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Тел. 0889708825, 082/829424 

Варна 9000, 
Ул. Васил Кънчев” 13 

Медицински център “Аурум” 
052/642466, 0878579976 
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Проект YASPELD насочва вниманието 
си към младите хора със специфични 
обучителни затруднения. (Sp.L.D.).  

Въпреки различните възможности, които 
са предвидени за подкрепа при  Sp.L.D. 
в първите години на ограмотяване, 
всъщност малко се знае и прави за 
младите хора с това затруднение. Те 
често напускат преждевременно 
училище, имат ниски училищни 
постижения, остават безработни и 
социално неравноправни поради 
закъсняло диагностициране или липса 
на информираност по този въпрос. 

Електро нна та книга   следва 
алтернативен подход, при който 
младите хора сами да могат да 
приложа т в  ежедне вие то  си 
разработените материали, за да 
изградят умения за учене и да бъдат 
подкрепени в намирането на успешен 
собствен път за реализация и изява. 

 

Известни личности  
споделят за себе си 

 
„Учителите ми казваха, че съм 
малоумен, баща ми казваше, че съм 
глупав и аз едва ли не реших, че 
съм кретен.” 
Томас Едисон, учен и откривател 
 
Т .  Е д и с о н  е  и з о б р е т и л 
електрическата крушка, като преди 
това е бил изключен от училище, 
защото е бил възприеман като 
глупав и умствено слаб. 
 
Алберт Айнщайн не е можел да 
говори до 4- годишен и да чете до 9-
годишен, но той развива теорията 
за относителността и е гений в 
човешката представа. 

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, 
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ 

Материалите, които са създадени за 
целите на проекта, са събрани в 
електронна книга за улесняване на 
тяхното използване.  

 

За повече информация посетете 
сайта на проекта  

http://yaspeld.weebly.com/ 

 


