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Ваш познат или любим човек е  диагностициран,  че има „обучителни трудности“.
Какво означава това? Какво трябва да правите сега?  Първото и наий -важно нещо,
което можете да направите, е да откриете и разберете какво точно означава тази
диагноза. Тя в никакъв случаий  не е свързана с някаква болест, нито има нещо общо с
това  колко  интелигентен  е  човек.  И  наий -важното,  тя  не  означава,  че  трябва  да
приемете  и  просто  да  се  научите  как  да  живеете  с  този  проблем.  Ако  може  да
разберете  какви  са  специфичните  скрити  усложнения,  може  да  започнете  да  ги
елиминирате.

Елиминирате? Да, обучителните затруднения може да бъдат елиминирани. Но, за да
направите това, трябва да идентифицирате причините и да създадете план за атака,
с коий то да адресирате всяка от тях. Причината да не са елиминирани повече учебни
затруднения  е  заради  начина,  по  коий то  се  възприемат.  Често  на  тях  се  гледа
статично – счита се,  че не може да бъдат подобрени – те са такива, каквито са и
нищо не можете да направите, за да им повлияете. Това не е правилен възглед. В
други случаи професионалистите гледат на обучителните проблеми под микроскоп,
когато  ги  оценяват  –  т.е.  всеки  вижда  само  в  рамките  на  много  малка,  тясна
компетенция – широчината на тяхната професия и експертиза. Ако пет клиенти с
проблеми с четенето доий дат да бъдат оценени, вероятно един такъв специалист ще
намери някъде между една до три причини защо тези хора имат проблеми. А наий -
лошото  е,  че  след  като  сте  платили  за  оценяването,  често  професионалистите
идентифицират един или два проблема и ви пускат да си ходите без наий -важната
част от информацията, която ви е необходима. РЕШЕНИЕТО!

В  деий ствителност,  ако  при  мен  доий дат  15  клиенти  с  проблеми  с  четенето,  наий -
вероятно ще мога да намеря 30 или повече причини или комбинации от причини
защо  са  имали  затруднения  с  четенето.  След  като  се  идентифицират  главните
проблеми  в  основата,  е  необходимо  да  се  развие  индивидуализиран  план  за
справяне с всяко едно от затрудненията. Точното идентифициране и третиране на
проблемните области е ключ към елиминирането на обучителните затруднения.

Органът,  коий то  използвате,  за  да  учите,  е  вашият  мозък.  По  тази  причина,  ако
ученето е трудно, е необходимо да се разгледа мозъка и неговите функции, за да се
установи  дали  има  някакви  проблемни  области.  Като  разгледаме  как  мозъкът
приема,  обработва,  съхранява  и  използва  информацията,  ще  можем  да  намерим
някои слабости, които причиняват обучителните затруднения.



ПРИЕМАНЕ: Факт е, че наий -напред трябва да можете да приемате информация, за да
може  да  научите  нещо.  Възприемаме  информацията  по  два  главни  начина  –
зрително (чрез очите) и слухово (чрез ушите). Ако има проблеми с информацията,
която постъпва в нашия мозък, това ще спре или ще забави нашата способност да
учим. Необходимо е също да проверим очите и да се уверим, че всичко работи добре.
Част от често срещаните затруднения на очите да приемат правилно информация са
свързани с: остротата (да виждат достатъчно добре),  конвергентността (очите да
работят  заедно),  увеличеното  периферно  зрение  (виждат  твърде  много  от
периферията  на  зрителното  поле),  недоразвито  централно/детаий лно  зрение  (не
виждат достатъчно това, което е точно пред тях) и др.

Често срещани проблеми с ушите са: свръхчувствителност към звук, което води до
защитна  реакция  спрямо  звуци,  чуване  и  слушане,  тинитус  (звънене  или  други
звуци  в  ухото)  и  проблеми  причинени  от  течност  в  ушите.  Последното  е  голям
проблем за развитието,  заради това,  че създава непостоянство в способността да
чуваме  качествена  слухова  входяща  информация.   Постоянството  в  чуването  и
обработката на слухова информация е необходимо за развитието на добра слухова
краткотраий на памет.

След като оценим как се приема информацията, следващата стъпка е да разгледаме
способността за преработка на същата тази информация.

ОБРАБОТКА –  Това е  способността да се  задържа информация в краткотраий ната
памет.  Имаме  два  вида  краткотраий на  памет  –  слухова  и  зрителна.  Изглежда,  че
средностатистическата  способност  да  задържим  единици  информация  в
краткотраий ната ни памет е свързана с възрастта още от наий -ранните години. Т.е.,
средностатистическото  двегодишно  дете  може  да  задържи  две  единици,
тригодишното – три единици и пр.

Средностатистическата  норма  за  нашето  общество  след  седемгодишна  възраст
нататък е 7 единици. Краткотраий на памет с такъв обем е средна, не е голяма. Може
да проверите семеий ството си вкъщи като повтаряте бавно и монотонно редица от
цифри (с интервал от една секунда). Казвате 6 – 4 – 1 – 9, след това, едва след като
сте приключили, човекът насреща трябва да ги повтори в същия ред. Ако може да
направи правилно това с 3 или 4 различни редици , тогава тоий  има краткотраий на
слухова  памет  от  4  единици.  Продължете  по  този  начин,  докато  не  стигне  наий -
високото ниво, което може да прави успешно. Това е обемът или капацитетът на
тяхната краткотраий на слухова памет. Също може да проверите това и визуално като
държите карта, на която са написани редица числа. Задръжте пред него картата за
около 3 секунди, след това я махнете, а човекът насреща трябва да повтори какво е
видял. Ако някоий  над 7 годишна възраст има краткотраий на памет по-малка от 7,
тогава мозъкът му не работи ефективно.  Колкото по-голямо е  несъответствието,
толкова по-големи ще са затрудненията.

При работа с малки деца или с възрастни, които функционират на много ниско ниво,
може  да  тествате  слуховата  памет  като  казвате  думи,  които  те  да  повтарят.



Например казвате (бавно) куче – котка, а те трябва да повторят. Ако имате насреща
човек, коий то не може да говори, може да кажете прости инструкции и да видите,
дали тоий  реагира.  Например,  може да кажете „Докосни си  носа и косата“.  Ако те
следват  инструкциите,  имат  способността  да  обработват  две  единици  слухова
информация.  Може  да  продължите  да  увеличавате  броя  на  предметите,  думите,
инструкциите или числата, докато не стигнат максималното за тях ниво на успех.

Ако се открие, че едно дете изостава с краткотраий ната си памет, наий -вероятно то ще
има много обучителни и поведенчески проблеми.  Някои от тях са:  трудност при
използване на фонетика, трудност при четенето с разбиране, кратка концентрация,
трудност при следването на инструкции и социална незрялост. Подобряването на
способността му да задържа и обработва информация ще подобри цялостната му
функция. Едно упражнение, което е полезно, е да повтаря по-горния процес няколко
пъти  на  ден  за  около 1-3  минути  всеки  път.  С  времето  мозъкът  ще  започне  да
задържа все повече и повече единици информация и това ще се отрази в нарастване
на броя елементи, които може да запомни.

СЪХРАНЕНИЕ – Съхраняването на информация е по същество дълготраий ната памет.
За разлика от краткотраий ната памет, която продължава само от 3 до 20 секунди,
дълготраий ната  памет  е  за  употреба  за  много  по-късно  време.  Повечето
изследователи вярват, че цялата, или почти цялата информация, която достига до
дълготраий ната  ви  памет,  се  съхранява  постоянно  там.  Проблемът  идва,  когато
трябва да извлечем произволна част от нея. Изглежда, че наий - ефективният начин да
помогнем на човек да я извлече е като се уверим, че тоий  е постигнал латерализация
на полукълбата или доминантност на ръка, око, ухо и крак. Това означава, че ако
човек е десничар, тоий  трябва да има също доминантно дясно око, дясно ухо и десен
крак.  Можем  да  разберем  по-лесно  разликата  между  съхраняването  на
информацията в мозък, коий то има латерализация и такъв, коий то няма, чрез следния
пример:

Написвате името и номера на много важен човек (които ще ви трябват по-късно).
Отивате  до  чекмеджето,  където  държите  визитните  картички,  и  подреждате
листчето по азбучен  ред спрямо фамилията.  След около седмица  се  нуждаете  от
номера. Отивате до чекмеджето и лесно намирате името и номера. Това е ефективен
начин за съхраняване и извличане на информация.  Контрастът е: Записвате името
и  номера  на  много  важен  човек  (които  ще  ви  трябват  по-късно).  Отивате  до
чекмеджето с визитните картички – където откривате, че цялото му съдържание е
изпразнено и разпиляно в стаята. Хвърляте листчето някъде, където сварите. След
около седмица  се  нуждаете от номера.  Отивате до визитните картички,  които са
разпилени в цялата стая, и започвате да търсите бясно информацията. Може и да я
намерите,  но наий -вероятно няма да успеете,  и  ако все  пак я откриете,  вече ще е
твърде късно, за да я използвате.

Главен симптом за липсата на установена доминантност е непостоянството. Никога
не знаете дали информацията ще бъде там.  Понякога родителите интерпретират
това като умишлено премълчаване на информацията от страна на детето. След като



е  знаело  вчера,  родителят  е  сигурен,  че  детето  трябва  да  знае  и  днес.
Деий ствителността е, че детето наистина е знаело вчера и информацията е в неговия
мозък,  но  то  няма  достъп  до  нея  точно  в  този  момент.  Това  причинява  голяма
фрустрация на родителя и детето.

За да помогнете за определянето на доминантност, може да наблюдавате следните
неща във вашия дом. Първо, необходимо е да прецените дали даденият човек е с
дясна или лява доминантна ръка. Ако е твърде млад в развитието си (под 5 годишна
възраст), или все още няма развита доминантна ръка, тогава може да се нуждаете от
професионална  консултация  преди  да  продължите.  Не  трябва  да  влияете  по
никакъв  начин  на  избора  на  доминантна  ръка,  тъий  като  това  е  много  важна
неврологична основа. Ако човек е с дясна доминантна ръка, ще трябва останалите
доминантни функции също да бъдат вдясно. Ако е левичар, останалите доминантни
функции трябва да бъдат съответно вляво.

За да определите доминантното ухо може да направите наблюдавате определени
деий ствия в период от няколко дена. Наблюдаваий те дадения човек на кое ухо си слага
телефона; помолете го да се опита да чуе разговор в другата стая и гледаий те кое ухо
ще  долепи  до  стената;  сложете  часовник  на  масата  в  средната  му  линия  и  го
помолете да провери дали тиктака. Наблюдаваий те на кое ухо слага часовника. Също
може да забележите по време на разговор, където тоий  е седнал централно срещу вас,
дали се накланя към вас с едното ухо. По-близкото ухо обикновено възприема по-
голямата  част  от  информацията.  Ако  във  всичко  това  даденият  човек  използва
постоянно дясното си ухо, това означава че то е доминантно. Ако използва за това
лявото си ухо, значи то е доминантно. Ако има вариации и не използват постоянно
едно и също ухо, това означава че има смесена доминантност на ушите. Всяка степен
на  смесената  доминантност  може  да  причини  обучителни  трудности.  За  да
помогнете  на  доминантното  ухо да  се  развие  (ако  това  е  необходимо),  може  да
запушвате другото ухо за няколко часа на ден, и така да принудите отвореното ухо
да започне да поема информация.

За да определите кое е доминантното око, трябва да разгледате как използва очите
си на две дистанции – близка и далечна. Близка дистанция е разстоянието от носа
до  един  метър  от  лицето.  Може  да  наблюдавате  как  ,  с  кое  око  гледа  през
фотоапарати, калеий доскопи, телескопи, дупки през ключалката и пр.

За  да  разберете  доминантността  при  далечна  дистанция,  индивидът  трябва  да
застане фронтално срещу вас на разстояние 3 метра. Протегнете напред ръката си с
изправен показалец. Посочете носа на човека. Помолете го да посочи вашия пръст с
неговия показалец. Когато го направи, забележете с кое око гледа пръста. Можете да
разберете това, като погледнете директно през пръста им към окото, което е зад
него.  Накараий те  го  да  си  смени  ръката  и  да  направи  същото.  Ако  не  използва
правилното око, или ако не показва постоянни резултати, тогава е налице смесена
доминантност. За да помогнете на човек да използва доминантното си око, може да
закриете другото око за няколко часа на ден в течение на няколко месеца.



В часовете,  когато другото око е  закрито,  е  полезно човек да прави нещо,  което
стимулира зрението му –  т.е.  да чете,  да пише,  да играе на компютъра,  да гледа
телевизия и пр.

Работила  съм  върху  доминантността  с  много  от  децата  си  и  съм  виждала
значително подобрение  в способността  им да учат,  да  помнят и да контролират
емоционалността си.

ИЗПОЛЗВАНЕ – Използването на информацията, която имате, е последната област,
която  трябва  да  изследвате.  Едно  от  наий -важните  неща,  което  е  необходимо  за
използването на усвоената информация, е да имате положителна, спокоий на среда, в
която да я извличате.  Когато човек се  разстрои или се  притесни (както често се
случва  с  тези,  които  имат  обучителни  трудности),  тоий  изгубва  достъп  до
информацията,  която  има.  Причината  за  това  е  емоционалността,  която  е
субдоминантна  функция,  докато  извличането  на  фактическата  информация
(аналитична  и  логическа  мисъл)  е  доминантна  функция.  Ако  човек  се  намира  в
негативна учебна среда, това само по себе си ще попречи на неговата способност да
работи с информацията.

Чрез оценка на всяка една от тези области ще научите много за начина, по коий то
детето  ви  възприема  информация.  Може  да  намерите  отговори  на  въпросите  си
защо  детето  ви  има  толкова  трудности  с  ученето.  Всяка  от  горните  области  е
изключително  важна  за  способността  да  се  учи  лесно.  Често  откривам,  че
обучителните проблеми на децата се дължат на някаква уникална комбинация от
затруднения. Това е причината „пакетните програми“ да не дават голям резултат в
мнозинството от хората. 
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