материјал што е вклучен во рамки
на други предмети или, пак, воопшто не е застапен.
Наставниот кадар за време на своите студии не ја
изучувал дислексијата и затоа истите тие се соочуваат со
проблеми при препознавањето на учениците што се
соочуваат со оваа состојба. Наставниот кадар постојано
8

апелира до институциите да обезбедат квалитетна обука
со која тие како наставници би се стекнале со знаења како
да ја препознаат и како да им помогнат на учениците со
дислексија.

II.

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗАСТАПЕНОСТА НА ЗНАЦИТЕ
НА ДИСЛЕКСИЈАТА ПОМЕЃУ СРЕДНОШКОЛЦИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Здружението за дислексија – АЈНШТАЈН во рамки
на проектот „Инфо-ѕид за дислексија“, финансиран од
Проектот на УСАИД за граѓанско учество, спроведе
истражување за застапеноста на знаците на дислексијата
помеѓу
средношколците
во
нашата
држава.
Истражувањето се спроведуваше етапно во 8-те плански
региони на Република Македонија во периодот од
септември 2017 година до јануари 2018 година.
I.

Метод во истражувањето

Во спроведеното истражување се користеше
дескриптивен метод, односно опис на состојбата за
застапеноста на дислексијата во средните училишта во
Република Македонија.
II.

Инструмент

За целта на истражувањето се изработи прашалник
за проценка на дислексија – „Тест за проценка на
дислексија“ од лиценциран тренер за дислексија –
9

Славица Тасевска-Николовска и проф. д-р Орхидеја
Шурбановска од Институтот за психологија при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Тестот содржеше 30
прашања што се однесуваат на показателите на
дислексијата. Пример: „Применувам трикови за да
избегнам читање на глас за време на часот“, „Во основно
училиште бев исмеван поради моето читање.“ Учениците
одговараа на 4 степена Ликертова скала од 1 – воопшто не
се однесува на мене до 4 – често се однесува на мене.
Резултатот за проценка на дислексија се добива преку
вкупното бодување добиено на тестот. Минималното
бодување на тестот изнесува 43, додека максималното
бодување изнесува 172. Изработена беше класификација
на бодувањата која покажува степен на постоење на
дислексија кај учениците. Со статистичка обработка на
тестовите зададени на 2328 испитаници за релијабилноста
на тестот се доби Crombach`s Alpha 0,85. Тоа покажува дека
тестот е доследен за мерење на степенот на изразеноста
на дислексијата кај учениците. Исто така беше направено
и ајтем-анализа која покажа дека сите тврдења во
прашалникот се конзистентни во насока на проценка на
дислексијата.
За да се провери валидноста на инструментот се
спроведе онлајн-тестирање на два теста за дислексија, од
кои првиот беше од авторите Смит и Еверет (Smythe &
Everatt, 2001), кој се користи во Република Србија како
валиден тест за проценка на дислексија, а вториот
изработен од Тасевска-Николовска и Шурбановска (2017)
за целите на истражувањето. Се направи корелациска
анализа која покажа статистички значајна поврзаност на
10

двата теста (r=0.72), кој е дополнителен доказ за
валидноста на тестот. Тестот беше преведен и
приспособен на албански јазик и применет на албанската
популација на ученици.
III.

Испитаници во истражувањето

Во истражувањето беа вклучени ученици од I
година средно образование (15/16-годишна возраст) од 8
плански региони во Република Македонија. Анонимноста
на учениците беше задржана во текот на целото
истражување. Во истражувањето беа опфатени учениците
од I година од 15 средни училишта во Република
Македонија. Во истражувањето беа опфатени и ученици
Албанци со цел да се докаже застапеноста на дислексијата
помеѓу средношколците од оваа етничка заедница,
поради поставената хипотеза дека ќе се докаже разлика во
застапеноста на знаците на дислексијата. Вкупно беа
испитани 2328 ученици од кои 1178 машки ученици и 1150
женски ученици. Од испитаните ученици 1757 беа
Македонци, 571 ученици Албанци. Во истражувањето се
опфатени вкупно 15 средни училишта од кои 5 гимназии,
4 средни училишта со гимназиско и стручно образование
и 6 стручни средни училишта.
Од табела број еден може да се увиди дека
знаците на дислексија кај учениците во испитаните средни
училишта се застапени со 12.2%, со што и се потврдува
поставената хипотеза број еден *Се очекува дислексијата
во средните училишта да биде изразена кај околу 10 до
15% од учениците, а изразената форма на дислексија да
биде застапена кај околу 2 до 4% од учениците.
11
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Во Скопскиот регион беа испитани училиштата
СУГС „Никола Карев“, каде што 7% од учениците
покажуваат знаци на умерена дислексија и 1.9%
покажуваат знаци на изразена дислексија. Во останатото
училиште од Скопскиот регион, односно СУГС „Зеф Љуш
Марку“, 10.4% од испитаните средношколци покажуваат
знаци на умерена дислексија и 2.6% покажуваат знаци на
изразена дислексија.
Во Полошкиот регион беа опфатени ССОУ „Моша
Пијаде“, каде што 20.5% од средношколците покажуваат
знаци на дислексија, и СЕОУ „Гостивар“ со застапеност на
знаците на дислексија кај 12.9%.
Од Источниот плански регион опфатени училишта
беа СОУ „Љупчо Сантов“ од Кочани со присуство на
дислексија кај 7.5% и СОУ „Славчо Стојменски“ од Штип со
вкупна застапеноста на дислексијата кај 11.3% од
испитаните ученици. Истражувањето во ОСУ „Јовче
Теличков“ – Велес и СОУ „Добри Даскалов“ – Кавадарци
покажа застапеност на дислексијата кај 14% и 8.8% од
испитаните ученици.
Во испитаните училишта од Пелагонискиот
плански регион односно СОЕПТУ „Кузман Јосифовски
Питу“ – Прилеп и СОУ „Јосип Броз Тито“ – Битола, знаците
на дислексија се застапени кај 19.3% од прилепските
ученици и кај 8% од учениците во битолската гимназија.
Во Крива Паланка истражувањето се спроведе во
СОУ „Ѓорче Петров“, каде што беа испитани 88 ученици од
кои 13.6% покажуваат знаци на умерена дислексија и 3.4%
покажуваат знаци на изразена форма на дислексија. Во
13

Куманово истражувањето се спроведе во ОСТУ „Наце
Буѓони“, каде што 12.3% покажуваат знаци на умерена
форма на дислексија и само 2.4% покажуваат знаци на
изразена форма на дислексија.
Во Југозападниот регион опфатени беа училиштата
ОСУ „Св. Климент Охридски“ од Охрид, каде што 10.2% од
учениците покажуваат знаци на дислексија, и СОУ “Д-р.
Ибрахим Темо” од Струга, каде што 12.4% од испитаниците
покажуваат знаци на умерена и изразена форма на
дислексија.
Во Гевгелија истражувањето се спроведе во СОУ
„Јосиф Јосифовски“, каде што беа испитани 182 ученици од
кои 88% не покажуваат знаци на дислексија, 10.4%
покажуваат знаци на умерена дислексија и 1.6%
покажуваат знаци на изразена форма на дислексија.
Од табелата број два може да се увидат
фреквенциите и процентите на застапеност на
дислексијата кај учениците од средното гимназиско и
стручно образование, односно кај гимназиското
образование беа испитани 1009 ученици, каде што
дислексијата е застапена со 11% додека, пак, кај стручните
средни училишта беа испитани 566 ученици од кои 16.6%
покажуваат знаци на дислексија.
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Табела 2. Фреквенции и проценти на дислексијата кај
учениците од гимназиско и средно стручно образование
Вкупен
број
ученици

Фреквенции Проценти

Гимназиско
образование

1009

111

11%

Средно
стручнo
образование

566

94

16,6%

*Средните училишта СОУ „Ѓорче Петров“, СУГС „Зеф Љуш Марку“,
СОУ „Д-р. Ибрахим Темо“ и СОУ „Јосиф Јосифовски“ не се опфатени во
оваа анализа бидејќи овие училишта се со мешовита структура на
гимназиско и стручно образование.

Табела 3. Фреквенции и проценти на дислексијата кај
машки и женски ученици
Вкупен
број
ученици

Фреквенции

Проценти

Машки
ученици

1178

171

14.5%

Женски
ученици

1150

113

9.8%
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Табела 4. Фреквенции и проценти на дислексијата по
национална основа
Вкупен
број
ученици
1757

Фреквенции

Проценти

Македонски
188
10,3%
ученици
Албански
571
92
16.1%
ученици
Од табела број три можеме да заклучиме дека од
вкупниот број на 1178 машки ученици од испитаните
средни училишта дислексијата е застапена со 14.5% и кај
женските ученици од испитаните училишта дислексијата е
застапена со помал процент, односно со 9.8%.
Од табелата број четири може да се увиди дека
беа испитани 1757 ученици со македонска националност
помеѓу кои дислексијата е застапена со 10.3%, а кај 571
ученици испитани од албанска националност дислексијата
се појавува со 16.1%
Иако прашалникот е составен од внимателно
избрани прашања со кои може да се процени можноста за
присуство на дислексија, треба да се има предвид дека
постои можност учениците што имаат потешка форма на
дислексија да не разбрале дел од прашањата и поради тоа
да не дале искрени одговори. Исто така, постои можност
дел од учениците што имаат дислексија да не дале
искрени одговори поради стекнатата навика да ги
прикриваат недостатоците кои се резултат на
дислексијата, иако тестирањето беше анонимно.
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IV.

ДИСЛЕКСИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За разлика од западните земји, па и од некои
балкански држави, во Македонија дислексијата е сè уште
далечна тема. Во македонскиот правен систем
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.
Министерството за здравство, 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
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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.
Заложбите на Здружението за дислексија се јасни:
учениците со дислексија не се ученици со посебни
потреби, туку ученици со специфични образовни потреби.
Кај државните институции задолжени за креирањето на
образовните политики постои тенденција дислексијата да
биде вметната во категоријата „посебни потреби“, но
ваквата класификација не смее да се дозволи, затоа што на
овој начин се навраќаме чекори наназад.
Државните институции што се инволвирани во
процесот на креирање на образовните програми и
политики прават напори за создавање инклузивно
општество за учениците со дислексија. Но ваквите напори
создаваат дополнителен хаос во образованието на
дислексичарите, пред сè поради нестручниот кадар за
оваа состојба во нашата држава.

V.

МEДИЦИНСКИОТ ТРЕТМАН НА
ДИСЛЕКСИЈАТА

Во
нашата
држава
функционираат
две
„специјализирани“ установи каде што се врши детекција и
третмани за лицата со дислексија. Тоа се Заводот за
ментално здравје на деца и младинци и Заводот за
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рехабилитација на слух, говор и глас. Родителите на децата
со дислексија, за проблемот со кои се соочуваат нивните
деца, се обраќаат токму во овие две установи каде што
добиваат одредена помош и поддршка. Во овие две
институции, родителите можат да добијат и потврда дека
детето се соочува со дислексија, иако во Македонија нема
стручни лица што се задолжени за детекција на
дислексијата, како што е случај во развиените општества.
Од ова може да се заклучи дека дислексијата се третира
од медицински аспект во нашата држава, за разлика од
сите развиени држави каде што медицинскиот аспект на
дислексијата е веќе со години напуштен. Сепак
позитивниот исчекор е што е подигната свесноста кај
родителите да се обраќаат за помош во институции што се
под државна капа. И покрај тоа што овие институции не
располагаат со тесно специјализиран кадар за ваквите
состојби, сепак, во недостиг на посебен центар,
родителите можат да се обратат за помош, совет или
поддршка на своите деца.
Според анализите што ги спроведе Здружението
Ајнштајн во овие две институции се увиде недостатокот од
тесно специјализиран експертски кадар за работа и
дијагностика на лицата со дислексија. Во наведените
институции работат логопеди, дефектолози, психијатри,
педијатри, психолози и педагози, но недостасуваат
тренери што се обучени за специфичните методи за
третман на лицата со дислексија. Тука се надоврзува уште
еден проблем, односно општиот недостаток на ваков
експертски кадар во нашата држава. Воедно на
територијата на Република Македонија постојат само
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четири лица што се обучени по некој од светски
признаените методи за третман на лицата со дислексија.
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.
Според изјавите на претставниците на двете
институции што се задолжени за детекција и третман на
дислексијата, „дијагностиката“ на оваа состојба се врши
тимски, односно најчесто од логопед, дефектолог,
психијатар,
психолог,
педагог,
ортодонт,
оториноларинголог и аудиометрист.
Во однос на поставувањето на дијагноза за
дислексијата, овие две установи се соочуваат со проблем
во врска со времетраењето на постапката за дијагностика,
бидејќи според „Мој термин“ ова време е ограничено на
30 до 40 минути, што според вработените во установите е
многу кратко. Третманите за дислексијата во наведените
установи се навистина долготрајни и според изјавите на
родителите траат од 1 до 3 години и се ограничени на 30
до 40 минути, 2 до 3 пати седмично. За третман на
дислексијата и останатите состојби што предизвикуваат
потешкотии во учењето во овие две здравствени
институции се употребуваат најразлични методи и вежби,
односно општа реедукација на психомоторика, вежби за
развој на претчитачки методи, вежби за развој на
аудитивна перцепција, вежби за развој на визуелна и
просторна перцепција, класична метода, делови од АБАметодот кој се однесува на читањето и сл. Меѓутоа, важно
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е да се напомене дека овие методи не се специјализирани
за дислексија и на кадрите што работат во здравствените
институции им е потребна дополнителна едукација за
дислексијата и специфичните тешкотии во учењето.
Поразителен факт за македонското општество во
целост е препишувањето и употребата на медикаменти
при третманот на дислексијата, нешто што воопшто не
претставува практика во развиените општества. Според
спроведеното истражување врз примерок од 75 родители
на деца со дислексија, на 35,8% од децата им биле
препишани најразлични медикаменти. На децата со
дислексија им се препишуваат од витамински терапии до
антипсихотични лекарства. Важно е да се наведе дека
според рецептите што ги приложија одреден број
родители на кои им е препишана терапија се најдоа
лекарства како Риталин, Прирацетам, Есциталопрам,
Танакан и слични медикаменти кои се генерално
применливи при заболувања како што се депресијата,
шизофренијата, деменцијата и сл.

VI.

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ МЕТОДИ ЗА
ДИСЛЕКСИЈА ШТО СЕ ДОСТАПНИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Од светски признаените и тесно специјализирани
методи и програми за дислексија во нашата држава се
застапени само три, односно Методот на Рон Дејвис,
Ортон Гилинхам-методот и АФС-методот.
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I.

Методот на Рон Дејвис

Овој метод претставува единствениот искуствен метод
за корекција на дислексијата, дискалкулијата и
дисграфијата. Достапен е во Македонија преку
лиценциран тренер, кој е обучен за работа со деца и
возрасни што имаат поинаков стил на размислување и
учење во приватниот центар за корекција на дислексијата.
Според овој метод, во коренот на дислексијата,
недостигот на внимание и на многу други проблеми
поврзани со учењето лежи уникатен и креативен стил на
размислување, кој навистина претставува дарба. Лицата
со дислексија доминантно размислуваат на сликовит
начин, мислат и гледаат мултидимензионално, со цел да
креираат, да разрешуваат проблеми и да ја елиминираат
збунетоста.
Методот на Рон Дејвис е заснован на дарбите што ги
дава дислексијата. Овој метод е процес во кој тешкотиите
со читањето и пишувањето им отстапуваат место на
дарбите. Техниките што се применуваат се приспособени
за оние што размислуваат на сликовит начин. Со
програмот на Рон Дејвис клиентот најнапред добива
ментални алатки со кои може да ја контролира
дезориентацијата, а со тоа да ја исправи перцепцијата и да
го задржи фокусот при читање. Потоа, се работат техники
со глина, при што се разоткриваат и разрешуваат сите
предизвикувачи на дезориентацијата. Тоа може да бидат
букви, бројки, интерпункциски знаци, зборови или, пак,
некоја емоција. Последниот дел од програмот за
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дислексија содржи три техники за читање, кои се
приспособени за имагинативниот ум на дислексичарите.

II.

Take Flight, A comprehensive Intervention for
Students with Dyslexia - Ортон Гилингам

Оваа програма е создадена од Лук Вејтс – Центар за
дислексија и потешкотии во учењето во Тексас. Во
Република
Македонија
се
користи
во
две
интернационални училишта и во Bridges Learning Center.
Програмата е создадена за ученици на возраст од 7 години
па нагоре, кои имаат дислексија и може да ја користат
само квалификувани терапевти за дислексија. Целта на
Take Flight е да им овозможи на учениците со дислексија
да го подобрат препознавањето на зборовите, точноста и
течноста во читањето, разбирање на прочитаното и,
секако, да им помогне во транзицијата од терапија во
училницата во учење во „надворешниот свет“.
Take Flight е програма со мултисензорен пристап која
комбинира визуелни, аудитивни и кинестетски начини на
учење. Поучувањето е експлицитно и системско и
фоничниот пристап им помага на учениците да ги поврзат
буквите со нивниот изговор и потоа да научат тоа да го
применат при читањето. Програмата има 5 основни
компоненти за ефективно читање. Во моментов оваа
програма се користи исклучиво за лица од англиско
говорно подрачје, но група терапевти од здружението
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„Корени“ работи на создавање и адаптирање на овој
пристап за лица со дислексија на македонски јазик.

III.

АФС-метод

Овој метод претставува педагошко-дидактички
тренинг и метод за поддршка на луѓето со дислексија и
дискалкулија. АФС-методот е развиен базирајќи се на
фактот дека лицата со дислексија и дискалкулија
покажуваат различен начин на процесирање на
информациите – што е очигледно од начинот на кој го учат
пишувањето, читањето и сметањето, односно имаат
различна способност за учење.
Овој специјализиран метод е дизајниран за да даде
индивидуална поддршка со намера да се опише и
структурира педагошко-дидактичката активност за да се
придонесе за негова поголема професионалност во
примената. АФС-методот става силен акцент на
мултисензорното учење. Тренингот со АФС-методот
вклучува три основни приоритети за помош, кои се мерат:
А: Внимание (грешки на сознание)
F: Функција (сетилни перцепции)
S: Симптоми (работа врз сознајните грешки)
Оваа програма во Република Македонија е
достапна преку дипломиран обучувач за АФС-методот во
приватниот центар Ин Оптимум Македонија.
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IV.

СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДИСЛЕКСИЈАТА
НА МАКЕДОНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ

I.

Медицински факултет – стручни студии по
логопедија

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, со што
се застапува само едно гледиште дека дислексијата е
состојба со фонолошка основа.
Наставниот материјал кој го анализиравме беше
оскуден во однос на дислексијата и во ниту еден предмет
длабински не е навлезено во оваа состојба. На студиска
програма на втор циклус стручни специјалистички студии
по клиничка логопедија има посебен предмет насловен
„Дислексија и дисграфија со пракса“ предаван од доц. д-р
Анита Арсовска, доц. д-р Гордана Китева и доц. д-р
Наталија Долненец-Банева од катедрата по неврологија.
Во деталниот опис на предметот стои дека во рамките на
овој предмет се изучуваат следниве области:
Теоретска настава:




Невролошка основа на читањето и пишувањето
Развој на функциите читање, пишување и сметање
Дислексија
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Дисортографија
Дисграфија
Дискалкулија
Дијагностика и диференцијална дијагностика на
дислексија, хиперлексија и алексија,
дисортографија, дисграфија и дискалкулија
Дијагностички протокол за испитување на
дислексија, дисграфија, дисортографија
дискалкулија
Третман на дислексија, дисграфија,
дисортографија и дискалкулија

Вежби:


Во рамки на практичната настава се изведуват
методите и пристапот во рехабилитација на
дислексија и дисграфија.

Спротивно на горенаведената програма, изјавата која
ја добивме од доц. д-р Долненец-Банева, вели дека во
рамките на овој предмет се изучува невролошкиот дел на
дислексијата, која се јавува како резултат на стекната
повреда или траума. По наведеното може да се заклучи
дека во програмата составена од Медицинскиот факултет
за погоренаведениот предмет се дадени неточни и
невистинити информации.
II.

Филозофски факултет Скопје

Во рамките на Филозофскиот факултет од Скопје
функционираат неколку институти што се тесно поврзани
со дислексијата, а тоа се Институтот за специјална
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едукација и рехабилитација, Институтот за психологија и
Институтот за педагогија.
Институтот за специјална едукација и рехабилитација
е единствената високонаучна институција во рамки на
универзитетот Св. Кирил и Методиј која нуди
задолжителен предмет за состојбите што предизвикуваат
потешкотии во учењето во додипломските студии. Според
студиската и предметната програма 2018/19 година, на
овој институт предметот Специфични тешкотии во учењето
е задолжителен во IV семестар на овие студии. Со овој
предмет студентите имаат можност да се стекнат со
знаења за:





Основните методи на читање и пишување
Идентификација на дислексијата, дисграфијата,
дискалкулијата и диспраксијата
Рана интервенција на ученици со тешкотии во
учењето
Рехабилитациони методи, техники за работа и
развој на инклузивен курикулум за ученици со
дислексија, дисграфија, диспраксија и
дискалкулија

Содржината на предметната програма ги вклучува
следните аспекти:
 Читање
Фази во усвојување на читањето, видови читање,
модели на читање, фонолошка свесност, норми за читање.


Дислексија
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Невролошки аспекти и теории за настанувањето на
дислексијата, митови за дислексија, дефинирање на
дислексијата, причини за појава на дислексија, знаци и
симптоми на дислексија, карактеристики на читањето со
дислексија, проблеми во учењето кои може да влијаат врз
читањето, видови дислексија, стратегии за работа со
ученици со дислексија.
 Пишување
Видови пишување, вештини потребни за да се совлада
пишувањето, зошто учениците избегнуваат пишување.
 Дисграфија
Невролошка основа на дисграфија, причини за појава
на дисграфија, клиничка слика на дисграфија, видови
дисграфија, грешки во пишуваните текстови кај
дисграфичните ученици, стратегии за работа со деца со
дисграфија.
 Дискалкулија
Симптоми на дискалкулија, причини за појава на
дискалкулија, видови дискалкулија, стратегии за работа со
деца со дискалкулија.
 Диспраксија
Симптоми на диспраксија, стратегии за работа со деца
со диспраксија, алтернативни интервенции.
Како задолжителна литература за овој предмет е
првата книга во Република Македонија наменета за
специфичните тешкотии во учењето, која е во издаваштво
на Филозофскиот факултет од Скопје, а под авторска капа
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на проф. д-р. Горан Ајдински, проф. д-р Александра
Каровска-Ристовска и проф. д-р Љубица Кардалеска.
Од друга страна, на овој институт исто така во новата
студиска програма е воведен нов изборен предмет –
Стратегии за специфични тешкотии во учењето, во V
семестар од студиите. Преку овој предмет студентите ќе
имаат можност да се стекнат со знаења за:




Процена на специфичните тешкотии во учењето
Стекнување вештини за спроведување на
тестовите за процена на дислексија, дисграфија,
дискалкулија и диспраксија
Стекнување и продлабочување на познавањата и
умеењата за работа со ученици со специфични
тешкотии во учењата

Содржината на предметната програма ги вклучува
следните аспекти:


Во однос на дислексијата:

Процена на ученици со дислексија, процена на
читањето, тестирање на читањето, ран-скрининг на
дислексијата, работни стратегии за дислексијата, процена
на говорен развој, индивидуални образовни планови,
фонолошка процена, како и неформална и дефектолошка
процена на дислексијата.


Во однос на дисграфијата:
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Процена на пишување и графомоторика, скрининг на
дисграфија, тестирање на дисграфија, работни стратегии
за ученици со дисграфија и вежби за дисграфија.


Во однос на дискалкулијата:

Процена на ученици со дискалкулија, тестови за
дискалкулија, работни стратегии за дискалкулија, вежби
за дискалкулија и игри за примена на математиката во
секојдневието.


Во однос на диспраксијата:

Процена на ученици со диспраксија, идентификација на
ученици со диспраксија, симптоми на диспраксија и
работни стратегии за ученици со диспраксија.
Задолжителна литература за овој изборен предмет
е книгата Процена и стратегии за работа со ученици со
дислексија, дискалкулија, дисграфија и диспраксија,
повторно во издаваштво на Филозофски факултет Скопје,
но со мала промена на авторскиот тим, односно како
дополнителен автор на оваа книга се јавува проф. д-р
Орхидеја Шурбановска од Институтот за психологија.
Иако на додипломските студии на останатите
факултети и институти во Република Македонија не постои
посебен предмет каде што се изучуваат специфичните
тешкотии во учењето, позитивен чекор е тоа што на
слободната листа на изборни предмети на Универзитетот
Св. Кирил и Методиј се наоѓа предметот Специфични
тешкотии во учењето. Со ова речиси секој оној што е
студент на некој од факултетите на Универзитетот може да
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го избере овој предмет
погоренаведените знаења.

III.

и

да

Педагошкиот факултет
Охридски“ – Скопје

се

„Св.

стекне

со

Климент

На Педагошкиот факултет воопшто не се изучува
оваа проблематика, иако наставниците се први повикани
и први треба да ја препознаат дислексијата кај учениците.
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.

IV.

НА МАКЕДОНСКИТЕ НАСТАВНИЦИ ИМ Е
ПОТРЕБНА ЕДУКЦИЈА ЗА РАБОТА СО
УЧЕНИЦИТЕ ШТО ИМААТ ДИСЛЕКСИЈА

Наставниците во основните училишта пред три
години само делумно го познавале поимот дислексија, а
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состојбата е слична и сега. Според истражувањето што во
2015 година го спроведе Здружението за дислексија „Ајнштајн“ во четири скопски општини: Карпош, Кисела
Вода, Центар и Аеродром, повеќе од половината од
наставниците се изјасниле дека немаат доволно податоци
за оваа потешкотија.
Состојбата се променила на подобро, но
недоволно, покажува најновата анкета на Здружението,
спроведена во текот на април 2018 година, во истите
училишта. Сè уште е голем бројот на наставници што знаат
многу малку за состојбата, но позитивно е што голем дел
од оние што веќе имале познавања, во изминативе години
дополнително се едуцирале за да работат со деца со
дислексија. Свесноста за постоењето на дислексијата меѓу
учениците во нашите основни училишта во изминатите
години е зголемена, но на наставниците сè уште им
недостасува обука за полесно препознавање, како и
техники за работа со децата со тешкотии во учењето,
покажуваат
истражувањата.
Огромен
број
од
наставниците и денес апелираат дека итно им е потребна
едукација, бидејќи во секое одделение сретнуваат повеќе
од две деца кои тешко читаат и учат, најчесто на возраст
од 7-8 години.
Во 2015 година над 70 проценти од наставниците
во спроведената анкета, изјавиле дека на обуките за
потешкотии во читањето и учењето никогаш не бил
дефиниран поимот дислексија или, пак, само бил
споменат. Во 2018 година таков одговор дале околу 30
проценти од испитаните наставници, кои изјавиле дека
само се сретнале со овој поим и немаат никакви
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дополнителни информации. Повторената анкета покажува
дека бројот на оние што во изминатите години се
едуцирале како да ги распознаат првите знаци на
дислексија кај учениците во некои општини пораснал и до
50 проценти. Како позитивен чекор во оваа насока,
анкетираните наставници ги оцениле обуките за
потешкотии во учењето, во кои добиле подетални
информации за дислексијата и начините како да
постапуваат со овие ученици организирани од
Здружението за дислексија – Ајнштајн.
Иако само со делумни информации, дел од
наставниците и пред три години и сега се сигурни дека би
препознале дете со потешкотии во учењето, вклучувајќи ги
и децата со дислексија. Сепак, над 65 проценти од
испитаните во првата анкета одговориле дека им е
потребна дополнителна обука за да работат со овие деца,
додека во повторното истражување, обука бараат помалку
од 60 проценти од наставниците што се должи на големиот
број на обуки и семинари спроведени од Здружението
Ајнштајн.
Според огромен дел од наставниците, за децата со
дислексија е потребен поинаков пристап во работењето на
часот и надвор од училиштето за тие да можат успешно да
ги совладаат училишните задачи. Според одговорите на
наставниците од 28 училишта од сите општини, најчесто
дислексијата и другите потешкотии во учењето се
препознаваат во второ и трето одделение. Тоа е периодот
кога децата учат да пишуваат и да читаат, а почнуваат и со
совладување на првите математички операции. Во
нивните одделенија, најчесто се сретнуваат меѓу 2 и 3
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ученици каде што забележуваат потешкотии во учењето,
што кореспондира со бројката од 10 до 15 проценти
ученици со дислексија. Најголемиот дел од наставниците,
околу 60 проценти, сметале дека дислексијата и
проблемите со учењето се минливи и дека обврската за
работа со децата е подеднаква, и на наставниците и на
родителите.

V.

РОДИТЕЛИТЕ И ЕКСПЕРТИТЕ ЗА
ДИСЛЕКСИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дека нејзиниот син има дислексија, Марија
Петровска се посомневала пред две години, кога тој имал
7 години и бил второ одделение. Во тој период требало да
го совладува читањето, но тој давал отпор и се жалел дека
и по краткотрајното читање е многу уморен. Од
училиштето го потврдиле истото, но во тој момент таа не
знаела кој точно може да ја детектира и потврди
состојбата. Заради тоа, Марија како и најголемиот број
родители самата истражувала на интернет, барајќи
искуства и методи како најдобро да му помогне на
нејзиното дете.
Таа своите сомнежи ги споделила со наставниците
и со училишниот педагог и психолог, но тие ѝ побарале
писмена потврда дека синот има дислексија. Потврдата за
дислексија ја добиле годинава од психолог на Детската
клиника.
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„Во училиштето оставија впечаток дека ќе се заземат
целосно за да му помогнат во училишните активности, а
посетија и еден од семинарите за дислексија, кои ги
организира Здружението „Ајнштајн“. Во меѓувреме мојот
син, вон училиштето работи со дефектолог и тоа
дефинитивно му е од голема помош. Со негова помош
совладува некои техники за полесно читање и создава
навика за препрочитување на текстот колку што е
потребно за да го разбере. Како поминува времето, се
чувствува посигурен и изразува сè поголемо задоволство и
среќа за успешно завршената работа“, посочува
Петровска.
Таа смета дека за дислексичарите не е потребна
посебна образовна програма, туку само приспособување
на пристапот на работа со нив. Најмногу од сè, потребно е
разбирање за нивната состојба и соодветна поддршка од
наставниците со цел нивната надареност и талент да
дојдат до израз. Неуспехот на дислексичарите се третира
како личен неуспех, а во суштина е институционален,
поради неподготвеност на институциите и на
наставниците да ја препознаат состојбата и соодветно да
работат со нив, вели Марија Петровска.
„Силно сум уверена дека проблемот мора да се
решава на повисоко ниво, односно Министерството за
образование би требало што поскоро да изготви кратки
упатства и препораки за работа со ученици што се
соочуваат со дислексија. Се работи за значителна бројка,
некаде од 10 до 15 проценти, ученици меѓу кои најголем
број се натпросечно интелигентни. Доколку нашиот систем
не е во можност на време да ја открие нивната состојба, а
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уште помалку да има соодветен образовен пристап, овие
надарени ученици завршуваат осакатени, исфрустрирани
и нереализирани. Нивниот неуспех се третира како личен
неуспех, наводно поради мрзеливост или глупавост, а во
суштина
е
институционален
неуспех
поради
неподготвеност на институциите и неможност на
наставниот кадар да ја препознае оваа состојба и
соодветно да работи со овие ученици“, заклучува
Петровска.
Средношколката Ана, пак, своите потешкотии во
учењето ги открила кога имала 8 години. Во досегашното
образование се сретнала со многу предизвици, но не
дозволила дислексијата да ѝ биде пречка. Таа вели дека
чувствува многу голема самодоверба, првенствено заради
големата поддршка од нејзиното семејство, во кое за
дислексијата се зборува отворено и не се смета за никаков
хендикеп, туку напротив за дарба.
Сомнежите дека детето се соочува со состојбата,
на нејзината мајка Јасмина Ангелова ѝ ги потврдиле
логопедот и дефектологот со кои работела.
Во основното училиште каде што учела, само
психологот имал познавања за дислексијата, за разлика од
одделенските и предметните наставници, кои воопшто не
ја препознале состојбата кај детето. Во тој период Ана
имала тешкотии со читањето и многу тешко се снаоѓала
при писменото тестирање. Немала доволно време да ги
прочита и разбере сите задачи, па тоа се одразувало и на
успехот. Таа и денес, во четврта година гимназија, сè уште
тешко чита, ѝ треба помош, особено по математика и за
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писменото изразување и пишување состави по
македонски јазик. Но, дополнителен проблем, според
нејзината мајка Јасмина, е што не добива поддршка од дел
од професорите.
„Мојата ќерка дома секогаш добива помош за да
ги заврши училишните обврски. Во училиште, пак, помош
добива само на нејзина иницијатива. Соработката со
некои од професорите ѝ е одлична, а од некои речиси и да
не добива поддршка заради што и денес испрашувањето
го преживува многу стресно, особено писмените
тестирања и се срами доколку треба да чита пред
соучениците“, вели Ангелова.
Таа порачува дека државата и училиштата мора да
ја исполнат својата обврска и да создадат еднакви услови
за образование за сите деца. Потребно е дефинирање на
дислексијата, а за професорите итна и добра едукација,
како да ја препознаваат уште од најрана возраст, и
најважно, како треба да постапуваат со децата.
„Се обратив до Министерството за образование и ја
отворив темата за децата со дислексија, но, за жал, кај нас
работите многу бавно се менуваат. Многу далеку сме од
другите земји каде што и на факултетите идните
наставници ги изучуваат предметите дислексија и
дисграфија. Децата со дислексија имаат потреба од помош
од стручни и едуцирани наставници, бидејќи сега тие со
мака, снаодливост и со голема поддршка од дома,
успеваат да го завршат образованието“, посочува
Ангелова.
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I.

Приватните училишта имаат специјализирани
кадри за дислексија

Дека образованието на деца со дислексија може да
биде успешна приказна се доказ школските системи од
развиените земји, кои применуваат различни едукативни
методи што овозможиле многу дислексичари да имаат
завиден академски успех. Некои од овие методи се
применуваат и кај нас, но само во приватните
интернационални училишта.

II.

Quality School International-QSI

„Не постои штета од рана интервенција. ’Најлошото’
нешто што може да се случи е детето да добие поддршка,
па дури и ако подоцна се утврди дека не станувало збор за
дислексија“, смета Катерина Николовска, терапевт за јазик
и потешкотии во учењето во Центарот за диференцирано
учење на меѓународното училиште „Квалити скул
интернешанал“ (Quality School International-QSI).
Обврските на наставниците што предаваат во
редовна настава и работат со ученици со типичен развој е
да ги препознаат симптомите и да интервенираат дури и
кога мислат дека е сè уште рано. Училиштето QSI изготвува
индивидуални годишни и неделни наставни планови за
сите деца, креирани според начинот на кој учениците
најдобро учат и според нивните лични потреби, вели
Катерина Николовска.
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„Во суштина, секое дете, без разлика дали има
потешкотија или не, има индивидуален начин на учење, па
според тоа би требало да има и индивидуален наставен
пристап. Во QSI изготвуваме индивидуални наставни
планови за сите деца со кои работиме. Секогаш има
годишни и неделни планови кои се креирани според
начинот на кој учениците најдобро учат и според нивните
лични потреби. Јас работам индивидуално со секој ученик,
со тоа што ги земам од часовите по англиски јазик и
литература, кои им создаваат најмногу фрустрација
бидејќи не можат да ги следат со очекуваното темпо.
Доколку има потреба, работам на сосема други вештини,
различни од оние кои ги работат нивните врсници. Во
некои случаи работам комбинирано на специфични
вештини за читање и пишување, но и на адаптирана
редовна наставна програма, а некогаш, пак, работам во
помали групи само на адаптирана или модифицирана
настава, која ја следи нивното одделение. Значи има
индивидуална, изолирана работа со децата и работа со
поддршка на час. Не можеме да поставиме генерално
правило, затоа што сè зависи од личната потреба на
децата“, вели Николовска.
Со оглед на тоа што QSI е меѓународно училиште во кое
секоја година се менува структурата на децата, најчесто
учениците доаѓаат со веќе воочена потешкотија во некои
од европските или американски дијагностички центри. Но
и во случај дотогаш да не е препознаена, сите професори
во училиштето се запознаени со дислексијата и сличните
потешкотии кај учениците и од таму доаѓа првата
информација. Запознаени се и наставничките во
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предучилишниот центар и градинката, затоа што и на таа
возраст може да се забележат одредени симптоми, кои
доколку се игнорираат, одат во лош прилог на развојот на
детето.

III.

Nova International Schools

Меѓународното училиште „Нова“ развива програми
наменети за поддршка на децата со дислексија. Најголем
фокус се става на развивањето на техниките за читање,
особено за течност и точност и разбирање на прочитаниот
текст. Според Даница Тренева, академски јазичен
терапевт, во „Нова“ целата настава се изведува преку
различни сликовити демонстрации, моделирање и други
техники, како и со графички организатори и давање
доволно време детето да ја заврши задачата. Децата со
потешкотии во учењето можат да добијат индивидуална
програма за работа или, пак, да работат во рамките на
наставниот план заедно со класот. За секое дете се прави
индивидуална проценка, а крајната цел е да ги научат
вештините што им се потребни.
„Начинот на настава во ’Нова’ е многу интерактивен и
децата никогаш не се оставени сами да работат, секогаш
им се нудат повеќе стратегии за работа, а тие си ја
одбираат таа која им одговара“, вели Тренева.
Таа е терапевт сертифициран од Fundamental
Learning Center од Канзас, кој врши обука според
програмата Take flight, составена од тим на педијатри,
наставници и научници. Програмата предвидува висока
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динамика на работа со деца со дислексија и дисграфија,
четири или пет пати седмично по 4 минути, индивидуално
или во мали групи до 5 деца.
„Во моментов јас работам индивидуално или во
парови. На децата им ги моделирам јазичните шеми за да
ги применат во читање и разбирање. Кога ќе станат свесни
за нив, тогаш и гледаат дека ги наоѓаат и ги применуваат и
увидуваат дека на тој начин стануваат добри во читањето
и на тој начин ја градат самодовербата. Наставниците ги
следат моите препораки за работа во наставата, а
размената на информации за секое дете се прави најмалку
еднаш месечно“, вели Тренева.

IV.

МАКЕДОНСКОТО
ОПШТЕСТВО
МОЖЕБИ
БАВНО, НО СИГУРНО ЗАЧЕКОРУВА СО
СВЕТСКИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ОДНОС НА
ДИСЛЕКСИЈАТА

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, специјални
едукатори и логопеди покажаа интерес за проширување
на своите знаења за оваа област, со цел и желба да им
обезбедат соодветна поддршка на оваа категорија
ученици.
Во изминатите неколку години во организација на
Здружението АЈНШТАЈН, а со поддршка на Универзитетот
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Американ колеџ – Скопје и Филозофскиот Факултет –
Скопје успешно се реализираа вкупно 10 едукативни
семинари за дислексија на територијата на Град Скопје.
Здружението ваков тип семинари организираше и во
неколку града од нашата држава, меѓу кои Битола, Охрид,
Штип и Прилеп. Преку овој вид едукација со основни
познавања и техники за работа со учениците со дислексија
се стекнаа над 1000 наставници, психолози, дефектолози,
логопеди и педагози. Во 2018 година Здружението
започна и со реализација на вториот модул на семинари,
односно семинари за стекнување практични алатки и
техники за работа со учениците што се соочуваат со
потешкотии во учењето.
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 знаците на дислексијата се
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застапени кај 12,2% од испитаните средношколци. Преку
овој проект 700 средношколци се запознаа со состојбата
дислексија, како истата да ја препознаат кај себе и кај
своите соученици, а воедно и се запознаа со практични
техники за самопомош кои може да ги употребат доколку
се соочуваат со некоја од состојбите што предизвикува
потешкотии во учењето.
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 беше
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 во
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
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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.
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V.

ПРЕПОРАКИ



Министерството за образование и наука и Бирото за развој
на образованието да ги земат предвид досегашните
истражувања што укажуваат на висок процент на
застапеност на дислексијата и да направат план и
програма за подобрување на условите за образование на
учениците кои што имаат тешкотии во учењето, во
соработка со стручни лица од областа.



Министерството за образование и наука и Бирото за развој
на образованието да усвојат дефиниција за специфичните
тешкотии во учењето предизвикани од дислексија,
дискалкулија, дисграфија и диспраксија во соработка со
експерти од областа, по примерот на европските земји.



Локалната самоуправа да им овозможи обука за основни
познавања за дислексија на сите стручни соработници и
професори од средните и основните училишта.



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 се воспостави континуирана соработка на
Министерството за образование и наука, Бирото за развој
на образованието и Министерството за здравство со
Здружението за дислексија – Ајнштајн преку потпишување
на Меморандум за соработка.
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Министерството за образование и наука и Министерството
за здравство во своите работни тела да вклучат
претставник на Здружението за дислексија – АЈНШТАЈН, со
цел започнување заеднички процеси што ќе водат кон
креирање инклузивно општество за лицата со дислексија.



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 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 и тие да бидат спроведени од
стручни лица за дислексија.



Министерството за образование и наука и Министерството
за здравство да направат план и програма за формирање
Национален сервис/центар за детекција, третман,
категоризирање и поддршка на лицата со специфични
тешкотии во учењето, каде што ќе работат експерти за
дислексија.
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