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Въведение 
Общо известно е, че речта и езиковото развитие на децата в днешно време следва различна периодика и динамика в сравнение с тeзи на техните родители.
Най-вероятно всеки от нас при различни обстоятелства емпирично е установил, че съвременните деца са „късно проговарящи“. Те са по - склонни да развиват езиковите си умения на по-късна възраст или поради по-слабото си владеене на езика все повече разчитат на комуникативните техники като плач, гневни възклицания, нечленоразделна реч и т.н. Въпреки това, без излишно да се задълбочаваме в причините, които стоят зад нашите емпирични познания, следва да имаме предвид, че до края на третата си година повечето деца трябва да са усвоили езикови способности, които да им позволят да общуват успешно на майчиния си език (първи език) или на езиците на двамата си родители, ако живеят в двуезично семейство. В противен случай се сблъскваме с комуникативни нарушения на развитието. Те не са маловажни и не трябва да се очаква, че детето ще ги преодолее по естествен път докато расте - всъщност те могат да се отразят на цялостното развитие на детето - на психичните му процеси, комуникативните способности, уменията за учене, емоционалното му и поведенческо функциониране и т.н. На по-късен етап, тъй като езиковата и речева патология засяга способността на детето да получава, разбира, възпроизвежда и изразява вербална, невербална и графична информация, нарушеното комуникативно развитие води до по-слаби постижения в образованието, ограничени възможности за заетост и проблеми със социална адаптация. Поради тези причини ефективното и ранно откриване на говорна и езикова патология, както и насърчаването, превенцията и образователната подкрепа са от решаващо значение за личностното развитие на детето и неговото социално функциониране като възрастен. 
Партньорството на проекта Speеch Pathology Tools смята, че навременната интервенция е това, което може да създаде по-добри възможности за деца с комуникативни нарушения, както и че такива деца се нуждаят от подходяща подкрепа, която да им позволи да взаимодействат по-добре в социалната си среда и да участват пълноценно в образователния процес. В тази връзка консорциумът създаде пакет с ресурси за учители в начален етап на образование, който включва информация за говорните и езикови нарушения и как те могат да повлияят на децата и на живота в училище като цяло. Разглеждат се също така и важността на информацията, свързана със ранно разпознаване на проблеми в езиковото и говорно развитие на децата, насочването към специалист и подходящите интервенции, и други полезни ресурси. Основната цел на този материал е да повиши увереността на учителите в работата с ученици, които имат затруднения с речта и / или езика.
1. Защо способностите за общуване са така важни?
Още от нашето детство знаем, че единственият начин да изразим своите желания и предпочитания е като ги показваме чрез изражение на лицето, жестове и звуци. Въпреки това, колкото повече растем, толкова по-разбираеми стават нашите желания за другите - думите и интонацията вземат водеща роля спрямо изражението, жестовете на лицето и от този момент ние осъзнаваме „силата” на общуването като единствения начин да обменяме смислени съобщения с други хора от заобикалящата ни среда. Тогава ние разпознаваме комуникацията като основен социален процес, който определя всяка дейност на нашето социално поведение и разбираме, че добрите комуникативни способности са от голямо значение както за нашето личностно развитие, така и за развитието на междуличностните отношения. Добрите комуникативни способности са неразделна част от пълноценното социално функциониране на личността като член на обществото, тъй като само чрез общуване човекът може:
	да предава и получава знания, мисли, чувства и други вътрешни преживявания;

получава достъп до културно предавани знания;
умее да участва в социални взаимодействия и връзки;
развива способността си за мислене и усета за себе си;
	развива способност да установява и поддържа силни връзки със семейството, връстниците и общността;
	да участва пълноценно в обществото.


2. Какво е комуникативно нарушение? 
Обикновено, ние приемаме речта и езика за рутинни умения, които хората придобиват  и автоматизират, докато растат. Ние не мислим, че способността за комуникация е изключително сложен процес, какъвто всъщност е той. Въпреки това при среща с дете или възрастен, чието говорно и езиково развитие е забавено или прекъснато, си припомняме това. 
Приблизителното разпространение на комуникативните нарушения при децата е 25% - 1 на всеки 4 деца е с комуникативно нарушение, което влияе върху способността му да говори и / или да разбира (Cf. Robb, 2020: 12). 
2.1. Понятието „комуникативно разстройство“ 
Понятието „комуникативно разстройство“ описва нарушената способност да се обменя смисъл чрез изпращане или получаване на информация. (Cf. Prelock & Hutchins, 2018:1). Обикновено се отнася до едно или повече нарушения в речта, говора, езика и преглъщането, което означава, че човекът е изправен пред трудности в общуването поради някои от изброените по-долу проблеми:
• Съскане;
• Подмяна или пропускане на звуци в думите (напр. „клокодил“ вместо „крокодил“,  „бувка“ вместо „обувка“);
• Множество грешки в произношението;
• Неразбираема реч;
• Пропускане на окончанията на думите;
• Неправилно използване на местоимение;
• Ограничен речников запас;
• Неспособност за разбиране;
• Неспособност за разбиране и следване на устни инструкции;
• Говорене в твърде неточна последователност на думите;
• Дрезгав или пресипнал глас (променящ се глас) или липса на глас;
• Накъсвания на плавността на говорене и др.
Въпреки че използваме термина „комуникативно разстройство“, само малък процент от всички деца с нарушения в говора и речта имат достатъчно сериозни проблеми, за да се определи като увреждане. Разбира се, това заключение е приложимо само за онези групи деца, чиито нарушения в комуникацията са първични и не се свързват към друго медицинско състояние, като например церебрална парализа, синдром на Даун и др.
Терминът „комуникативно разстройство“ обаче се използва като синоним както на  комуникативно увреждане, така на комуникативно нарушение, но във всеки случай то характеризира намалена комуникативна структура или функция, което не означава непременно, че достъпът на лицето до ежедневните дейности е възпрепятстван (Вж. Gillam , Marquardt, & N. Martin, 2010: 4-7). Преведено на ежедневен език, всичко това означава, че нечия способност за комуникация е различна от типичната.
Все пак не всяко дете с ограничени речеви способности има „комуникативно разстройство“. Например, от дете, чийто майчин език е различен от този на държавата, в  която живее, не се очаква непременно да има същата лекота при ученето и говоренето на езика, както останалите деца. Например дете от ромски произход, което учи български като втори език, най-вероятно ще се нуждае от допълнително време и помощ в усвояването на езика, особено в социален и образователен контекст, отколкото едно дете от български произход. Ако обаче няма нарушение на комуникацията, характеризиращо се със загуба на функция или структура, ограниченото владеене на български език от страна на ромското дете не трябва да се определя като комуникативно разстройство, а като различие в общуването. В този случай не е необходимо детето да бъде насочвано към логопед.
3. Класификация на комуникативните нарушения 
Анализът и класификацията на комуникативните нарушения се основават на два основни теоретични модела - медицински и. Първи се е появил медицинският теоретичен модел. Той използва следния подход лингвистично-поведенчески: търсят се причините за заболяването и неговите симптоми, определя се лечение и се прогнозира резултатът. Състоянието се диагностицира въз основа на знанията относно връзката „причина-симптом-лечение-изход“. От втората половина на 70-те и началото на 80-те години лингвистично-поведенческия подход към комуникативните разстройства постепенно се въвежда и укрепва. Това изместване е следствие от прилагането на лингвистиката в изследванията на комуникативните нарушения и увеличаването на изследванията върху езиковото развитие на детето. Това създава нов теоретичен модел, наричан от някои автори поведенчески, защото е изведен от поведенческите науки и е насочен към анализ на комуникативното поведение, а от други - лингвистичен, защото се основава на лингвистичния анализ при диагностицирането и лечението на комуникативните нарушения. Тъй като и двата термина отразяват едно и също явление, беше необходимо терминът лингвистично-поведенчески модел да бъде въведен. 
3.1. Класификация на комуникативните нарушения според медицинския модел 
Според медицинския модел комуникативните нарушения се делят на две големи групи - придобити и нарушения в развитието. Това разделение е направено въз основа на етиологичните аспекти на патологията, отразяващи момента на нейното възникване (Ценова, 2019:34-40).
	Придобити нарушения: всички нарушения, които се появяват след развитието на речта (например поради травматично увреждане на мозъка, менингит и др.). Те се характеризират с разпад, загуба на реч и езикова способност. (напр. Придобита Дизартрия)
	Разстройство в развитието: всички нарушения, които се появяват преди развитието на речта (например, говорно разстройство поради церебрална парализа). Те представляват недоразвитост, липса на говор и езикови способности (напр. Дизартрия) 

Освен това, според медицинския модел на класификация, говорните и езикови нарушения се категоризират в още две групи в зависимост от етиологичните аспекти на проявената патология (Cf. Prelock & Hutchins, 2018:1-3)
I група
Първични: нарушението не произтича от основното медицинско състояние (например церебрална парализа, Синдром на Даун, увреждане на слуха, инсулт)
Вторични: нарушението може да бъде отнесено към друго състояние, например ракови образования на мозъка
II група
Органични нарушения в комуникацията: предполага физическа причина, като загуба на слуха.
Функционални комуникативни нарушения: предполага неизвестна причина (например специфично езиково разстройство)

3.2. Класификация на комуникативните нарушения според лингвистично-поведенческия модел 

Според лингвистично-поведенческия модел, комуникативните нарушения се разделят на две големи групи в зависимост от това кой аспект от комуникацията е засегната – речеви нарушения и езикови нарушения.
Речеви нарушения:
Термина „Реч“ характеризира комплекс от координирани движения на устния механизъм, който издава значими звуци (произношение). Всяко прекъсване в този комплекс от движения влияе върху възпроизводството на фонетичните аспекти на думи, фрази и изречения, така че речта става частично или напълно неразбираема за слушателя. Заекването, например, е форма на речево нарушение, което включва нарушения в скоростта и / или плавността на изказа, поради колебания и повторения на звуци, думи и / или фрази.
Елементите на речта са: 
	Артикулация: как се създават звуците на речта (напр. [м] звукът се произвежда, като съберат устните и се оставя въздух да премине през носа)
	Фонология: как се съединяват речевите звуци (напр. децата трябва да се научат как да произнасят не само [с] в „сок“, но и [с] в „слънце“, което е по-трудно, тъй като се случва в група от струпани съгласни) 
	Глас: координацията на дишането и вибрацията на гласните струни на ларинкса за създаване на звук (също наричан фонация или вокализация)
	Променливост: гладкото възпроизводство на реч, включително ритъм (например заекването се счита за нарушение в плавността)

Езикови нарушения:                                                                                
Понятието „Език“ се отнася до код или система от символи за представяне на идеи в различни модалности, включително разбиране (схващане) и говорене, четене и писане. Езикът е управлявана от правила система от символи, изградена от социално приети правила. Нарушаването на способността за кодиране и декодиране влияе върху езиковото изразяване и разбиране и това може да се прояви като затруднения в усвояването на речник от думи, окончания на думи и структура на изречения, трудности при използването на подходящите думи и правилна граматика, затруднения в разбирането и т.н.
Езикът включва:
• Семантика: значението на думите (напр. думата „пара“ може да се отнася до състояние на водата или за монета)
• Морфология: правилата за създаване на нови думи (например живот, живеене)
• Синтаксис: редът на думите в изречение (напр. „Моят съсед Георги обича да пее“)
• Прагматика: социално приемливото използване на езика (например разбиране на сарказъм, използване на учтиви конструкции като „моля“ и „благодаря“, разбиране как да се инициират, водят и завършват разговори).
3.2.1. Речеви нарушения
Засегната е външната форма на изказа чрез устната реч. Речевите нарушения са дефицити, които могат да попречат на реч да не може да се произведе изобщо или да доведе до реч, която не може да бъде разбрана или е нетипична по някакъв друг начин.
Според лингвистично-поведенческия модел речевите нарушения могат да бъдат разделени на следните подвидове (Ценова, Ц. 2019:34-38):
Речеви нарушения
Частични речеви нарушения

Цялостни речеви нарушения


Гласови нарушения
Дисфония
	Афония
	Ринофония

Нарушения в артикулацията
Специфични
	Вторични
	Биомеханични
Прозодични
Брадилалия, Тахилалия
	Заекване
Запъване 
Дизартрия
Придобита Дизартрия (Анартрия)
	Дизартрия на развитието
Апраксия 
Придобита
	Говорна апраксия на развитието
Биомеханично нарушение на речта 
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3.2.1.1. Частични речеви нарушения: 
Те се характеризират с нарушение на един от елементите на речта - фонацията или артикулация. Частичните речеви нарушения се разделят на нарушения на гласа и нарушения на артикулацията:
Нарушения на гласа:
Дисфония: патологични промени във височината, силата и тона на гласа
	Афония: липса на глас
	Ринофония: патологични промени в гласовия резонанс, известни като носов глас 
Нарушения в артикулацията: невъзможност да се образуват правилно определени звуци в думата. Звуците могат да бъдат изпускани, добавяни, изкривявани или разменяни.
	Специфични артикулационни нарушения: неправилно артикулиране на речеви звуци при деца с нормално психофизическо развитие и без нарушения в структурата на речевия орган.
	Вторични артикулационни нарушения: съпътстващо разстройство, един от симптомите на интелектуално или сензорно увреждане.
Биомеханични артикулационни нарушения: нарушена артикулация поради вродени малформации на речевия орган


3.2.1.2. Цялостни речеви нарушения: Те се характеризират с нарушение на два или повече от два елемента на речта. Като цяло, цялостните речеви нарушения са прозодични нарушения, дизартрия и апраксия.
Прозодични разстройства:
Брадилалия: патологично забавна реч
	Тахилалия: патологично забързана реч
Запъване: епизодични прозодични смущения, които могат да преминат в заекване
	Заекване: нарушение на речевата плавност, характеризиращо се с повторения на звукове, срички, думи, удължаване на звукове, спазми и блокажи на говорната мускулатура

Дизартрия:
Придобити дизартрия (анартрия): нарушение в артикулацията, дишането, фонацията и просодията в резултат на фокални мозъчни лезии. В зависимост от локализацията на трамвата се разделя на булбарна дизартрия и псевдобулбарна дизартрия.
	Дизартрия на развитието: свързана със церебрална парализа
Апраксия (придобита и апраксия на развитието)
Детската говорна апраксия (ДГА) e нарушение на звукопроизношението, при което се засягат точността и последователността на говорните движения, в резултат на локални лезии на централната нервна система.
Биомеханични речеви нарушения
Разстройство на дишането, фонацията, артикулацията и прозодиката в резултат на малформации на говорните органи (ВЦУН – вродени цепнатини на устните и/или на небцето).
3.2.2. Езикови нарушения
Езикови нарушения се характеризират с нарушение на кодирането и декодирането на езика. Те са разнородна група нарушения в разбирането или производството на говоримия език. Тази хетерогенност се изразява в тежестта на разстройството, като някои при някои деца се проявява в леки затруднения с граматиката, други не развиват знания по синтаксис, а при трети липсва експресивната реч.
Според лингвистично-поведенческия модел нарушенията на речта могат да бъдат разделени на следните подвидове (Ценова, Ц. 2019:38-40):



Речеви нарушения 
РН на говоримия език
РН на писмения език
Афазия
Моторна афазия на Брока
	Сензорна афазия на Вернике
Глобална (тотална) афазия
Транскортикална моторна афазия
Транскортикална сензорна афазия
	Проводникова афазия 

Аномия, амнестична афазия
Детска афазия
Придобити нарушения на писмения език 
	Аграфия
	Афазия


Нарушения на развитието на писмения език
Специфична дислексия
Вторична дислексия дислексияSecondary Dyslexia
Нарушения на развитието на говоримия език
Специфични езикови нарушения
	Вторични езикови нарушения
file_9.wmf
 


file_10.jpg


file_11.wmf


Logo Final.jpg

file_12.wmf




Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.		31

3.2.2.1. Езикови нарушения на говоримия език: 
Засегнати са езиковите операции по пораждането и разбирането на вербални съобщения. Разделят се Придобити нарушения на говоримия език и Нарушения на развитието на говоримия език.
Придобити нарушения на говоримия език (Афазия): разпад на езика в резултат на органични поражения на главния мозък:
Моторна афазия на Брока
Известна също и като експресивна афазия - вид афазия, характеризираща се с частично загубена способност за продуциране на език, докато разбирането може да бъде относително запазено. 
	Сензорна афазия на Вернике
Глобална (тотална) афазия
Транскортикална моторна афазия
Транскортикална сензорна афазия
Проводникова афазия

Аномия, амнестична афазия
Детска афазия
Нарушения на развитието на говоримия език: 
Специфични нарушения на езика
Характеризира се със значителен дефицит на способностите, свързани с говоримия език - фонологични, граматични, семантично-прагматични нарушения без видими съпътстващи медицински проявления или неврологични увреждания.
	Вторични нарушения на езика
Значителен дефицит в способностите, свързани с говоримия език поради интелектуални нарушения, сензорни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, разстройство на хиперактивността с дефицит на вниманието и т.н.

3.2.2.2. Езикови нарушения на писмения език:
Придобити нарушения на писмения език 
Аграфия 
Отнася се до придобито увреждане при писмения език, причинено от увреждане на някой от познавателните, езиковите или сензомоторните процеси, които обикновено поддържат способностите за писане и правопис.
	Алексия
Придобити нарушения на четенето): периферни (Буквена алексия, Четене буква по буква, Алексия при едностранно игнориране, Вниманийна алексия) и централни (Лексикална алексия, Семантична алексия, Фонологична алексия, Дълбока алексия).
Нарушения в развитието на писмения език 
Вродено или рано придобито нарушение в овладяването на четенето и писането в резултат от органични поражения на мозъка:
• Специфична дислексия
• Вторична дислексия 

4. Защо способностите за общуване са важни за академичната постижения на децата?
Речеви и езикови умения, които децата са придобили чрез слушане и говорене, дават основата на способностите им за четене и писане и тези нови умения за ограмотяване са от решаващо значение за ученето и социалното развитие през учебните години и след това. В същото време, непрекъснатото разширяването на уменията за използване на говоримия език допринася за изграждането на лични и професионални взаимоотношения и независимо участие в обществото.
В тази връзка нарушенията на говора и езика могат да се превърнат в сериозни увреждания с дълготрайни последици върху когнитивното и социално-емоционалното развитие, както и върху грамотността и академични постижения. Нарушенията в комуникативните умения се проявяват в повишен риск от развитие на обучителни трудности, поведенчески проблеми и свързаните с тях психиатрични състояния, които могат да окажат неблагоприятно въздействие едновременно на нивото на личността и на нивото на социално функциониране. 
4.1. Въздействие върху грамотността и академичните постижения
Тежките речеви и езикови нарушения са свързани с увреждания при четене и общи смущения в ограмотяването (Виж Fletcher-Campbell, Reid, & Soler, 2009). По същество четенето включва фотографиране на визуални символи (букви) върху езикови форми (думи). Когато придобиването и усвояването на устната лексика са нарушени, се очаква фотографирането на символи като букви върху думи също да бъде нарушено. В допълнение, по-дълбоките езикови и говорни нарушения могат да направят обработката на визуалните символи много по-неефективна и да нарушат тяхното свързване със смисъла. Дори след придобиването на определен речников запас, когнитивните проблеми свързани с преноса п на текст към език могат да продължат. В езици като английски, които използват фонетичен текст, тежките нарушения на речта също могат да нарушат фонологичната обработка, свързана с четенето (Виж Pennington & Bishop, 2009). Накратко, дълбоките нарушения на речта и езика често имат пряко или косвено неблагоприятно въздействие върху развитието на грамотността и гладкото четене. В допълнение към своето пряко въздействие върху грамотността, тежките нарушения на речта и езика могат да имат неблагоприятно каскадно въздействие върху други аспекти на академичните постижения. За да илюстрираме това, например при 15-годишно проучване на деца с говорни и езикови нарушения, висок процент (52 процента) от децата, първоначално идентифицирани с такива разстройства, са имали остатъчни проблеми в обучението и лоши академични постижения на по-късен етап (Вж. Кинг , Джоунс и Ласки, 1982). Общите дългосрочни постижения при деца с езикови нарушения също са незадоволителни (Срв. Хол и Томблин, 1978). Скорошно проучване на недоносени деца с езикови нарушения показа множество нарушения в последващите постижения. Във връзка с това Stoeckel и колегите (2013) съобщават за силна връзка между ранните езикови проблеми и по-късното диагностициране на езикови нарушения на писмения език. 
4.2. Как нарушенията на езика и речта могат да засегнат децата в образователната среда?
Училищните години обхващат широк диапазон на развитие и езиковите нарушения през юношеството са толкова важни за идентифициране, колкото и нарушенията, възникващи на по-ранна възраст. Въпреки това, развитието на езика е по-постепенно и индивидуално в юношеска възраст, отколкото е при по-малките деца и идентифициране на нарушение може да бъде предизвикателство. Езиковото развитие на юношеска възраст, като придобиване на образен език (напр. метафори и идиоми), усъвършенстване на лексикални и синтактични умения (напр. определяне на абстрактни понятия, използване на сложни изречения), аналогични разсъждения и ефективни умения за разговор, договаряне и убеждаване – всичко това се развива за период от време. В същото време тези езикови компетенции са основни за успешното справяне с академичните и социалните учебни програми в гимназията. Юношите с езикови нарушения са изложени на риск от отпадане от образователната система или да постигнат успешен преход към работа или университет след гимназиален етап.
4.3. Езикови нарушения в училищна възраст
Въпреки че, симптомите и тежестта на езиковото нарушение на детето се очаква да се променят с течение на времето, езиковите нарушения обикновено са хронични. Деца в предучилищна възраст, които са диагностицирани с езикови нарушения, са изложени на значителен риск от академични и социални трудности в училище. Езикови нарушения при децата в училищна възраст се характеризират със своята хетерогенност - от леки затруднения в граматиката до липса на експресивна реч. За деца с тежки езикови нарушения разговореният език може да представлява голяма трудност. В тези случаи децата могат да използват допълващи форми на комуникация, като графични системи, знаци с ръце и жестове, електронни устройства за извеждане на реч, които улесняват езиковото развитие или служат като алтернативни форми на комуникация.
При децата се срещат затруднения във всички области на езика, семантиката, синтаксиса и прагматиката. Настоящото мислене в патологията на речта обаче не е да се занимава с индивидуалните умения, а да се съсредоточи върху по-широките аспекти от езика на детето и средата за учене, които най-добре ще насърчават настоящия и бъдещ успех на детето в комуникирането. Това включва разпознаване на връзката между езика и грамотността, и особеното значението на фонологията (звуковата структура на думите).
Устната повествователна продукция е друга засегната област, отчасти защото способността да се разказва цялостна история се опира и на други езикови и когнитивни умения и отчасти защото добрите повествователни умения имат пряка взаимовръзка с доброто академично представяне.
Също така децата с езикови нарушения са изложени на риск от по-малко и по-неефективни социални взаимодействия в сравнение с други деца на същата възраст. По този начин езиковите способности за социално взаимодействие, по-специално уменията за водене на разговор, представляват важна област, която трябва да бъде адресирана.
4.3.1. Фонология
Фонологичните грешки могат да влошат разбирането и да направят детето прекалено стеснително. Фонологичните нарушения при малките деца понякога може да предсказва затруднения в усвояване на четенето. Проблеми в способността думата да се осъзнае по фонологичен път - способността да се анализират и да се „оперира“ с фонемите  - често е нарушена при децата в училищна възраст и това лежи в основата на техните затруднения в обучението за декодиране и образуване на думи. За съжаление, трудностите при декодирането на текст могат сериозно да възпрепятстват детското разбиране при четене, също както трудностите в правописа могат да възпрепятстват процеса на писане. 
4.3.2. Синтаксис и Морфология 
Разговорната реч на деца в училищна възраст с езикови нарушения често се характеризира с изказвания, които са по-кратки и опростени от тези на техните връстници с типично езиково развитие. Подобни проблеми могат да се наблюдават и в писмения език, когато на децата се възложи задача в училище да изготвят разказ, есе или съчинение. За деца в училищна възраст с езикови нарушения е характерно да съставят по-кратки текстове и с по-малко детайли и лоша подредба, с по-голям брой граматически и правописни грешки, отколкото техните връстници на същата възраст. Те могат също така да срещат и трудности с морфологията в писмената реч. Например, възможно е да пропуснат да използват формата за множествено число на дума или думи, индикиращи минало време (''Те мият ръката си вчера''), или могат да не употребяват правилното спрежение на глагола дори и до 12-годишна възраст.
4.3.3. Семантика
В сравнение с техните връстници, децата в училищна възраст с речеви нарушения често проявяват пропуски в лексикалните си знания, особено във връзка с думи, които изразяват абстрактни (гордост, смелост), многозначни (дълбок, тесен) или технически (уравнение, парабола) значения. Образните изрази като метафори („Изчерви се като домат!“), идиоми („В кърпа вързано, четене между редовете“) и поговорки („Който не работи, не трябва да яде“) също създават трудности с разбирането, както и жаргонните изрази, сарказъм и хумор. Извличане на думи, способността да се изговарят думи с бързина и точност, също често е нарушена, особено при  рядко употребявани думи (тамбурина) или абстрактни (религиозни) думи.
Дефицитите в семантичното развитие могат сериозно да ограничат речевата и писмена комуникация на детето, при което да засегне неговото социално развитие и академичен прогрес. Например, трудностите в намирането на думи и разбирането на хумора могат да попречат на детето свободно да разказва шеги и гатанки, популярно забавление сред децата в училищна възраст. Тъй като обясненията в класната стая на учителите и материалът в учебниците често съдържат трудни думи и изрази, децата със семантичен дефицит често не разбират много от това, което слушат или прочитат. Тези ефекти са циклични, защото самото слушане и четене са имат основен принос в изучаването на езика в периода на училищна възраст. В резултат децата с такъв проблем ще продължават да изостават все повече от връстниците си в езиковото развитие.
4.3.4. Прагматика
Проблемите в прагматиката – социално приемливата употреба на езика - се срещат често при деца в училищна възраст с езикови нарушения. Поради своите фонологични, синтактични, морфологични и семантични дефицити децата с езикови нарушения могат да изпитат социален натиск от страна на типично развиващите се връстници под формата на дразнене, злонамерени коментари или отхвърляне. Този тип отрицателна обратна връзка може да накара детето да отбягва социалните взаимодействия и възможностите, които предоставят те за развитие на речта. Например, чрез редовни взаимодействия с връстници, децата са в състояние да наблюдават другите, които използват по-сложен език и могат по този начин да се упражняват, употребявайки подходящи фонологични модели, синтактични структури, морфеми, думи и образни изрази в различни контексти, като поздрави, провеждане на разговори, обмен на информация, да се съгласяват или не и да убеждават другите да направят нещо и тн. Затрудненията могат да са разнообразни. Децата в училищна възраст с езикови нарушения често изпитват проблеми в прагматиката. При взаимодействието с връстници, тези трудности включват ограничено участие в игрите; да си сътрудничат, да убеждават и преговарят; да участват в разширени разговори; тактично да съобщават лоши новини.
5. Патология и нарушения в речевото и езиковото развитие (национални измерения)
5.1. Речеви и езикови нарушения

Проблемът с речевото и езиково функциониране по своята комплексност се характеризира от голямо разнообразие от класификационни системи. Например: въз основа на причина, време на установяване, описание и характеристики и т.н.
Най-широко приетите класификации, използвани от професионалисти в световната практика, са:
	МКБ -10 ( Класификация на психичните разстройства според Световната Здравна Организация, най-ново издание на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързаните със здравето, СЗО) 

F80-F89 Разстройства в психологичното развитие 
	DSM-V (Класификация на психичните разстройства според Американската психиатрична асоциация, последно издание - Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства, 5-то издание, Американска психиатрична асоциация). https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.152.8.1228 – линкът води към материал на английски език 

5.2. Езикова и речева патология
5.2.1. Езикова и речева патология по данни от Обединеното кралство 
Дефиниция
В края на 2001 г. в европейските страни стартира приоритетната програма „Образование за всички“ в областта на уврежданията. Целта на програмата беше „да се поставят приоритетно въпросите за хората с увреждания в дневния ред на програмите за развитие за насърчаване на приобщаващото образование като основен подход за постигане на универсално образование за всички“ (ЮНЕСКО, 2017). Тази инициатива е продиктувана от убеждението, че „приобщаващото образование предлага стратегия за въвеждане на ефективно универсално образование, тъй като означава изграждане на училища, които са в състояние да посрещнат действителните потребности на децата и общностите.“
Във Великобритания, речевата и езикова патология в широк контекст се свързва предимно с речевата и езикова терапия. Кралският колеж за логопедични и езикови терапии (RCSLT) е лицензирания орган, който има водеща роля при определянето на професионални стандарти за речева и езикова терапия във Великобритания.
„Логопедите осигуряват интервенции, подкрепа и грижи за подобряване на функционирането на деца и възрастни, които имат затруднения в комуникацията, храненето, пиенето или преглъщането.“
„Логопедите идентифицират и адресират проблеми с говора, езика и комуникацията при хора от всички възрасти, за да им помогнат да общуват по-добре.“
Децата са основна целева група в проекта „ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ – Speech Pathology tools“ и разработените инструменти и материали представляват интерес за  и за логопедите в Обединеното кралство, които специализират.
В училищата във Великобритания децата непрекъснато се наблюдават от преподавателския състав. Очаква се в близко бъдеще да се въведе нов тест в приемните класове (5-годишна възраст), който също може да помогне за ранно разпознаване на речеви и езикови нарушения. Понастоящем се провеждат и скринингови тестове за проверка на звуковата техника на децата (6-годишна възраст), следващ тест по време на един от ключовите етапи на развитие (8 години) и друг последен тест на възраст 11 години. Тези тестове предоставят допълнителни възможности за учителите да съпоставят речевото и езиково развитие на всяко дете с очакваните стандарти и да идентифицират потенциалните проблеми и отклонения.
	Линк към ресурси за учители:

Очаквани способности на децата според възрастта (www.thecommunicationtrust.org.uk/universallyspeaking)
“Beyond measures” е документ, изготвен от Комуникационния тръст относно използването на базовата оценка при прием относно идентификация и подкрепа за деца и техните потребности, свързани с речта, езика и комуникацията (http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/382086/tct_beyondmeasure.pdf)
5.2.2. Езикова и речева патология по данни от България
Дефиниция
В обхвата на логопедична подкрепа са деца от предучилищна и училищна възраст, както и възрастни с нарушен речеви статус. Основната цел на логопедична подкрепа е разработването и прилагането на научно доказани и практически проверени методи за превенция на речеви нарушения прилагани от логопеди, които още подпомагат децата в тяхното образование и социализация.
Според Наредбата за приобщаващото образование, логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности включва:
1. Обследване на писмената реч на учениците в начален етап на образование
2. Определяне на потребностите на учениците от терапия
Логопедичната диагностика на комуникативните нарушения включва:
1. Диагностика на говорни нарушения;
2. Невропсихологична диагностика на деца на възраст от 3 до 6 години и на ученици от начален, прогимназиален, първи и втори гимназиални етапи;
3. Диагностика на езиковата компетентност на деца от 3 до 6 години.
4. Речевата терапия при установени индикации на комуникативни нарушения включва:
4.1. Изготвяне на индивидуални терапевтични планове;
4.2. Ранна речева терапия за деца на възраст 3-4 години със комплексни нарушения в комуникацията и в риск от развитие на обучителни трудности;
4.3. Провеждане на терапевтични интервенции с деца и ученици с комуникативни нарушения.
5. Създаване на методи и методологии за специфични речеви проблеми, както и за образуване и преобразуване на речта.
6. Проучване на етапите на формиране на правилната реч чрез коригиращи действия.
7. Превенция на говорните нарушения (Карагьозов И., Гърбачева А., 1996, 71).
„Националният план за интеграция на деца със специални образователни потребности“, насочен към деца с физически, сетивни, интелектуални, говорни и езикови или множествени увреждания, очертава рамката за прилагане на приобщаващото образование в България.
При извършване на оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците, специалистите от екипа трябва да използват Методики, одобрени от Министерството на образованието и науката (Примерите включват: Методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците; Методика за функционално оценка и работа с деца с интелектуални затруднения и такива с разстройства от аутистичния спектър на развитие; Методика за оценка на индивидуалните потербности на децата и учениците с множество увреждания; Методи за вербална и невербална оценка - система PECS; MACATON; комуникация „Ръка за ръка“; метод Tadoma; метод C-MAP; Тест „Бинет-Терман“; Тест Векслер и др. стандартизирани инструменти) https://mon.bg/bg/100382" https://mon.bg/bg/100382 .

5.2.3. Езикова и речева патология по данни от Словения
Дефиниция
В Словения речевата и езикова патология в широк контекст се свързва предимно с речеви и езикови нарушения. Националният институт по образование на Словения е основната държавна институция за научни изследвания, развитие и консултиране в областта на предучилищното, основното и средното образование. Той е и компетентният орган, определящ стандартите и дефинициите в областта на патология на речта и езика чрез Критерии за определяне на видовете и нивата на дефицит, трудности или нарушения на деца със СОП.
Езиковите и речеви нарушения се установяват от логопед според професионални стандарти по критерии. Разстройствата от по-леки до тежки се проявяват в една или повече области: прагматика, семантика, синтаксис, фонология, артикулация и владеене на речта. Важен фактор за определяне на езиковото и речево нарушение е констатацията, че то има значително влияние върху потребностите, резултатите и академичните постижения на децата и ефективността им по време на учебния процес.
Понастоящем в Словения няма официални данни за разпространението на говорни, езикови и комуникативни нарушения.
Около 180 логопеди са отговорни за потребностите на деца и възрастни с нарушения в речта, езика и комуникацията. Двадесет хиляди потребители се обследват от логопед годишно, предимно деца и юноши.
Според Националния институт за обществено здраве през 2012 г. 8,6% от децата в предучилищна възраст са били диагностицирани с говорни и езикови нарушения. Статистическата служба на Република Словения отчита, че 1,3%  от децата със специални потребности са включени в предучилищно образование и 5,87%  процента от тях - в основното образование, в това число и деца с нарушения в речта, езика и комуникацията.
Цялостната оценка на развитието на речта, езика и комуникацията в предучилищния период се извършва от специалисти в здравните заведения. Функциите на речта, езика и комуникацията се проверяват в рамките на общия медицински преглед за първи път на тригодишна възраст и на петгодишна възраст за втори път.
На тригодишна възраст децата преминават през педиатричен превантивен преглед. Той включва както психологическа оценка, така и проверка на функционирането на речта и езика, която се извършва от психолога.
На петгодишна възраст, преди постъпване в училище, децата преминават друг педиатричен превантивен преглед. Психолог проверява функционирането на детето чрез „Денвър скрининг тест за детско развитие“. Той оценява до какво степен детето може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел. Тестът също включва проверка на реч, език и комуникация.
5.2.4. Езикова и речева патология по данни от Белгия (област Фландрия)
Дефиниция
Езиковото развитие следва определен модел (различните етапи на езиково и говорно развитие). При редица деца това развитие  се характеризира със забавен или отклоняващ се от нормата курс. В тези случаи логопедите говорят за първично разстройство на езиковото развитие. Нарушението засяга както развитието на езика (флексии, спрежения и структура на изреченията), съдържанието на езика (речник) и използването на езика. Понякога детето проявява и характеристики на хиперкинетично поведение и нарушения на вниманието и концентрацията. Ако езикът не се развива нормално в резултат на интелектуално нарушение, слухово увреждане или психическо разстройство, тогава говорим за вторично разстройство на езиковото развитие.
Проучване във Фландрия показа, че нарушенията в говора и езика се срещат при 8% от момчетата и 6% от момичетата (Scheiris J. и Desoete 2008). Въпреки това липсват общи данни за разпространението на речевите нарушения във Фландрия. Приемаме, че то е приблизително същото като разпространението, споменато в международната литература: 7 до 10% от децата имат проблеми в езиковото развитие. При част от децата това може да бъде елиминирано чрез речева терапия (в такъв случай говорим за забавено развитие на езика). От 3-5% от децата са диагностицирани с първично разстройство на езиковото развитие (Kind en Gezin, 2010).
Zink & Breuls посочват, че дисфазия на развитието (първични) е разпространение сред 3% от децата, всички вторични разстройства на езиковото развитие съставляват около 2% от децата (Zink & Bruels, 2012).
Установено е също така, че някои деца, които са били диагностицирани с нарушение на първични нарушения на езиково развитие на възраст три или четири години, след няколко години вече не са в рамките на критериите за тази диагноза (Van hell & Vederburg, 2007).
Центърът за образователни насоки (CLB) е институцията за ориентиране на учениците във Фландрия както в основното, така и в средното образование. Правителството възлага редица отговорности на CLB (Leerlinggebonden aanbod, 2009) като: прием, изясняване на въпроси, предоставяне на информация и съвети, диагностика и сътрудничество с други специалисти при разкриване и подкрепа в случаите на проблеми в речта и езиково развитие.
Съпътстващите дейности в подкрепа на речевото и езиковото развитие на ученик могат да се включат в четирите области на ориентиране на CLB: учене, развитие в образованието, психологическо и социално функциониране и превенция и здравна грижа.
5.2.5. Езикова и речева патология по данни от Турция
Дефиниция
Езикова и речева патология и нейната терапия е новоразвиващо се професионално направление в Турция.
Най-голямата езикова общност сред малцинствените групи, е тази на говорещите кюрдски език. Те живеят предимно в югоизточна Турция. Има и еврейски и арменски малцинства, които са израснали като билингви.
Турският е аглутинативен език, тоест към корена може да се добави доста голям брой афикси, всеки от които има само едно значение или граматична функция. Хората с аглутинативен майчин език, ако нямат лингвистична подготовка, обикновено не могат да разделят аглутинирана дума на нейните морфеми.
Разпространението на увреждания на слуха е 1-2 бебета на 1300 живородени деца и този брой се увеличава пет пъти, когато децата достигнат 5-годишна възраст в Турция. Дори ако загубата на слуха е лека, това може да доведе до забавяне в развитието на говора и езика, когнитивното, социалното и емоционалното развитие и в академичната ефективност на детето.
Изследването на Turk Stat, озаглавено „Проблеми и очаквания на хората с увреждания“, публикувано през 2010 г., беше ограничено до лицата, регистрирани в Националната база данни за хората с увреждания. Според резултатите от проучването 4,9% от хората, които са имали медицински показания и са били регистрирани в базата данни, са били на възраст 0-6 години, а 16,2% са на възраст 7-14 години, докато 17,2% са на възраст 15-24 години. Данните предоставят общ преглед на уврежданията по възрастовите групи.http://en.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/UnicefOzelGereksinimliRaporENG.08.06.16.web.pdf" http://en.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/UnicefOzelGereksinimliRaporENG.08.06.16.web.pdf
Понастоящем в Турция само седем души притежават степен „доктор“ или по-висока в областта на речева и езикова патология, като те са се обучавали главно в чужбина по програми за следдипломна квалификация предимно в Англия и САЩ. В исторически план медицинските специалисти са предоставяли повечето от рехабилитационните услуги със специален акцент върху диагностиката. Специализираните услугите свързани с езика и речта бяха въведени за първи път чрез усилията на правителствените организации.
Децата, които имат говорни затруднения, продължават обучението си чрез приобщаващо образование в масови училища, където се предприемат специални мерки. Те най – често са информационни срещи, организирани от центрове за ориентиране и изследователска дейност или от детски психиатрии и са насочени към учители, директори и родители. По време на тези срещи се дискутират теми като индивидуалните характеристики и особености на развитието на детето, насоки относно мерките, които трябва да се предприемат в училище, в класа и у дома. За тези ученици се предлагат подходящи терапевтични услуги в центрове за ориентиране и изследователска дейност.
5.2.6. Езикова и речева патология по данни от Сърбия 
Дефиниция
Най-широко приетите класификации, използвани от професионалисти в световната практика, а също и в Сърбия са:
МКБ-10 (Класификация на данните за психичните разстройства, предоставени от Световната здравна организация, най-ново издание - Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързаните със здравето, Световна Здравна Организация)
DSM-V (Класификация на психичните разстройства според Американската психиатрична асоциация, последно издание - Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства, 5-то издание, Американска психиатрична асоциация). 
В Сърбия утвърдената световна практика се следва от специалистите в страната. Най-честите говорни нарушения в сръбския език са сигматизъм (отнася се до звуците S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž), ламбдацизъм (отнася се до звуците L и LJ) и ротатизъм (отнася се до звука R).
Според данните на ULS (Асоциацията на логопедите в Сърбия), на 20 000 души се пада един логопед, който работи в една от следните системи: здравеопазване, образование и социалната закрила.
Според Института по фонетика повече от 60 процента от децата в Сърбия имат говорни нарушения, осем пъти повече в сравнение преди 50 години.
Осигуряване на SLT в Сърбия
Често срещаната практика в Сърбия е всяка детска градина и основно училище да има назначен логопед. Той работят с деца и се предполага, че идентифицира и терапевтира речеви и езикови нарушения.
6. Мобилно приложение

Инструменти:
Артикулационен тест базиран на възрастта 
Тестът, основан на възрастта, е инструмент за идентифициране на речевото развитие на детето и потенциални забавяния или проблеми. Тестът е предназначен да се прилага от учител, родител или възпитател/полагащ грижи. Функцията „Калкулатор за възрастта“ изчислява възрастта на детето автоматично след като датата на раждане бъде въведена.
	Бутонът „Очаквани езикови умения“ отвежда до документ, описващ очакваното развитие на езиковите и речеви умения според въведената възраст на детето и насочва в какви случаи детето е необходимо да посети логопед.
	Бутонът „Стартиране на тест“ ще започне артикулационния тест.
	Той показва набор от изображения, представляващи думи, които детето трябва да се опита да каже. Администраторът на теста трябва да насърчава детето „Какво виждаш на картинката?“. Ако детето изрече несъответстваща дума, учителят или родителят трябва да го подкани с израз като например "Казвам къртица, ти какво ще кажеш?"
	Администраторът на теста слуша произношението на конкретния звук изписан под изображението и наблюдава внимателно дали звука се произнася правилно или не.
В края на теста, резултатите се представят на екрана и са достъпни за запазване като pdf файл. 
Флаш карти
Флаш картите са предназначени за упражняване на избрани звуци в различни позиции на думата (в началото, в средата, в края на думата и смесени/смесени). Моля, имайте предвид, че флаш картите са подходящи само когато детето е овладяло произнасянето на звуците в срички.
Препоръчително е детето да упражняво само един проблемен звук. Ако то има затруднения с повече от един звук (например „р“ и „с“), чрез функцията на приложението изключете всички останали проблемни звуци, с изключение на този, който в момента упражнявате.
Работни листове
Работните листове представят редица от думи със звука във всяка позиция, прости фрази със звуците, изречения, включващи звуците, и накрая история, използваща проблемния звук по различни начини.
	Работните листове могат да се използват като практически упражнения за ограмотяване на деца и за упражняване на произношението на определени проблемни звучи в думи, изрази и изречения.
	Линк към анимираното видео: https://youtu.be/vEve9Ni7zJI
	Приложението Инструменти за патология на речта e достъпно за Андроид устройства и може да свалите от Google Play:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyBG" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyBG
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Дисклеймър: Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

За допълнителна информация, свързана с проекта „ИНТЕРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ ЗА УЧИТЕЛИ И ДЕЦА В НАЧАЛНЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ“, моля, посетете уебсайта на проекта на адрес http://speechpathologytools.eu  
или ни посетете на адрес
https://www.facebook.com/SpeechPathologyTools.

Приложението Инструменти за патология на речта e достъпно за Андроид устройства и може да свалите от Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyBG

