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Резюме на проучването 
Проучването е проведено от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в рамките на проекта 
за повишаване на квалификацията на специалистите от Регионалните центрове за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), финансиран от УНИЦЕФ България. То има 
за цел да даде информация за нивото на запознатост и честота на използване на технологични 
средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) от специалистите в РЦПППО. 
Изследването се основава на онлайн въпросник и е проведено в периода август – септември 
2020 г. В анализа на резултатите са използвани отговорите на 224 участници от 18 РЦПППО. 
Въпросникът се основава на самооценка на участниците и въпроси за избор на стратегия или 
действия в няколко казуса. От участниците е събрана информация за основните бариери пред 
използването на ДАК в РЦПППО и за броя преминати курсове за ДАК по време на висшето им 
образование по специалността. 

ДАК  дава възможност за комуникация със и на деца и младежи, които имат нарушена 
експресивна реч и не могат да говорят и/или пишат. Средствата за ДАК могат да бъдат различни 
– разпечатани табла със символи и картинки, но също така таблети и лаптопи със специализиран 
софтуер и вградени технологии за достъп като контрол с поглед. В съвременните подходи за 
деца с комплексни комуникативни потребности развитието на езикова компетентност и 
комуникативните умения е една от най-важните цели при работата с деца със СОП. Наред с 
обучението и при наличие на комплексни комуникативни нарушения тази цел може да бъде 
постигната до голяма степен чрез средствата за ДАК. 

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира ключова роля на 
Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в 
България. По своя характер тази роля съдържа разнопосочни функции – координираща, 
консултативна, образователна, диагностична и методическа. Специалистите от екипа на РЦ 
провеждат дейности в изпълнение на функциите, като консултация на родителите и на 
педагогическите специалисти, оценка на функционалните възможности и потребности на 
децата със специални образователни потребности, методическа подкрепа на екипите за 
подкрепа на личностното развитие на детето при изготвяне на индивидуален план и програма, 
изготвяне на програми за квалификация на педагогическите специалисти и др. Всички тези 
дейности следва да отчитат ДАК или като основно средство с цел развитие на комуникативните 
възможности (напр. в индивидуалните учебни планове), или като основна тематика (напр. при 
предоставянето на методическа подкрепа).  

Резултатите от първата част на въпросника показват, че голяма част от специалистите, част от 
екипа на РЦПППО, оценяват своята запознатост и съответно честота на използване на средства 
за ДАК като много ниски. Това показва необходимост от систематично надграждане на техните 
компетентности в тази важна област от работата с деца с комплексни комуникативни 
потребности в системата на приобщаващото образование. Според получените резултати от 
първата част на въпросника:  

• Броят на специалистите от РЦПППО, които са добре или напълно запознати с 
нискотехнологичните средства за ДАК, са 45%, а ги използват понякога, често или 
постоянно 43% от времето.  

• Със среднотехнологичните средства са запознати 19% от специалистите, а ги използват 
понякога, често или постоянно 8% от специалистите.  

• Относно високотехнологичните средства за ДАК, които дават най-големи възможности 
на децата с комплексни комуникативни потребности, специалистите, които са добре или 
напълно запознати с тях, са 13% и те се използват понякога, често или винаги само от 6% 
от тях. 
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• При средствата за достъп до компютър, които дават възможност на деца с нарушения 
във фината моторика да използват високотехнологични средства за ДАК, специалистите, 
които са добре или напълно запознати с тях, са 7%, а тези, които ги използват понякога, 
често или винаги, са само 2%. 

• Специалистите, които никога не използват горните средства за ДАК, са съответно 
нискотехнологични – 32%, среднотехнологични – 81%, високотехнологични – 89%, и 
средства за достъп – 95%. 

• Средствата за ДАК се използват предимно в обучителни сесии и не се използват при 
комуникация. 

Горните резултати показват, че на практика освен нискотехнологичните средства за ДАК, които 
се познават, защото се използват за обучение, другите средства на практика не се познават от 
специалистите от РЦПППО. 

Във втората част на въпросника, на базата на казуси и въпроси, са тествани нагласите към 
средствата за ДАК и споделянето на често срещани заблуди относно ползата от тях и кога да се 
използват. Резултатите от тази част са по-скоро част от качествено изследване, но дават 
представа за нагласите и начина на действие на специалистите в характерни ситуации. 
Заблудите относно ДАК са описани в специализираната литература и са свързани например с 
грешното убеждение, че използването на ДАК пречи на развитието на естествената реч. 
Неразбирането, че съществуват средства за ранна интервенция и развитие на базови 
когнитивни умения, кара някои специалисти да смятат, че за успешното използване на ДАК е 
нужно някакво ниво на когнитивните възможности или минимална възраст за въвеждането им.  

Въпреки ниската запознатост и честота на използване на средствата за ДАК, получените 
резултати в тази част са значително по-положителни, което вероятно е свързано с опита и 
квалификацията на специалистите в области извън ДАК: 

• Изчакване на 30-40  сек. на отговор от детето, използващо ДАК, преди намеса се 
подкрепя от 81% от специалистите, което е препоръчваната стратегия за развитие на 
комуникативните умения.  16% обаче смятат, че трябва да се предположи какво би 
отговорило детето и този отговор да се посочи или да се каже, което се счита за 
неефективно.  

• Обучението чрез пример („моделиране“) при използване например на табло за 
комуникация се счита за най-ефективния начин за обучение в използване на средствата 
за ДАК и тя е посочена като най-добрата от 80% от специалистите, но 17% от тях избират 
алтернативни стратегии, които не се препоръчителни. 

• Приемането на отговор с посочване на един символ в дадена комуникационна 
ситуация се одобрява от 48% от специалистите, което показва правилно разбиране за 
същността на комуникацията като флуентна дейност, която има за цел успешно 
предаване на информация за желания, мнения, чувства и др., а не като повод за 
обучение по граматика или развитие на фината моторика. Последното се споделя от 35% 
от специалистите, които смятат, че при комуникация трябва да се развива езиковата 
компетентност, 13% смятат, че отговор с един символ е неприемлив и трябва да бъде 
уточняван с допълнителни въпроси.  

• Устройствата за генериране на реч са важни средства за ДАК, особено тези със 
синтезирана реч, която позволява прочитане на глас на произволен текст. 65% от 
специалистите считат, че използването на устройство със синтезирана реч има 
положителен ефект върху проговарянето и стимулирането на естествената реч, което е 
потвърдено от многобройни научни изследвания. 37% от респондентите правилно 
считат, че положителните ефекти от използване на синтезиран глас е, че той се разбира 
по-лесно, защото е лишен от емоции и еднообразен. Само 5% поддържат погрешното 
схващане, че използването на устройства със синтезирана реч намалява вероятността 
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детето да проговори, което означава, че повечето специалисти биха използвали такива 
устройства при работата си с деца от аутистичния спектър (даже понякога това да е 
основано на погрешно убеждение). Тази положителна нагласа се подкрепя от факта, че 
79% от специалистите биха посъветвали родителите да продължат с използването на 
електронното устройство за генериране на реч, тъй като това подпомага развиването на 
езиковата компетентност на децата им. Част от специалистите споделят споменатите по-
горе заблуди, свързани с устройства за генериране на реч: 4% смятат, че трябва да се 
изчака достигане на училищна възраст; 13%, че трябва да се ограничи използването на 
такова устройство, защото то води до намалена мотивация за собствен говор; 4%, че 
пречи на езиковото, емоционалното и социалното развитие; и 6%,  че може да доведе 
до по-чести агресивни прояви.  

• Препоръчваното време на използване на система за ДАК с контрол с поглед също е 
много информативна характеристика за нагласите и познанията относно 
високотехнологичните средства за ДАК и достъп до компютър. Правилните отговори са 
най-много – 60% от специалистите считат, че системата трябва да се използва постоянно. 
Останалите 40% от отговорите препоръчват ограничено използване на системата, без да 
отчита, че тя е единственото средство за комуникация за деца с  комуникативни 
нарушения и нарушения на фината моторика, като 24% от специалистите считат, че 
система за ДАК с контрол с поглед трябва да се използва само при обучение или от 
време на време, други 11% смятат, че използването ѝ трябва да се ограничи до 45 
минути на ден заради предполагаемата вредност на компютърните екрани.  

• Относно заблудата за съществуване на условия за въвеждането на 
високотехнологични средства за ДАК с контрол с поглед, като достигането на 
определена възраст и/или определено развитие на когнитивни умения и други 
компетентности, резултатите са следните: 24%  от специалистите не биха препоръчали 
такава система за деца под 6-годишна възраст; 37%, ако детето няма развити 
способности за внимание и  концентрация; 34% при деца, които нямат запазено 
разбиране на говоримата реч, а 43% при деца, които нямат изградена понятийна 
система. Макар че броят на несъвпадащите със съвременните разбирания за ползите 
ранното въвеждане на ДАК по всеки критерий е по-малък от 50%, една значителна част 
от специалистите не биха препоръчали използване на система за ДАК с контрол с поглед 
при деца, които имат нужда от нея. 

Резултатите от тази част на проучването показват, че значителна част от специалистите избират 
отговори относно ключови моменти при въвеждането и използването на ДАК, които се 
разминават със съвременните научни препоръки за ДАК, особено по отношение на 
високотехнологичните средства, което може да се обясни с познаване и използване на такива 
средства.  

Средствата за ДАК би трябвало да са широко използвани в практиката на РЦПППО – както при 
оценката на потребностите, при изготвяне на планове за подкрепа, така и при провеждането на 
дейности по предоставяне на подкрепа. Учителите на дете на допълнителна подкрепа също 
следва да са запознати със средствата за ДАК и могат да се включат в изпълнението на 
индивидуалния план за подкрепа. Целите за развитие на умения за комуникация на детето и 
подходящите средства за ДАК, които отговарят на неговите функционални нарушения и 
възможности, трябва да са част от индивидуалните планове за подкрепа. В третата част от 
проучването 14% от специалистите споделят, че използват ДАК при оценка за предоставяне на 
допълнителна подкрепа често или винаги, 62% използват рядко или понякога, а 24% не 
използват никога. Относно включването на средства за ДАК за развитие на умения аз 
комуникация, 16% от респондентите никога не включват такива средства, 57% ги включват рядко 
или понякога, а само 26% ги включват често или винаги.  
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Оценка на компетенциите и използването на ДАК 

Причина за рядкото използване на средства за ДАК в практиката на специалистите от РЦПППО е 
свързана с редица бариери, които специалистите идентифицираха както следва: 

• Ниски равнища на компетентност за използване на ДАК – 54%;  
• Недостатъчно финансиране – 53%; 
• Недостатъчно време за занимания – 14%. 

Много съвременни изследвания на причините за недостатъчното познаване и използване на 
ДАК от специалистите в социалните услуги и приобщаващото образование идентифицират като 
основен проблем липсата на обучение по ДАК както във висшето образование, така и в 
следдипломната квалификация на специалистите. В последната, четвърта част на проучването 
са събрани данни за самооценката на специалистите за броя курсове, които са имали в областта 
на ДАК и за желанието им за повишаване на квалификацията в тази област.  

Преобладаващата част от специалистите – 72%, не са имали нито един курс в тази област, а 22% 
–  само един курс по време на висшето си образование. Обикновено съществуващите курсове, 
които включват сведения за ДАК, не са практически насочени. 

42% от специалистите не са имали нито един квалификационен курс по ДАК, но останалите 58% 
споделят, че са имали един (28%), два (16%) или повече квалификационни курсове (14%).  

Оптимизъм будят резултатите относно интереса на специалистите да повишават своята 
квалификация в областта на ДАК. 66% от тях проявяват силен и много силен интерес към 
нискотехнологичните (3% проявяват слаб или никакъв интерес), а 75% към 
високотехнологичните средства за ДАК (6% проявяват слаб или никакъв интерес). 

Направеното проучване дава информация за настоящото използване на технологични средства 
за ДАК от специалистите в РЦПППО в системата на приобщаващото образование. В чл. 24 от 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и коментарите към него се обръща 
специално внимание на ДАК и необходимостта от нея за успешното включване на децата и 
младежите с комплексни комуникативни потребности и тежки физически увреждания във 
всички нива на образование и усвояване и практикуване на професия. Получените в 
проучването резултати показват, че сегашното състояние на подготовката на специалистите и 
наличните ресурсите на РЦПППО, свързани с ДАК, не са на нивото на изискванията на 
конвенцията и на добрите практики в развитите страни.  

На база на направения анализ и изводи са предложени следните насоки за ускоряване на 
развитието на използването на ДАК в сферата на приобщаващото образование: 

• Като цяло има необходимост от въвеждане на цялостен системен подход към децата, 
които имат нужда от ДАК, за да се социализират, учат и развиват с ясни роли и 
отговорности на професионалистите, които холистично подкрепят децата със специални 
потребности. Този системен подход следва да разглежда необходимостта от ДАК не като 
необходимост от средства, а необходимост от въвеждане на функционална 
комуникация за деца, които имат затруднения в тази посока. 

• Налична е необходимост от бъдещо задълбочено изследване и проучване относно 
познаването на философията, теорията, принципите на ДАК, както и практическото 
използване на технологичните средства, свързани с нея. 

• Създаване на програма за квалификация на специалистите в системата на 
приобщаващото образование в областта на ДАК, които да бъдат обучавани във 
философията, теорията и принципите ѝ. Част от действията в тази посока може да 
включват държавни изисквания за предлагане на практически насочени курсове в 
програмите за специалисти, свързани с процеса на въвеждане и използване на ДАК – 
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ресурсни учители, логопеди, ерготерапевти и психолози. Включване на критерии за 
акредитация на програмите, свързани с обучението по ДАК. 

• Осигуряване на специфично целево финансиране за въвеждане на функционална 
комуникация и средства за ДАК в предоставяното финансиране на инстуции, където 
деца със специални потребности се обучават и подкрепят, като детските градини и 
училищата, РЦПППО, ЦСОП и други, както и осигуряване на целево финансиране за 
обучение на професионалистите, които подкрепят тези деца. 

• Промяна на законодателството, което да позволи систематичното въвеждане на ДАК за 
всяко дете още от входа в образователната система и регламентирането на ролите и 
отговорностите на участниците в този процес. Това ще позволи качествена систематична 
промяна и последователна ангажираност на участниците в екипа за личностно развитие 
на детето и най-вече гарантиране на качественото участие на всяко дете в 
образователната система. В този смисъл е необходимо привеждане на 
законодателството в унисон с заложените в  Конвенцията на ООН за хората с увреждания 
(чл. 24 – ал. 3в и ал. 4 – и коментар 4 на Комитета за хората с увреждания на ООН към 
него) регламенти, свързани с осигуряването на средства за ДАК на нуждаещите се 
ученици и повишаване на квалификацията за работа с тях на съответните специалисти. 

• Създаване на методическа функция  „експерт по ДАК“, в рамките на институцията, която 
да подготвя останалите специалисти, които могат да правят функционална оценка на 
потребностите от ДАК, могат да консултират семействата на хората с увреждания и да 
подпомагат усвояването, използването и развитието на средствата за ДАК според 
нуждите на децата и младежите с комплексни комуникативни потребности. 

• Включване на средствата за ДАК в списъка на безплатните помощни средства, 
финансирани от Агенцията за социално подпомагане, и създаване на регламент за 
оценка на нуждите от и избор на подходящи средства за ДАК. 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Проучването си поставя за цел да изследва нивото на компетенциите на специалистите от 
Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в 
България, свързани с използването на съвременните средства за допълваща и алтернативна 
комуникация.  

Резултатите от проучването ще бъдат използвани не само за изясняване на ситуацията в 
момента на провеждане му (август–септември, 2020 г.), но и за формулиране на най-
належащите следващи стъпки в един цялостен подход, включващ всички влияещи фактори – 
деца с комуникативни потребности и техните семейства, специалистите от РЦПППО, политиките 
в областта на приобщаващото обучение, подготовката на специалисти по ДАК в рамките на 
университетските програми и осигуряване на обучение и актуализиране на знанията на 
завършилите специалисти. 

Допълваща и алтернативна комуникация 
Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) включва различни начини за комуникация, 
които подпомагат или компенсират постоянни или временни комуникативни затруднения при 
при общуването с/на хора със сериозни увреждания на експресивната комуникация. ДАК 
включва всички методи на комуникация, които допълват или заместват говора или писането при 
хората с нарушения в генерирането или разбирането на устна и писмена реч. ДАК е свързана с 
разнообразни помощни средства, позволяващи на потребителите да изразяват своите нужди, 
мисли, идеи, желания и чувства. 

Нуждаещите се от ДАК включват хора с различни заболявания и състояния и техният брой в 
България се оценява на около 150 000 души. Сред тях са децата и младежите с детска 
церебрална парализа (ДЦП), с нарушения от аутистичния спектър, Синдром на Рет, мускулни 
дистрофии, нарушения в развитието, умствена изостаналост, Синдром на Даун и др.  

Възможностите, които дава ДАК на децата със специални комуникативни потребности, са 
огромни, ако са налице редица предпоставки (освен достъпността на помагащите технологии за 
ДАК за хората с увреждания като лични средства), като организация на екипи за оценка на 
нуждите от ДАК, избор, внедряване и използване на адекватни на функционалните нужди и 
възможности на детето средства за ДАК, изработване на планове за развитие на комуникативни 
умения, използване на ДАК при оценка на когнитивно развитие и изготвяне на програми за 
индивидуално обучение и др. Важна част от успешното използване на ДАК е и обучението  на 
потребителите на ДАК, техните семейства и специалистите, които работят с тях (виж напр. 
Beukelman & Light, 2020; Bryant & Bryant, 2012).  
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Видове ДАК 

Средствата за ДАК могат да бъдат разпечатани табла със символи и картинки, но също така и 
таблети и лаптопи със специализиран софтуер, използващ синтезирана реч и съвременни 
технологии за достъп до тях при наличие на физически ограничения. В съвременните подходи 
за деца с комплексни комуникативни потребности развитието на езикова и комуникативна 
компетентност са сред най-важните цели наред с обучението. В повечето случаи тези цели могат 
да бъдат постигнати чрез средствата на ДАК с помощта на специалисти, обучени във 
философията, теорията и принципите ДАК,  подготвени да избират, адаптират и актуализират 
тези средства според потребностите и възможностите на детето.  

ДАК с използване на помагащи технологии се дели на три вида в зависимост от сложността на 
използваните технологии. 

Нискотехнологични. Средствата от тази група не използват пряко устройства, нуждаещи се от 
батерии или електричество, за да работят. Най-типичната технология от този вид са наборите от 
картинки и символи и комуникационните табла и албуми.  

Въпреки че нискотехнологичните средства за ДАК могат да бъдат изработвани изцяло ръчно, 
както е правено в миналото, за посрещане на всички комуникационни нужди на даден 
потребител обикновено се използва специализиран софтуер (напр. за изготвяне на 
комуникационни табла с определен набор от символи), символни системи (речници) с набори 
от хиляди стандартизирани символи, цветни принтери, ламинатори и др. 

Среднотехнологични. Среднотехнологичните средства за ДАК използват устройства, захранвани 
с батерии, но не включват компютри, синтезирана реч и специализиран софтуер. Типични 
примери за такива технологии т.нар. „токъри“ и суич бутони, които могат да бъдат задействани 
с минимални усилия и еднократно натискане. Те могат да са комбинирани с гласово записващо 
устройство и при задействане да възпроизвеждат предварително записани думи или фрази. 
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Устройства от този вид позволяват да се използват ограничен брой комуникационни табла, като 
за всяка картинка се записва гласово съобщение, което при натискане на картинката се 
възпроизвежда. 

Среднотехнологичните помощни технологии, както и нискотехнологичните, имат сериозни 
ограничения и макар че са удобни за използване и по-евтини, все по-често се заменят с таблети 
и специализиран софтуер, които дават несравнимо по-големи възможности. 

Високотехнологични. Тези средства използват таблет, лаптоп или настолен компютър, 
синтезирана реч и специализиран софтуер. Специализираният софтуер за ДАК включва десетки 
хиляди символи, шаблони за различни ситуации, възможност за комуникация чрез символи и 
текст с използване на синтезиранa реч, улеснено използване на социалните мрежи, интернет 
имейл и програмите на компютъра. 

Помощни средства за достъп до компютър. В някои случаи децата с комуникативни потребности 
имат физически увреждания, които не им позволяват да използват компютърни устройства по 
стандартния начин. Тогава работата на компютър, лаптоп или таблет може да се осъществи чрез 
софтуер за разпознаване на лицеви изражения, суич бутони със сканиране на елементите на 
интерфейса, мишки, използващи движението на главата, и устройства за контрол на компютър 
с поглед.  

В съвременните практики, свързани с ДАК, се препоръчва използването на всички възможни 
средства за ДАК (т.нар. „тотална комуникация“; Beukelman & Light, 2020) поради факта, че 
комуникацията трябва да е максимално ефективна и е нужна по всяко време на деня и в 
различни комуникационни ситуации. Например използването на лаптоп със специализиран 
софтуер, синтезирана реч и средство за достъп до компютър дава огромни възможности, но 
навън, по време на придвижване или на други места, където не може да се използва компютър, 
трябва да има разпечатани комуникационните табла, които са нужни. Това важи и за 
използването на средства за ДАК, които не изискват технологии, като комуникация чрез 
жестове, език на тялото, мимики и др. 

Стратегии за въвеждане и използване на ДАК 
Потенциалът на ДАК може да бъде използван пълноценно само ако бъдат възприети ефективни 
практически стратегии за въвеждане и използване на ДАК, адаптирани към нуждите и 
възможностите на всяко дете. Този процес е трудоемък и сложен и изисква от специалистите 
предварителна теоретична и практическа подготовка. Освен това той не е свързан с еднократна 
окончателна оценка, а изисква проследяване, оценка на прогреса и актуализиране на системата 
за ДАК, включително и замяната ѝ. 

Децата с типично развитие са потопени в езикова среда от самото си раждане и постепенно 
започват да се включват активно в нея с научаването на езика. Децата с комплексни 
комуникативни проблеми често не разбират какво се говори около тях и не могат да се 
възползват пълноценно от чутото. Изследванията показват (Korsten, 2011), че децата с типично 
развитие чуват, говорят и получават обратна връзка в продължение на около 36 500 часа, докато 
навършат 12 години. Известно е, че именно въвличането в комуникация е най-ефективно за 
научаване на нови думи. 

Ако децата, използващи система за ДАК, я използват 2 пъти седмично за по 30 минути, както 
често става в практиката, те ще получат същия езиков опит за около 700 години и това би 
означавало около 70 пъти по-кратко участие в общуване и получаване на обратна връзка в 
сравнение с децата с типично развитие. По този начин само времетраенето и съответно опитът 
в общуването биха довели до сериозно изоставане в езиковото и когнитивното развитие. 

Основната функция на ДАК е да подпомогне или замести експресивната реч на децата със 
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специфични комуникативни потребности, подобно на усвояването на естествен език. Това 
трябва да стане възможно най-рано и да бъде създаден речник от символи, който позволява 
изразяване, съответстващо на разбирането на детето. Един от основните принципи, утвърден от 
изследванията за подпомогнато придобиване на езикови компетенции, е нуждата да се 
използват средствата за ДАК през цялото време и да се създават възможно най-много ситуации, 
в които детето може да ги използва и учи нови думи.  

Тези основни положения в използването на ДАК от деца с комплексни комуникационни 
затруднения са въплътени в следните практически стратегии, които гарантират тяхното отчитане 
(Beukelman & Light, 2020). 

Обучение чрез примери за комуникация (моделиране)  

Когато се учат да говорят, децата с типично развитие са потопени в среда на възрастни и 
връстници, които им говорят или говорят помежду си. Децата, които се учат да общуват чрез 
ДАК, също имат нужда от примери и обратна връзка. За тази цел, когато общуват с тях, 
комуникационните партньори трябва да използват същата система за ДАК, която използват 
децата (Goossens’, Crain, & Elder, 1992). 

Следване на инициативата на детето 

Тази стратегия отчита, че детето има активни интереси, въпроси и впечатления, а не е пасивно, 
отговарящо само на зададени му въпроси или изпълняващо инструкции. Основно правило при 
тази стратегия е разбирането на това, което детето прави или иска да прави. По отношение на 
системата за ДАК, която използва, на детето трябва да се дава възможност да инициира и води 
комуникацията и от неговите действия да се откриват неговите интереси, намерения и 
очаквания, които да останат в центъра на комуникацията. 

Учене на основен речник 

Основният речник (виж напр. Van Tilborg & Deckers, 2016) съдържа набор от думи (обикновено 
250-350), които се използват в 80% от комуникацията. Такива дума са например „Аз“, „искам“, 
„помогни“, „отвори“, „харесвам“, „отивам“, „във“, „да“, „не“, „още“ и т.н. Тези думи, като текст 
или съответстващи символи, трябва да бъдат част от системите за ДАК, защото позволяват 
комуникация в различни ситуации и с различни комуникационни партньори. Колкото по-бързо 
бъде усвоен основният речник, след допълването му със специфични за дадено дете или среда 
думи (т.нар. личен речник), толкова по-големи стават възможностите за комуникация на детето 
в различни ситуации. 

Даване на нужното време за отговор 

Използването на ДАК изисква време, тъй като комуникацията не е така бърза като естествената 
реч. Това поставя сериозни изисквания към комуникационните партньори, които много често 
губят търпение и започват да отгатват желанията на децата с комплексни комуникативни 
потребности и реално да ги водят, без да отчитат техните интереси и желания. Ето защо 
комуникационните партньори трябва да осигуряват достатъчно време на детето, за да може да 
вземе думата при разговор и да формира съобщението, използвайки помощните средства за 
ДАК. Препоръчва се времето за изчакване да бъде до 45 секунди, след което детето да се 
подпомогне (Mathis, 2010).  
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Създаване на комуникационни ситуации 

Докато при децата с типично развитие комуникационните ситуации възникват естествено в 
ежедневието, то при децата с комплексни комуникативни проблеми, особено когато са 
съчетани с физически ограничения, това е сериозен проблем. Затова създаването на 
комуникационни ситуации е съществено за развитието на комуникативните умения и трябва да 
бъде част от индивидуалния план за подкрепа или обучението по комуникация. Въвеждането 
на ДАК в естествени условия е по-ефективно за развитието на езиковата компетентност на 
децата в сравнение с обучение в класни стаи и обучителни сесии  (Raab & Dunst, 2004). 
Интегрирането на използването на ДАК в ежедневието позволява то да се въвежда в естествен 
контекст, без да се прекъсват други дейности или обучението (Фон Течнер & Мартинсен, 2015).  

Персонализиране на ДАК 

Средствата за ДАК позволяват на детето да изразява своите желания, мнения и чувства. Ето защо 
персонализиране на „гласа“ на детето е важна предпоставка ДАК да стане част от живота на 
детето и да го мотивира да я използва като нещо, което му принадлежи. Системата за ДАК 
трябва да се адаптира, така че да може да се използва по всяко време и да позволява на детето 
със специфични комуникативни потребности да постига своите комуникационни цели във 
всички ситуации, в които участва. 

Системата за ДАК трябва да бъде винаги и навсякъде с детето 

Средствата за ДАК са лични и всяко дете, което се нуждае от тях трябва да има адаптирана към 
потребностите и възможностите му индивидуална система за ДАК, която може да ползва винаги 
(виж Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН).  

Понастоящем, това изискване не може да бъде изпълнено, тъй като в България няма законов 
механизъм за финансиране на средствата за ДАК. В условията на центровете, училищата и 
детските градини може да има една или няколко системи за ДАК. За целта се препоръчват 
системи с разнообразен специализиран софтуер, например за ранна интервенция, за 
комуникация чрез символи и текст и съответните средства за достъп, за да могат да се използват 
с всички нуждаещи се деца.  

Главната цел на ДАК е комуникацията и нейното развитие 

Често комуникацията се смесва с други цели, някои от които сами по себе си са много важни, 
напр. обучение. Това става, когато развитието на комуникативните компетентности не се 
разбира като едно от най-важните предизвикателства при децата с комплексни комуникативни 
потребности. Понякога родителите и специалистите считат, че разбират какво искат децата или 
се задоволяват с това децата да разберат какво те искат от тях. Придобиването на компетенции 
за общуване е важна самостоятелна задача, която гарантира автономност на комуникацията, 
т.е. възможност детето само да инициира комуникация за това, което го вълнува и интересува. 

Друг проблем при развитието на комуникативни умения е отчитането само на една цел на 
комуникацията – изразяване на желания и избор, за сметка на другите също така важни цели – 
споделянето на информация и социална близост и етикет. 
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Митове за ДАК 
 

Съществуват някои често срещани погрешни схващания (наричани в литературата „митове“) в 
разбиранията, очакванията и практиките на родителите на деца с комуникативни потребности, 
но също така и на някои специалисти, които често не съответстват на многобройните 
изследвания в тази област от последните 40 години (Beukelman & Light, 2020).  

В последните няколко десетилетия са идентифицирани няколко мита относно възможните 
отрицателни ефекти от използването на ДАК. Те са следните (виж  Гринберг & Христова, 2019, и 
цитираните източници): 

ДАК пречи на развитието на естествената реч. Често се среща разбирането, че използването на 
средства за ДАК ще намали мотивацията за използване на естествена реч поради 
предполагаемото по-лесно използване на средствата за ДАК. Многобройни изследвания 
опровергават това разбиране и то се счита за окончателно отхвърлено. 

ДАК не трябва да се въвеждат рано, а при достигане на училищна възраст. Изследванията 
показват, че колкото по-рано се въведе ДАК, толкова по-добре за когнитивното развитие на 
децата със СОП. 

Използването на ДАК изисква определено ниво на когнитивно развитие. Изследванията 
показват, че нарушените когнитивни възможности не изключват нуждата от комуникация и 
използването на ДАК може допринесе до развитието им. 

Използването на ДАК за кратко време и в ограничен брой комуникационни ситуации е 
достатъчно за развитие на комуникационни умения. Съвременното разбиране за честотата и 
времетраенето на използването на ДАК е, че то трябва да е същото както на децата с типично 
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развитие, т.е. средствата за ДАК трябва да се използват през цялото време и във всички 
възникващи комуникационни ситуации.  

Използването на ДАК е ненужно, защото семейството и специалистите разбират и знаят какво 
иска детето с комуникативни потребности. Това схващане отнема всякаква възможност децата 
със СОП да инициират комуникация на тема, която ги интересува и да постигат комуникационни 
цели, които са важни за тях, а това се счита за най-голямата мотивация за общуване и учене. 
Това схващане често води до поведение на „заучена безпомощност“. 

Използването на електронни устройства е вредно за деца и трябва да се ограничава. Няма 
изследвания, които да показват еднозначно вредни влияния на екраните на компютрите освен 
светлина в синята част на спектъра, която потенциално може да увреди очите. Изследванията 
на Прижбалски и съавтори (Orben & Przybylski, 2019; Przybylski & Weinstein, 2017) не откриват 
забележим отрицателен ефект върху децата и младежите от стоене пред екрана. Разбира се, 
даже да има някакви отрицателни ефекти, при децата с комплексни комуникативни 
потребности те не са свързани с намаляване на общуването и социалните контакти „на живо“, а 
точно обратното. Използването на електронни устройства за ДАК е необходимост за тях и 
времето на използване трябва да отговаря на нуждите за комуникация и да е същото както при 
естествената комуникация. 

РЦПППО и връзката им с ДАК 
Всички гореизброени елементи, свързани с успешното въвеждане и използване на ДАК за 
комуникация или обучение, се вписват в много от функциите на Регионалните центрове за 
подкрепа на процеса на приобщаващото обучение (РЦПППО), регламентирани в Правилника за 
устройството и дейността на РЦПППО (обн. ДВ. бр.109 от 22 декември 2020 г.). Според него 
РЦПППО са в центъра на развитието на приобщаващото образование в България, като тяхната 
функция може да бъде координираща, консултативна, образователна, диагностична и 
методическа. Това включва ключови дейности, като консултация на родителите и 
педагогическите специалисти, оценка на индивидуалните потребности на децата със СОП, 
методическа подкрепа при изготвяне на индивидуални учебни планове и програми, 
методическа подкрепа на екипите от специалисти, изготвяне на програми за квалификация на 
педагогическите специалисти и др. Всички тези дейности следва да включват ДАК или като 
основно средство за изпълнение на цели за комуникация (напр. в индивидуалните учебни 
планове), или като тематика (напр. при предоставяне на методическа подкрепа).  

Именно решаващата роля, която могат да играят РЦПППО в обособяването на ДАК като една от 
най-важните цели и средства на приобщаващото образование, е причина специалистите, 
работещи в РЦПППО да бъдат целева група на настоящето изследване, което е първа стъпка в 
общия процес за максимално ефективно използване на средствата за ДАК от децата със СОП и 
специалистите, работещи с тях.  

Предишни проучвания 

Настоящето изследване не е първото изследване сред ресурсни учители и специалисти по 
отношение на запознатостта и използването на ДАК в България. Христова и Гринберг (2017) 
изследват нагласите и познаването на ДАК на 88 ресурсни учители. Резултатите показват много 
положително отношение към използването на средства за ДАК при деца със специални 
образователни потребности, но относително ниско познаване и използване на такива средства. 
Резултатите показват, че нискотехнологичните средства (напр. табла с разпечатани символи) 
въобще не се познават от 45% от участниците в изследването, а само 30% ги използват. 
Високотехнологичните средства за ДАК са непознати на 70% от участниците, а само 10% ги 
използват. Нискотехнологичните средства се използват редовно от 8–15%, а 
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високотехнологичните между 2,5–8%. Използването на съвременни средства за достъп до 
компютър (суичове, устройства за контрол с глава или поглед) са напълно непознати на 80 – 85% 
от участниците, а редовно ги използват между 2 и 5%. 

В едно по-обширно изследване на бариерите пред използването на високотехнологични 
помагащи технологии в Европа (Hristova & Grinberg,  2018) бяха установени следните бариери, 
особено за по-малко развитите страни в тази област като България. Освен финансовата бариера, 
която пречи на разпространението на високотехнологичните средства за ДАК и други помагащи 
технологии сред нуждаещите се и специалистите, работещи с тях, се откроява липсата на 
квалификация на специалистите както по време на професионалното им образование, така и 
под формата на квалификационни курсове. Това е довело и до липсата на квалифицирани кадри 
в областта на високотехнологичните помагащи технологии в момента. 

Провеждането на настоящето проучване със специалисти от РЦПППО има за цел да актуализира 
информацията по отношение на познаването и използването на ДАК в България и да изследва 
по-задълбочено съществуващите бариери. 

ПРОУЧВАНЕ 

Цели 
Проучването има за цел да изследва следните аспекти на използването на ДАК от специалистите 
в РЦПППО: 

Запознатост и честота на използване на средствата за ДАК 

• Знания за различни средства за ДАК (ниско-, средно- и високотехнологични) и начините 
за използването им. 

• Честота на използване на различни средства за ДАК (ниско-, средно- и 
високотехнологични). 

Знания относно стратегии за въвеждане и използване на ДАК 

• Запознатост с добри стратегии и практики. 
• Разпространеност на неверни схващания. 

Практики при използване на ДАК в дейността на РЦПППО 

• Използване на ДАК за оценка на комуникационните и обучителните нужди на деца с 
нарушения на фината моторика и говора. 

• Практики при използване на ДАК при изготвяне и осъществяване на индивидуалните 
планове за подкрепа. 

• Ролята на ресурсните учители за развитие на  уменията за комуникация на децата със 
специални образователни потребности. 

• Възприемани бариери пред по-широкото използване на ДАК в работата на РЦПППО. 

Квалификация на специалистите от РЦПППО в областта на ДАК 

• Квалификацията по отношение на ДАК, която имат специалистите в РЦПППО в резултат 
на университетско си обучение и в резултат на обучения на работното им място. 

• Нагласи и желания към повишаване на квалификацията в областта на ДАК. 
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Събиране на данните 
Въпросникът съдържа четири големи секции от въпроси, които отговарят на четирите цели, 
изброени по-горе. Въпросникът използва различен тип въпроси, като голяма част от тях са 
въпроси с множествен избор. В някои части се задават въпроси, свързани с представени казуси, 
които описват ситуации, в които се използва ДАК или има нужда от нея. Включена е и секция за 
демографска информация. Също така допълнително са включени два контролни въпроса за 
проверка на внимателното отговаряне на зададените въпроси. Представянето на въпросите е 
направено във всяка от секциите с резултати. Данните са събрани онлайн чрез платформата 
Survs (https://survs.com). 

Линк към въпросника беше изпратен по имейл на всички РЦПППО в България. След това бяха 
проведени телефонни разговори с представители на всяко РЦПППО с цел по-подробно 
информиране за целите на проучването и мотивиране за участие, повторно бе изпратен линк 
към въпросника, с цел да се гарантира възможност за участие на възможно най-много 
респонденти. 

Данните са събирани в периода 18 август – 20 септември 2020 г. Отговарянето на въпросника е 
отнело средно около 15-20 минути. 

Респонденти 

В проучването се включиха 330 представители на РЦПППО, от които 270 са отговорили на всички 
въпроси. Поради дължината на въпросника някои респонденти са отговорили само на първите 
една или две секции от въпросника. От всички 330 отговорили са изключени 106 респонденти, 
които са отговорили грешно на двата контролни въпроса, които проверяват дали участниците 
четат внимателно поставените въпроси. 

След изключване на респондентите, които не са отговаряли на въпросите внимателно, в 
анализите са използвани данните от 224 респонденти. Част от тях са прекратили участието си 
преди края на въпросника и не са отговорили на всички въпроси. Поради тази причина за 
различните секции и въпроси са анализирани отговори от различен брой респонденти.  

Общо 186 от респондентите са отговорили на всички въпроси и са попълнили демографската 
информация, която е представена по-долу.  

Административни области  

Разпределението на респондентите по административни области е дадено в Таблица 1. 

Таблица 1. Разпределение на респондентите от РЦПППО по административни области, 
подредени по брой отговорили  

Административна област Брой 
участници 

% от 
отговорилите 

София – град 30 16% 

Стара Загора 23 12% 

Пловдив 18 10% 

Смолян 15 8% 

Варна 14 8% 

Търговище 14 8% 
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Сливен 12 6% 

Хасково 9 5% 

Монтана 8 4% 

Габрово 6 3% 

Пазарджик 6 3% 

Бургас 5 3% 

Силистра 5 3% 

Ловеч 3 2% 

Русе 3 2% 

Ямбол 3 2% 

Враца 1 1% 

Плевен 1 1% 

Благоевград 0 0% 

Велико Търново 0 0% 

Видин 0 0% 

Добрич 0 0% 

Кърджали 0 0% 

Кюстендил 0 0% 

Перник 0 0% 

Разград 0 0% 

София - област 0 0% 

Шумен 0 0% 

Предпочитам  
да не отговарям 10 5% 

Общо 186 100% 

Пол 

От 186-те участници, попълнили демографските данни,  89% (165) са жени, 7% (13) са мъже и 4% 
(8) са избрали да не отговарят на този въпрос. 
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Фигура 1. Разпределение на респондентите по пол 

Възраст 

Отговорилите са на възраст между 23 и 64 години (средната възраст е 43 години). 

Образование 

80% (148) от участниците притежават магистърска степен, 18% (33) притежават бакалавърска 
степен, 3% (5) са със степен професионален бакалавър. 

 

Фигура 2. Разпределение на респондентите по степен на образование 

жена
89%

мъж
7%

предпочитам да 
не отговарям

4%

професионален 
бакалавър

3%

бакалавърска 
степен

18%

магистърска 
степен

79%
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Заемана длъжност 

Най-голяма част (69%) от респондентите са на длъжност ресурсен учител, 13% са на длъжност 
логопед, а 9% са на длъжност психолог. Пълното разпределение по длъжности е представено в 
Таблица 2. 

Таблица 2. Разпределение на респондентите по длъжност 

Длъжност % от 
отговорилите 

Ресурсен учител 69% 

Логопед 13% 

Психолог 9% 

Сурдопедагог 3% 

Директор или заместник-директор 2% 

Тифлопедагог 1% 

Друго 3% 

Професионален опит 

Професионалният опит на респондентите, свързан с работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности, е между 1 и 37 години (средно 10.4 години). 

Месторабота 

Освен РЦПППО 13% (24) от респондентите са посочили като месторабота и детска градина, а 9% 
(16) и училище. 
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ПОЗНАВАНЕ  И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДАК: РЕЗУЛТАТИ 

Една от главните цели на проучването е да се изследва самооценката на специалистите в 
РЦПППО за познаването на различните средства за ДАК, като въпросите бяха насочени в два 
аспекта: 

• Запознатост с ниско-, средно- и високотехнологичните средства за ДАК и начините за 
използването им. 

• Честота на използване на ниско-, средно- и високотехнологични средства за ДАК. 

За целта на респондентите беше представен списък от най-използваните ниско-, средно-, 
високотехнологични средства за ДАК, средства за алтернативен достъп до компютър, както и 
системите PECS (https://pecs.com), Makaton (https://www.makaton.org) и жестов език 
(https://www.mon.bg/bg/100757). За всяко от тези средства респондентите са помолени да 
отговорят на два въпроса и да оценят степента си на запознатост и честотата на използване им.  

Първият въпрос е “Доколко сте запознат/а с това средство и начините за използването му?” 
Възможните отговори са: 

• въобще не съм запознат; 
• слабо запознат; 
• донякъде запознат; 
• добре запознат; 
• напълно запознат. 

Вторият въпрос е “Колко често използвате този метод в работата си?”. Възможните отговори 
са: 

• никога; 
• рядко; 
• понякога; 
• често; 
• винаги. 

На тази част от въпросника са отговорили 224 респонденти.  Резултатите са представени в 
следващите подраздели. 

Нискотехнологични средства за ДАК 
Във въпросника са включени следните 4 вида нискотехнологични средства за ДАК: 

• Разпечатано табло за комуникация със снимки или символи. 
• Табло за комуникация със залепващи се снимки и символи. 
• Албум за комуникация със снимки или символи. 
• Табло за комуникация с азбуката. 

Запознатост 

Резултатите за запознатостта на респондентите с всяко едно от представените 
нискотехнологични средства за ДАК са показани на Фигура 3. Осреднените резултати по всички 
нискотехнологични средства за ДАК са следните: 8% от респондентите въобще не са запознати 
(между 6 и 10% за отделните средства), 13% са слабо запознати (между 11 и 14%), 34% са 
донякъде запознати (между 25 и 38%), 37% са добре запознати (между 34 и 39%) и 8% са 
напълно запознати (между 5 и 13%) с тях.  
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Фигура 3. Запознатост с нискотехнологични средства за ДАК 

Средно за всички изброени нискотехнологични средства 45% от респондентите са запознати с 
тях в по-голяма степен („добре запознат“ или „напълно запознат“). По-голямата част от 
респондентите –  55%, не са запознати на достатъчно ниво за специалист с нискотехнологичните 
средства за ДАК (отговори „въобще не съм запознат“, „слабо запознат“ или „донякъде 
запознат“).  

Честота на използване 

Резултатите за честотата на използване на всяко от включените видове нискотехнологични 
средства за ДАК са представени на Фигура 4. Осреднените резултати са следните: 32% от 
респондентите не ги използват никога (между 26 и 39%), 26% ги използват рядко (между 17 и 
31%), 21% ги използват понякога (между 21 и 29%), 15% ги използват често (между 10 и 21%) и 
средно 3% ги използват винаги (между 0.45 и 8%). Както може да се очаква от резултатите за 
запознатост, по-голямата част от специалистите не използват достатъчно често 
нискотехнологични средства за ДАК за комуникация – 82% (отговори „никога“, „рядко“ и 
„понякога“). Само 18% от респондентите оценяват, че ги използват редовно (отговори „често“ и 
„винаги“). 
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Фигура 4. Честота на използване на нискотехнологични средства за ДАК 

Забележка 

Резултатите, представени по-горе, трябва да се интерпретират внимателно, тъй като зададените 
въпроси предполагат познаване и използване на табла и албуми за комуникация (със символи 
или снимки), които се използват по-скоро за обучителни цели, а не толкова за комуникация.  

Отчитаме, че въпросът може би не е бил формулиран достатъчно ясно и може би част от 
респондентите са интерпретирали въпроса като отнасящ се до използването на разпечатани 
символи или снимки под каквато и да е форма (напр. за обозначаване на определени категории, 
за изготвяне на визуални графици или на последователности от действия). С други думи, 
възможно е респондентите да са отговаряли по-общо относно познаването и използването на 
символи и картинки, без да имат предвид използването им само за комуникация. 

По същия начин е възможно въпросите, свързани  с таблата за комуникация с азбуката, да не са 
били интерпретирани като средства за комуникация, а например като табла за учене на 
азбуката.  

Това смесване може да е свързано и с честото подценяване на провеждането на специални 
занимания за комуникативни умения и поставянето на засилен фокус върху обучението. 

Среднотехнологични средства за ДАК 
Като представители на среднотехнологичните средства за ДАК във въпросника са включени 
следните две средства за ДАК: 

• „Говорещ” бутон с предварително записано съобщение. 
• Електронно устройство за генериране на реч с фиксиран брой символи („токър“). 
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Запознатост 

Резултатите за всяко едно от среднотехнологичните средства за ДАК могат да се видят на Фигура 
5. Осреднените резултати за всички среднотехнологични средства за ДАК показват, че 23% от 
респондентите въобще не са запознати с тях (15% за „говорещ“ бутон с предварително записано 
съобщение и 31% за електронно устройство за генериране на реч с фиксиран брой символи), 
32% са слабо запознати (съответно 27 и 37%), 26% са донякъде запознати (съответно 30 и 21%), 
17% са добре запознати (съответно 25 и 9%) и 2% са напълно запознати (съответно 3 и 1%) (виж 
Фигура 5). 

 

 

Фигура 5. Запознатост със среднотехнологични средства за ДАК 

Средно за изброените среднотехнологични средства 19% от респондентите са запознати с тях 
на очакваното ниво (отговори са „добре запознат“ или „напълно запознат“). Останалите 81% не 
са запознати на достатъчно ниво (отговори „въобще не съм запознат“, „слабо запознат“ или 
„донякъде запознат“). Тези резултати показват много ниска запознатост със 
среднотехнологичните средства за ДАК, като  средно 23% специалистите въобще не ги познават. 

Честота на използване 

Резултатите за честотата на използване на всяко от среднотехнологичните средства за ДАК са 
предоставени на Фигура 6. Средно 81% от респондентите не ги използват никога в работата си, 
като 73% никога не използват „говорещ“ бутон с предварително записано съобщение, 91% от 
специалистите никога не използват електронно устройство за генериране на реч с фиксиран 
брой символи.  
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Фигура 6. Честота на използване на среднотехнологични средства за ДАК 

Високотехнологични средства за ДАК 
Във въпросника са включени следните два типа високотехнологични средства за ДАК: 

• Софтуер за комуникация чрез символи и произнасяне чрез синтезирана реч. 
• Софтуер за превръщане на текст в синтезирана реч. 

Запознатост 

Резултатите за всяко едно от високотехнологичните средства за ДАК могат да се видят на Фигура 
7. Осреднените резултати за всички високотехнологични средства за ДАК показват, че 31% от 
респондентите въобще не са запознати с тях, 32% са слабо запознати, 24% са донякъде 
запознати, 12% са добре запознати и около 1% са напълно запознати.  

 

Фигура 7. Запознатост с високотехнологични средства за ДАК 

От получените резултати се вижда, че само 13% от респондентите са запознати с 
високотехнологичните средства за ДАК на очакваното ниво за специалисти (отговори „добре 
запознат“ или „напълно запознат“). Другите 87% (отговори „въобще не съм запознат“, „слабо 
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запознат“ или „донякъде запознат“) не са запознати достатъчно с тях, като 31% въобще не ги 
познават (виж Фигура 7). 

Честота на използване 

Като цяло отговорите показват, че високотехнологичните средства за ДАК рядко се използват в 
работата на специалистите от РЦПППО. Резултатите за честотата на използване на всяко от 
високотехнологичните средства за ДАК са предоставени на Фигура 8. Средно 89% от 
респондентите не ги използват никога в работата си  – 85% никога не използват софтуер за 
комуникация чрез символи и произнасяне със синтезирана реч, а 92% от специалистите никога 
не използват софтуер за превръщане на текст в синтезирана реч.  

 

Фигура 8. Честота на използване на високотехнологични средства за ДАК 

Алтернативен достъп до компютър 
Средствата за алтернативен достъп до компютър сами по себе си не са средства за ДАК, но при 
определени физически увреждания (напр. нарушена фина моторика или пареза на горни 
крайници) тяхното използване е необходимо, за да може да се използват високотехнологичните 
средства за ДАК, които изискват компютър. Средствата за достъп се развиват бурно в 
последните години, което е свързано с развитието на дигиталните технологии и изкуствения 
интелект. Те дават възможност да се използват за ДАК запазените контролирани движения на 
тялото – на очите, главата, ръцете, устата, краката, определени мускули, челюстта и др. 

Във въпросника са включени трите най-използвани средства за алтернативен достъп до 
компютър: 

• Сканиране и суич бутон. 
• Контрол с поглед. 
• Управление чрез движения на главата. 

Запознатост 

Резултатите показват, че между 32% и 68% (средно 47%) от респондентите нямат никаква 
информация за тези средства за алтернативен достъп (Фигура 9). Най-висок е процентът на 
незапознатите с възможностите за управление на софтуер чрез сканиране и суич бутон. Средно 
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29% (между 22 и 36%) от респондентите са слабо запознати, средно 17% (между 7 и 26%) са 
донякъде запознати. 

Само малък процент (средно 8%) са добре запознати или напълно запознати със средствата за 
алтернативен достъп до компютър. Най-голям процент от респондентите (13%) са добре 
запознати със система за контрол с поглед  (Фигура 9). 

 

Фигура 9. Запознатост със средства за алтернативен достъп до компютър 

Осреднените отговори на специалистите, участвали в проучването показват, че само 8% са 
запознати на нужното ниво със средствата за алтернативен достъп до компютър (отговори 
„добре запознат“ или „напълно запознат“). Другите 92% (отговори „въобще не съм запознат“, 
„слабо запознат“ или „донякъде запознат“) не са запознати достатъчно с тях, като  почти 
половината (47%) въобще не са запознати (виж Фигура 9). 

Честота на използване 

Резултатите относно честотата на използване на средствата за алтернативен достъп (виж Фигура 
10), показват, че между 90 и 98%, от работещите в РЦПППО, никога не използват методите за 
алтернативен достъп до компютър (сканиране и суич бутон, контрол с поглед или контрол с 
глава). Това означава, че по-голямата част от децата с тежки физически увреждания, които имат 
невъзможност да използват ръцете си, не получават нужната подкрепа и не получават достъп 
до съвременните средства за ДАК.  
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Фигура 10. Честота на използване на средствата за алтернативен достъп до компютър 

Системи за общуване  
Във въпросника са включени и две системи за общуване и комуникация – системата за общуване 
чрез размяна на картинки PECS (Picture Exchange Communication System) и Makaton, които освен 
набор от символи и картинки (Makaton включва и жестове) включват и методика за въвеждане 
и използване. Включен е също и жестовият език, условно за целите на допитването, като 
отделно средство за ДАК.  

Запознатост 

Резултатите за степента на запознатост с всяка от тези системи са показани на Фигура 11. 
Системата за общуване чрез размяна на картинки PECS e непозната за 15% от респондентите, 
14% са слабо запознати, 32% – донякъде запознати, а 39% са достатъчно добре запознати с нея.  
Системата за общуване Makaton e напълно непозната за 20% от респондентите, 27% са слабо 
запознати, 33% – донякъде запознати, а 20% са добре запознати или напълно запознати. 
Жестовият език е непознат за 22% от респондентите, 32% са слабо запознати, 25% – донякъде 
запознати, 15% – добре запознати и 5% – напълно запознати. 

 
Фигура 11. Запознатост със системите за комуникация PECS, Makaton и жестовия език 
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Честота на използване 

Резултатите за честотата на използване на тези системи са показани на Фигура 12. 50% от 
респондентите никога не използват системата PECS, 74% никога не използват системата Makaton 
и 63% никога не използват жестов език. Много малък процент от респондентите (между 1 и 5%) 
ги използват често или винаги. 

 
Фигура 12. Честота на използване на системите за комуникация PECS,  

Makaton и жестовия език 

Обобщение на резултатите 
По-горе бяха представени резултатите от проучването за запознатостта и честотата на 
използване на ниско-, средно- и високотехнологични средства за ДАК, на високотехнологични 
средства за достъп до компютър и на три системи за комуникация. 

Запознатост със средствата за ДАК и начините за използването им 

Различните и важни роли, които РЦПППО трябва да играят в областта на приобщаващото 
образование, описани в Правилника за устройството и дейността на РЦПППО (обн. в ДВ, бр. 9 от 
26.01.2018 г.),  предполагат високопрофесионално равнище на теоретична и практическа 
подготовка в областта  на ДАК на всички специалисти, работещи в тях. При обсъждането на 
получените резултати от въпросника допускаме, че по-голямата част от специалистите следва 
да са достатъчно добре запознати със средствата за ДАК и техните възможности на ниво, което 
им позволява да обучават деца с комплексни комуникативни потребности и техните родители, 
да организират и консултират учителите при оценка на нуждите от ДАК и избор на подходящо 
средство, изготвяне на индивидуални програми за развитие на комуникативните 
компетентности и др.  

За да се получи по-ясна представа за получените резултати относно запознатостта на 
специалистите с различните средства за ДАК, отговорите са групирани в две категории – 
„запознати“ и „незапознати“. За категорията „запознати“ е изчислен средният процент на 
отговорилите „добре запознат“ и „напълно запознат“ за всеки тип средства за ДАК – това е 
нивото на познания, което би позволило на специалистите в РЦПППО да изпълняват основните 
си задължения. В категорията „незапознати“ са включени отговорите „въобще не съм запознат“, 
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„слабо запознат“ или „донякъде запознат“ – тези отговори са индикатор за ниво на запознатост, 
което не отговаря на очакваното от специалистите ниво. Резултатите са представени на Фигура 
13 и Фигура 14.  

 

 

Фигура 13. Средна запознатост с нискотехнологични средства за ДАК  

Нискотехнологичните средства за ДАК са широко използвани от специалистите по света, защото 
са ефективни и евтини. Те могат да бъдат алтернатива на високотехнологичните средства, когато 
последните не са достъпни или временно не са на разположение (напр. при зареждане на 
батерията на устройството или в условия, в които не могат да се използват). Средно 45% от 
респондентите са добре или напълно запознати с представените им нискотехнологични 
средства за ДАК и с начините за тяхното използване. В същото време 55% от респондентите 
въобще не са запознати, слабо са запознати или донякъде са запознати с тези средства за ДАК. 
Това означава, че по-голямата част от респондентите имат нужда от системно надграждане на 
познанията и уменията, за използване на тези нискотехнологични средства в работата си с деца 
или пък да обучават други хора да ги използват, доколкото това изисква поне добро познаване 
и практически опит с тях. 

Подобен резултат се получава и за среднотехнологичните средства за ДАК, представени на 
Фигура 14. Средно само 19% от респондентите са напълно или добре запознати с тези средства. 
По-голяма част от респондентите (средно 81%) не са запознати.  
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Фигура 14. Средна запознатост със среднотехнологични средства за ДАК 

За представените на участниците високотехнологични средства резултатите са още по-ниски, 
както се вижда на Фигура 15. Средно само 13% от респондентите ги познават на достатъчно 
добро ниво. По-голяма част от респондентите – средно 87%, са незапознати или недостатъчно 
добре запознати с тези средства. Високотехнологичните средства са съвременните средства за 
ДАК, които се развиват в последните 15-20 години и се използват все по-широко поради 
огромните възможности, които предоставят. Те имат потенциала да отговорят в най-голяма 
степен на комуникативните потребности на нуждаещите се от ДАК и са в процес на бурно 
развитие. 

 

Фигура 15. Средна запознатост с високотехнологични средства за ДАК 

Средствата за алтернативен достъп до компютър са познати само от 7% от респондентите, както 
се вижда от Фигура 16. Огромната част от респондентите, средно 93%, не познават средствата 
за алтернативен достъп. Без тези средства децата, които освен комплексни комуникативни 
потребности имат и физически ограничения, не могат да използват високотехнологичните 
средства за ДАК.  
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Фигура 16. Средна запознатост с алтернативни средства за достъп до компютър 

Резултатите показват, че респондентите, които са добре запознати със средствата за ДАК и 
алтернативните методи за достъп до компютър, са между 7 и 45%. Специалистите оценяват, че 
са най-добре запознати с нискотехнологичните средства за ДАК, но е възможно тези оценки да 
са завишени, защото (както е обяснено по-горе) символите и картинките могат да бъдат познати 
и използвани за обучение или друга цел, но не за комуникация.  

Запознатостта на респондентите с  високотехнологичните средства и средствата за алтернативен 
достъп до компютър, които дават най-големи възможности за компенсиране на тежките 
физически увреждания, е най-ниска спрямо останалите средства. Това означава, че децата с 
нарушена фина моторика, с които тези специалисти работят, няма да получат нужните 
възможности за използване на специализиран софтуер за ДАК. 

Честота на използване 

Обобщените резултати за честотата на използване, осреднени по представените средства за 
ДАК от всеки вид, са показани на Фигура 17. Нискотехнологичните средства за ДАК не се 
използват никога от 32% от респондентите. Докато за другите средства за ДАК може да се счита, 
че са приложими при по-ограничени и специфични групи от деца с комуникативни потребности 
или пък че изискват специално оборудване, което може да не е налично, по отношение на 
нискотехнологичните средства за ДАК тези аргументи не са приложими и очакването е да се 
използват често от всички специалисти. 

 

Представените в изследването среднотехнологични средства за ДАК не се използват никога от 
81% от респондентите. От една страна, това може да се дължи на липсата на такива 
среднотехнологични средства за ДАК в РЦПППО. От друга страна, това не може да се дължи 
само на липсата на финансиране (тъй като цените на тези средства не са толкова високи), а по-
скоро отразява липсата на познания за възможностите на тези средства и по тази причина липса 
на интерес към тях.  

Високотехнологичните средства за ДАК не се използват никога от 89% от респондентите (виж 
Фигура 17). Тези средства са едни от най-ефективните и широкоприложими средства за ДАК в 
световната практика и дават възможности за използване на синтезирана реч (особено важна за 
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деца, които имат нарушения на експресивната реч), удобно и бързо използване на огромен 
речник от символи и клавиатури за писане. Специалистите в РЦПППО, дори да не разполагат с 
високотехнологични средства за ДАК, е нужно да ги познават добре, за да могат да консултират 
други специалисти, както и семействата на деца с комуникативни проблеми, които вече 
разполагат с тях или могат да искат да ги придобият. 

Алтернативните методи за достъп до компютър се използват много рядко в практиката. Средно 
95% от респондентите не ги използват никога. Както беше отбелязано, те са средствата, които 
единствени правят възможно използването на компютър и специализиран софтуер за децата с 
физически увреждания и липса на фина моторика. Липсата на използване на такива методи 
реално обрича тази група от деца на недостатъчно, от гледна точка на възможностите им, 
обучение и общуване, което се отразява много неблагоприятно на когнитивното им развитие и 
качеството на живота им. 

 
Фигура 17. Среден % от респондентите, които никога не използват  

дадена група от средства за ДАК 

Една от възможните причини за ниската честота на използване на средствата за ДАК е липсата 
на подобни средства като задължително оборудване на РЦПППО. Но ниско ниво на използване 
се наблюдава и при нискотехнологичните средства, макар и не в такава степен както при по-
високотехнологичните. Това показва, че може би основната причина е недостатъчната 
подготовка и квалификация по отношение на ДАК и на липсата на свързани с ДАК курсове в 
университетските програми, които подготвят ресурсни учители и логопеди. Подобна е една от 
основните бариери в Европа, проявени в изследването на Христова и Гринберг (Hristova & 
Grinberg, 2018) относно високотехнологичните помагащи технологии. Включването на сериозни 
курсове по ДАК в специалностите, свързани с комуникативни умения и обучения, ще доведат до 
търсене на тези средства и изискване те да станат част от стандартното оборудване на РЦПППО 
с цел оценка и консултиране и обучение на учители и специалисти в системата на 
приобщаващото образование. 

Въпреки че това са резултати от самооценъчен въпросник, резултатите показват сериозни 
пропуски в знанията и уменията на специалистите в РЦПППО по отношение на ДАК, особено в 
областта на високотехнологичните средства и средствата за достъп до компютър. Това показва 
нуждата от бързи стъпки за повишаване на квалификацията на специалистите относно 
философията, теорията, принципите на ДАК и ползваните за нея средства, както и оборудването 
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на РЦПППО с такива средства, за да могат пълноценно да работят както с децата със СОП в 
системата на приобщаващото образование, така и с техните семейства и специалистите, които 
работят с тях в общообразователните детски градини и училища. 

 

ЗНАНИЯ ОТНОСНО СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАК: 
РЕЗУЛТАТИ 

Целта на втората част от въпросника е да се получи информация за разбиранията, очакванията 
и практиките на специалистите в ситуации, свързани с използването на технологични средства 
за ДАК. За целта са представени няколко казуса както и въпроси към тях, които изискват отговор 
чрез избор на възможна стратегия. Възможните отговори включват освен приети за правилни 
стратегии и такива, които не са препоръчителни, а по-скоро отразяват често срещани заблуди, 
„митове“ и противоречащи на съвременните изследвания очаквания, свързани с възможните 
отрицателни ефекти от използването на ДАК (виж раздел Митове за ДАК). 

В този раздел са представени отделните казуси и въпроси, както и резултатите за тях. Казусите 
са описани кратко и схематично, поради което може да има различни тълкувания според 
детайлите, диагнозата и индивидуалността на детето и не може да се говори за еднозначно 
правилен отговор. Въпреки това те дават информация за вярванията на специалистите от 
РЦПППО. Също така тези казуси могат да бъдат използвани в бъдеще за основа на дискусии при 
провеждането на обучения на специалистите от РЦПППО. 

На тези въпроси са отговорили 208 респонденти. 

Използване на устройство за генериране на реч 

Цел 

Да се изследват нагласите към използването на таблет със софтуер за комуникация чрез 
символи и синтезирана реч и познаване на стратегиите за използването им. 

Казус 

Информацията, представена в казуса, е следната: 

Мартин е дете на 5 години с аутизъм. До преди месец Мартин не е произнасял думи. Ако 
иска нещо, посочва или отива към него. От един месец Мартин систематично използва 
таблет със софтуер за комуникация чрез символи и произнасяне със синтезирана реч. 
Родителите му забелязват, че той започва да произнася разбираемо някои думи, които са 
адекватни за ситуацията.  

Към казуса са зададени два въпроса, свързани с горното описание. 

Ефекти от използване на устройства със синтезирана реч 

Първият въпрос е „Според Вас поради какви причини Мартин е започнал да произнася 
думи?“. Дадени са 4 възможни обяснения, както и опция за въвеждане на друг отговор. 
Инструкцията е да изберат всички отговори, които считат за възможни обяснения. Възможните 
отговори и резултатите са показани в Таблица 3. Тъй като респондентите могат да изберат 
повече от един отговор, сумата от процентите надхвърля 100. 
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Таблица 3. Отговори на въпроса за възможни обяснения за Казус 1 

Възможни отговори 

% от 
респондентите, 
които избират 
даден отговор 

Родителите на Мартин се заблуждават. Използването на 
такива електронни устройства всъщност намалява 
вероятността детето да започне да говори, защото 
таблетът говори вместо детето. 

5% 

Децата с аутизъм винаги учат по-успешно, когато 
използват електронни устройства, защото не обичат 
социалните контакти. 

62% 

Възможността думите да се чуват произнесени 
многократно повишава уменията на детето да ги 
произнася само. 

65% 

Компютърният глас се разбира по-лесно, тъй като няма 
емоции и интонация и затова детето е започнало да 
произнася някои думи. 

37% 

Друго 5% 

 

На въпроса по какви причини Мартин е започнал да произнася думи, само 5% са съгласни с това, 
че използването на електронни устройства за генериране на реч може да намали вероятността 
детето да започне да говори, защото таблетът говори вместо детето. От друга страна, 62% от 
респондентите са съгласни със спорното обяснение, че ефектът на използването на електронни 
устройства се дължи на това, че децата с аутизъм не обичат социалните контакти (виж напр. фон 
Teчнер & Мартинсен, 2015). 

37% са съгласни с едно от общоприетите обяснения за ефекта на подобен тип устройства – това, 
че компютърният глас се разбира по-лесно. 65% са съгласни с друго от общоприетите обяснения, 
че многократното чуване на произнасянето на думите повишава уменията на детето да ги 
произнася само (фон Teчнер & Мартинсен, 2015). 

Използване на устройства със синтезирана реч 

Вторият въпрос към този казус е „Кои от следните съвети бихте дали на родителите на 
Мартин?“. Дадени са 5 възможни препоръки, както и възможност за въвеждане на друг отговор. 
Инструкцията е да изберат всички отговори, които считат за правилни. Възможните отговори и 
резултатите са показани в Таблица 4. Тъй като респондентите могат да изберат повече от един 
отговор, сумата от процентите надхвърля 100. 
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Таблица 4. Съгласие с препоръки към родителите при използване  
на електронни устройства със синтезирана реч 

Възможни отговори 

% от 
респондентите, 
които избират 
даден отговор 

Да продължат с използването на този таблет, тъй като 
използването на електронни устройства за генериране на реч при 
деца с нарушения от аутистичния спектър подпомага развитието 
на езиковата им компетентност. 

79% 

Да изчакат Мартин да достигне училищна възраст и чак след това 
да се възобнови използването на таблета. 

4% 

Да се ограничи използването на този таблет, тъй като 
използването на електронни устройства за генериране на реч при 
деца с нарушения от аутистичния спектър води до намалена 
мотивация да говорят сами. 

13% 

Да се ограничи използването на този таблет, тъй като 
използването на електронни устройства води до по-чести 
агресивни прояви. 

6% 

Да спрат използването на този таблет, тъй като използването на 
електронни устройства за генериране на реч при деца с 
нарушения от аутистичния спектър пречи не само на развитие на 
езиковите им умения, но и на емоционалното и социалното им 
развитие. 

4% 

Друго 6% 

 

По отношение на препоръките към родителите 79% от специалистите биха посъветвали 
родителите да продължат с използването на електронното устройство за генериране на реч, тъй 
като това подпомага развитието на езиковата им компетентност. Това е препоръката, която 
съответства на всички стратегии и препоръки за използване на средства за ДАК от деца от 
аутистичния спектър, които имат затруднения в комуникацията (Beukelman & Light, 2020) 

Има обаче и специалисти, които биха препоръчали да се изчака детето да достигне училищна 
възраст (4%), да се ограничи използването на това устройство, защото използването води до 
намалена мотивация за собствен говор (13%), да се ограничи използването на това устройство, 
защото използването води до по-чести агресивни прояви (6%) или да се ограничи използването 
на това устройство, защото използването му пречи на езиковото, емоционалното и социалното 
развитие (4%). Всички тези отговори отразяват неправилни схващания, които не се подкрепят от 
дългогодишните изследвания за ползата и вредата на ДАК. Всъщност използването на 
устройства за генериране на реч (както и на други средства за ДАК) не намалява мотивацията на 
децата да говорят, а води до развитие на езиковата им компетентност, както и до намаляване 
на агресивните им прояви (Beukelman & Light, 2020). 
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Стратегия на комуникационния партньор 

Цел 

Да се изследват разбиранията на специалистите относно стратегиите, които трябва да бъдат 
използвани от комуникационните партньори. Както е отбелязано по-горе, препоръчваната 
стратегия е да се реагира на всеки комуникационен акт на детето, без да се изисква от него да 
повтаря и без да се очаква и изисква детето да направи пълно и граматически правилно 
изречение или изказване (Гринберг & Христова, 2019). 

Казус 

Информацията, представена на респондентите, е следната: 

Тодор е на 10 години и за общуване използва разпечатани табла със символи. Наблюдавате, 
че майката на Тодор го пита къде иска да отидат на разходка и Тодор избира символа за 
„парк“. Майка му казва: „Добре, ще отидем в парка“.  

Към този казус е зададен един въпрос. 

Стратегия на комуникационния партньор 

Към казуса е зададен следният въпрос: „Какво мислите за поведението на майката на Тодор в 
тази ситуация?“. Дадени са 3 възможни отговора, както и възможност за въвеждане на друг 
отговор. Респондентите могат да изберат само един отговор. Възможните отговори и 
резултатите са показани в Таблица 5.  

Таблица 5. Оценка на стратегии на комуникационни партньори при избор на символ 

Възможни отговори % респонденти, 
избрали отговора 

Това поведение на майката е правилно, защото така 
тя показва на Тодор, че разбира и реагира веднага на 
това, което той казва. 

48% 

Това поведение на майката не е правилно, защото е 
възможно Тодор да е избрал този символ случайно. 
Тя трябва да го попита още поне 2 пъти, за да е 
сигурна, че това е неговият избор. 

13% 

Това поведение на майката не е правилно, защото тя 
трябва да го изчака да направи фраза от няколко 
символа (напр. „искам“, „разходка“, „парк“), за да 
може Тодор да развива езиковата си компетентност. 

35% 

Друго 4% 

 

На въпроса какво смятат за поведението на майката в тази ситуация 48% са съгласни, че това 
поведение е правилно, защото така тя показва, че разбира и реагира веднага на това, което 
синът ѝ казва. Това е общоприетата препоръка и стратегия, която би трябвало да се използва от 
комуникационните партньори (Фон Течнер & Мартинсен, 2015). 

Но 13% от респондентите се съгласяват с твърденията, че това поведение на майката не е 
правилно и тя би трябвало да попита още няколко пъти. Други 35% смятат, че е по-добре тя да 
изисква от детето да направи пълно изречение.  
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Съвременното разбиране е, че тези варианти са неправилни, тъй като при използването на 
средства за ДАК най-важната цел е успешната комуникацията и включването ѝ в реални 
ситуации по най-естествения и ефикасен начин. Смесването на комуникация с обучение е често 
срещана грешка (Фон Течнер & Мартинсен, 2015). 

Използване на система за контрол с поглед 

Цел 

Да се изследват разбиранията относно честотата и целите на използване на система за контрол 
с поглед, която е средство за достъп до компютър. За деца, които са с тежки физически или 
множество увреждания, използването на система за контрол с поглед често е единственият 
начин за достъп до компютър със специализиран софтуер, подпомагащ комуникацията. Чрез 
такава система те използват софтуер за комуникация със синтезирана реч, получават достъп до 
интернет, обучителни програми, игри и т.н. Поради това тази система трябва да е постоянно на 
разположение на детето и да се актуализира с развитието на комуникативните му умения. 
„Гласът“ на детето не може да бъде отнеман дори и за кратък период от време. От друга страна, 
често срещано поведение, което се наблюдава в много семейства (а понякога и в училища), е 
системата за контрол с поглед да се използва само в ограничен период от време, предимно с 
обучителна цел или само вкъщи.  

Използването на система за контрол с поглед за комуникация изисква време за избор на 
необходимите за комуникация символи, букви или фрази. Комуникационният партньор трябва 
да изчака детето да направи своя избор, ако е нужно – да го поправи и да му даде възможност 
да избере отново. Така детето може да изразява това, което наистина иска да каже. В същото 
време много често комуникационните партньори нямат необходимото време и търпение или са 
вътрешно убедени, че знаят какви са предпочитанията и мислите на детето. Поради което те не 
изчакват, а предполагат какво детето иска да каже. Когато това се случва често, се наблюдават 
ефекти, свързани с феномена на „заучената безпомощност“ – детето не поема инициатива за 
изразяване на собствени мисли и желания, а се съгласява с това, което му се предложи от 
околните. Съществуват и много изследвания, които показват, че родителите не могат винаги 
правилно да определят (отгатнат) желанията на детето (Фон Течнер & Мартинсен, 2015). 

Затова с този казус целта е да се изследват разбиранията на специалистите, работещи в 
РЦПППО, по въпроса за препоръчителната продължителност на използване на система за 
контрол с поглед, както и по отношение на стратегията на изчакване от страна на 
комуникационния партньор. 

Казус 

Информацията, представена в третия казус, е следната: 

Мария е на 10 години с диагноза ДЦП – спастична квадрипареза, не може да говори, фината 
моторика на ръцете е нарушена. За комуникация използва компютър със система за 
контрол с поглед.  

Към казуса са зададени два въпроса, свързани с горното описание на ситуацията. 

 

Препоръчителна продължителност на използване на система за контрол с поглед 

Първият въпрос е „Според Вас колко продължително е препоръчително Мария да използва 
тази система?“. Дадени са 4 възможни отговора, както и възможност за въвеждане на друг 
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отговор. Респондентите могат да изберат само един възможен отговор. Възможните отговори и 
резултатите са показани в Таблица 6. 

Таблица 6. Съгласие с препоръчителна продължителност на използване  
на система за контрол с поглед 

Възможни отговори % респонденти, 
избрали отговора 

Само когато искаме да разберем дали детето има 
нужда от нещо, например дали нещо я боли 

7% 

До 45 минути на ден, защото компютърните екрани са 
вредни при по-продължително използване 

11% 

До 2 часа на ден, само по време на обучителни сесии 
със специалисти 

17% 

Постоянно, вкъщи и в училище 60% 
Друго 5% 

 

На въпроса каква е препоръчителната продължителност за използване на тази система от дете, 
60% от респондентите отговарят правилно, че системата би трябвало да се използва постоянно, 
вкъщи и в училище. В също време обаче 35% се съгласяват с предложените погрешни стратегии 
– 7% смятат, че трябва да се използва само когато искаме да разберем дали детето има нужда 
от нещо; 11% – до 45 минути на ден, защото компютърните екрани са вредни при 
продължително използване; 17% – до два часа на ден, само по време на обучителни сесии със 
специалист.  

Тези мнения показват, че за съжаление, малко повече от една трета от специалистите не 
възприемат средствата за ДАК като нещо, което трябва да е винаги достъпно, за да подпомага 
пълноценната комуникация. Средствата за ДАК се възприемат най-вече като средства, които 
подпомагат обучението и се използват от време на време, когато е необходимо на специалиста. 

Стратегии за поведение на комуникационния партньор при забавяне на очаквания отговор 

Вторият зададен въпрос е „Ако зададете въпрос на Мария и тя не отговори веднага, трябва: …“. 
Дадени са 4 възможни отговора, както и възможност за въвеждане на друг отговор. 
Респондентите могат да изберат само един възможен отговор. Възможните отговори и 
резултатите са показани в Таблица 7. 
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Таблица 7. Съгласие с дадена стратегия за поведение на комуникационния  
партньор при забавяне на очаквания отговор 

Възможни отговори % респонденти, 
избрали отговора 

Да предположите какво би отговорила и да го кажете 
на глас 

3% 

Да предположите какво би отговорила и да ѝ го 
посочите на екрана 

13% 

Да изчакате 30-40 секунди и след това да повторите 
въпроса 

81% 

Да зададете въпрос на друга тема 1% 
Друго 2% 

 

На въпроса какво трябва да се направи, ако детето не отговори веднага, болшинството от 
специалистите (81%) разпознават правилната стратегия – да се изчака 30-40 секунди и след това 
да се повтори въпроса.  16% обаче смятат, че трябва да се предположи какво би отговорило 
детето и този отговор да се посочи или да се каже. Както беше обяснено по-горе, това се отчита 
като грешна стратегия и често срещано поведение на комуникационните и партньори, тъй като 
те считат, че знаят какво иска детето.  
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Стратегии за обучение за използване на албум за комуникация 

Цел 

Да се изследва разпознаваемостта на препоръчаната стратегия на комуникационния партньор 
при използване на албум за комуникация в случаите, в които детето се обучава да използва 
символите в албум за комуникация. Препоръчителната стратегия е т.нар. „моделиране“ или 
„обучение чрез пример“ – комуникационният партньор говори и посочва отделен символ или 
последователност от символи в албума на детето. По този начин детето научава значението на 
символите, както и разположението им в албума за комуникация (Фон Течнер & Мартинсен, 
2015). 

 
© UNICEF/UN0416464/Kneževic Barišic 

Стратегии за обучение на дете да използва албум за комуникация чрез символи 

На респондентите са представени различни стратегии за обучение на дете да използва албум за 
комуникация чрез символи. Зададен е въпрос „Ако обучавате дете да използва разпечатан 
албум за комуникация чрез символи, най-добрата стратегия е: …“ и респондентите трябва да 
изберат една от представените стратегии.  

Възможните алтернативи и отговорите на респондентите са представени в Таблица 8. 
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Таблица 8. Съгласие с различни стратегии за обучение за използване  
на разпечатан албум за комуникация чрез символи 

Възможни отговори % респонденти, 
избрали отговора 

Да говорите на детето, като едновременно с това 
посочвате в албума на детето последователност от 
символи, които изразяват това, което казвате 

80% 

Да говорите на детето, без да посочвате символи в албума 
му, за да не навлизате в личното му пространство и за да 
го стимулирате да разбира естествена реч 

1% 

Без да говорите, да посочвате в албума на детето 
последователност от символи, за да общувате с едни и 
същи изразни средства 

1% 

Да говорите на детето, като едновременно с това 
посочвате последователност от символи в албум за 
комуникация, който е с по-абстрактни символи от този на 
детето, за да се развиват умения за разбиране на 
абстрактна символна система 

17% 

Друго 0.5% 

80% от специалистите разпознават най-добрата стратегия за обучение – да се говори на детето, 
като едновременно с това се посочва в албума последователността от символи, които изразяват 
това, което се казва. Това е модерна техника, която в литературата това се нарича „моделиране“ 
(виж напр. Beukelman & Light, 2020). 17% от респондентите обаче избират друга стратегия – да 
се говори и едновременно с това да се посочва в друг албум, който е с по-абстрактни символи, 
което не е правилна стратегия, защото идеята на моделирането е да се покаже на детето как да 
използва своята система за ДАК и как символите или картинките съответстват на изговаряните 
думи от комуникационния партньор и по този начин да научи съответствията между символния 
език и естествения език, който говорят околните. 

Препоръки за използване на система за контрол с поглед 

Цел 

Да се направи оценка на това какво е нивото на познаване на стратегиите за използване на 
контрол с поглед за ДАК и доколко са разпространени някои известни заблуди относно нужните 
предварителни изисквания към децата в този случай. Системите за контрол с поглед и 
съответния специализиран софтуер покриват огромен спектър от нужди. Някои от тях са 
предназначени за използване от деца на възраст около 2 години, в които случаи целта е 
развиване на първоначални когнитивни умения (насочване и задържане на вниманието, 
разбиране на причина и следствие, правене на избор) и на умения за използване на контрол с 
поглед.  

В други приложения целта е когнитивно развитие и обучение, усвояване на базови понятия, 
обучение за използване на символи, обучение за грамотност, обучение за използване на 
компютър. Т.е. системите за контрол с поглед са приложими от най-ранна възраст и в този 
случай не  изискват предварителни умения или познания от крайния потребител (само от 
семейството и специалистите), а напротив – те са средството, чрез което се развиват умения и 
познания (Beukelman & Light, 2020; Теченер & Мартинсен, 2015). Непознаването на средствата 
за ранна интервенция в тази насока кара специалистите да считат, че са нужни предварителни 
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умения. Специализираният софтуер за ранна интервенци чрез контрол с поглед не изисква 
предварителни умения, а разчита на естествени процеси на привличане на вниманието чрез 
елементи, които се движат, издават звуци и се стремят да привлекат вниманието на 
потребителя. От семействата и специалистите се изисква да могат да подготвят системата за 
работа, да позиционират детето и системата и да направят настройка на устройството за контрол 
с поглед. Те трябва да познават и нивата на работа на софтуера и какви умения създава. 

От друга страна, както и за други средства за ДАК, има често срещани заблуди и митове, че 
използването на система за контрол с поглед е възможно едва след достигането на определена 
възраст или едва след усвояването на определен набор от познания и умения. Целта тук е да се 
разбере доколко специалистите от РЦПППО са запознати с възможностите на системите за 
контрол с поглед. 

Препоръки за използване на система за контрол с поглед 

На респондентите се задава следният въпрос: „Бихте ли препоръчали използването на система 
за контрол с поглед при деца, които не говорят и са с нарушена фина моторика, ако: …“ и след 
това са изброени различни случаи, при които би трябвало да се препоръча използването на 
система за контрол с поглед. Възможните отговори и съответният процент на избралите, че ще 
препоръчат използването на такава система или не, са представени в Таблица 9. 

Таблица 9. Предварителни условия за използването на система за контрол  
с поглед при деца с нарушения на говора и на фината моторика 

Възможни отговори % отговори 
“да” 

% отговори 
“не” 

На възраст под 6 години 76% 24% 
Нямат развити способности за внимание и 
концентрация 

63% 37% 

Нямат запазено разбиране на нормалната 
говорима реч 

66% 34% 

Нямат изградена понятийна система 57% 43% 

 

Както беше отбелязано, във всеки от тези случаи би трябвало да се препоръча използването на 
система за контрол с поглед. 24% от специалистите обаче отговарят, че не биха препоръчали 
използването на система за контрол с поглед при деца под 6-годишна възраст.  37% пък не биха 
препоръчали подобна система, ако детето няма развити способности за внимание и  
концентрация, 34% при деца, които нямат запазено разбиране на говорима реч, а 43% – при 
деца, които нямат изградена понятийна система. 

Тези резултати могат да се интерпретират като показател за това, че специалистите не познават 
възможностите на подобни системи, нивата на използване на контрол с поглед и 
специализираните приложения, които са насочени специфично към деца в ранна възраст и към 
развиването на техните умения за внимание и концентрация. Не се познава фактът, че 
използването на технологични средства за ДАК и по-конкретно, на системи за контрол с поглед, 
не поставя изисквания към знанията и уменията на децата при началното използване, а 
напротив, цели тяхното развитие чрез специализирани занимания. 



46 

 

Обобщение  
Резултатите от тази част на изследването показват, че голяма част от специалистите имат 
съответстващи на съвременните разбирания нагласи по отношение на използването на 
технологични средства за ДАК в реални ситуации (60 – 80%). Трябва да се отбележи, че 
отговорите касаят и средства за ДАК, които не се познават добре и се използват много рядко от 
специалистите, като устройства за контрол с поглед и таблети със синтезирана реч.  

В същото време немалка част от респондентите не дават отговори, следващи съвременните 
насоки за използване на технологични средства за ДАК (20 – 40%), и това ще има отрицателен 
ефект при работата с деца с комуникативни потребности, семействата им и учителите в 
системата на приобщаващото образование. 

Въпреки това основните тенденции в нагласите са положителни и ако са подкрепени с нужното 
обучение и достъп до системи за ДАК, ще доведат до по-широкото и ефективно използване на 
технологичните средства за ДАК в дейността на РЦПППО.  
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ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАК В ДЕЙНОСТТА НА РЦПППО: РЕЗУЛТАТИ 

Въпросите от тази секция целят да проучат какви са практиките при използване на ДАК в 
РЦПППО. Като практиките са проучени по отношение на следните три аспекта: 

• Практики при използване на ДАК при оценка, планиране и осъществяване на 
индивидуалните планове за подкрепа. 

• Виждания за ролята на ресурсния учител (в момента и по отношение на това каква 
трябва да бъде) по отношение на ДАК. 

• Възприемани бариери пред по-широкото използване на ДАК в РЦПППО. 
 

На въпросите в тази секция са отговорили 205 респонденти. 

Практики при използване на ДАК при оценка, планиране и осъществяване 
на индивидуалните планове за подкрепа 
Средствата за ДАК би трябвало да са широко използвани в практиката на РЦПППО както при 
изготвяне на оценката на дете за предоставяне на допълнителна подкрепа, така и да се 
включват в дейностите по предоставяне на такава подкрепа. Учителите на дете на допълнителна 
подкрепа също трябва да са запознати със средствата за ДАК, които могат да се включат в 
изпълнението на индивидуалния план за подкрепа. Целите за развитие на умения за 
комуникация на детето и подходящите средства за ДАК, които отговарят на неговите 
функционални нарушения и възможности, трябва да са част от индивидуалните планове за 
подкрепа.  

В проучването са включени няколко въпроса, които оценяват каква е практиката при използване 
на технологични средства за ДАК при изготвяне на планове и предоставяне на допълнителна 
подкрепа.  

Отговорите са по скала от „никога“ до „винаги“. На тези въпроси са отговорили 198 респонденти. 

Използване на ДАК при оценка за предоставяне на допълнителна подкрепа 

Първият зададен въпрос е „Колко често при оценката на дете за предоставяне на 
допълнителна подкрепа използвате някакви средства за ДАК?“. 

Резултатите показват  (виж Таблица 10), че използването на средства за ДАК при оценката на 
дете за предоставяне на допълнителна подкрепа е рядко срещано в практиката на 
респондентите. 24% от тях отговарят, че никога не използват средства за ДАК при оценка, 62% 
използват рядко или понякога, само 14% използват често или винаги. 

Таблица 10. Честота при използване на средства за ДАК при оценка  
на дете за предоставяне на допълнителна подкрепа 

Отговор % от респондентите 

Никога 24% 
Рядко 30% 
Понякога 32% 
Често 12% 
Винаги 2% 
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Включване на ДАК в дейности за развитие на умения за комуникация 

Следващият зададен въпрос е „Колко често включвате средства за ДАК при дейностите за 
развитие на умения за комуникация, заложени в индивидуалния план на детето?“. 
Отговорите са следните: 16% от респондентите никога не включват такива средства, 57% ги 
включват рядко или понякога, а само 26% ги включват често или винаги (виж Таблица 11). 

Таблица 11. Честота на включване на средства за ДАК при дейностите 
за развитие на умения за комуникация 

Отговор % от респондентите 

Никога 16% 
Рядко 25% 
Понякога 32% 
Често 20% 
Винаги 6% 

Запознаване на учителите с ДАК 

На въпроса „Колко често запознавате учителите на дете на допълнителна подкрепа със 
средствата за ДАК, които могат да се включат в изпълнението на индивидуалния план за 
подкрепа?“, 15% от респондентите отговарят, че никога не правят това, 58% – рядко или 
понякога, 28%  – често или винаги (Таблица 12). 

Таблица 12. Честота на запознаване със средства за ДАК на учителите 
на дете на допълнителна подкрепа 

Отговор % от респондентите 

Никога 15% 
Рядко 25% 
Понякога 33% 
Често 20% 
Винаги 8% 

Включване на цели за развитие на умения за комуникация 

На въпроса „Колко често включвате цели за развитие на умения за комуникация на детето в 
индивидуалните планове за подкрепа?“, по-голяма част от респондентите (69%) отговарят, че 
често или винаги включват цели за развитие на уменията за комуникация на детето в 
индивидуалните планове за подкрепа, 27% отговарят, че ги включват рядко или понякога, а само 
5%, че никога не ги включват (виж Таблица 13). 
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Таблица 13. Честота на включване на цели за развитие на умения  
за комуникация в индивидуалните планове за подкрепа 

Отговор % от респондентите 

Никога 5% 
Рядко 10% 
Понякога 17% 
Често 33% 
Винаги 36% 

Умения за комуникация и ролята на ресурсния учител 
Зададени са два въпроса, които изискват да се оцени съответно каква е в момента и каква трябва 
да бъде ролята на ресурсния учител. Предоставени са няколко възможности за отговор, от които 
респондентите могат да изберат отговорите, които считат за подходящи. 

На тези въпроси са отговорили 205 респонденти.  

Роля в момента 

Първият зададен въпрос е „Каква е в момента ролята на ресурсния учител при изграждане на 
умения за комуникация?“. Отговорите са представени в Таблица 14. Тъй като респондентите 
могат да избират повече от един отговор, сумата от процентите надхвърля 100%. 

За ролята в момента на ресурсния учител при изграждане на умения за комуникация, най-много 
респонденти (91%) избират, че тя е като на специалист, осъществяващ заниманията с детето. 
13% пък смятат, че изграждането на тези умения е приоритетна област за логопеди и психолози, 
а не за ресурсни учители. 34% смятат, че ролята е като на експерт, който координира процеса и 
работата на екипите, 45% – като на експерт, който планира процеса, а 40% – като на експерт, 
който дава мнение, ако такова мнение бъде поискано. 

Таблица 14. Роля (в момента) на ресурсния учител  
при изграждане на умения за комуникация 

Възможни отговори % респонденти, 
избрали отговора 

Като специалист, който осъществява заниманията с детето 91% 
Като експерт, който планира процеса 45% 
Като експерт, който дава мнение, ако такова мнение бъде 
поискано 

40% 

Като експерт, който координира процеса и работата на 
екипите 

34% 

Изграждането на тези умения е приоритетна област за 
логопеди и психолози, не за ресурсни учители 

13% 

Друго 2% 

Каква трябва да е ролята на ресурсния учител 

Почти същите резултати се получават и когато е зададен въпросът „Каква трябва да е ролята на 
ресурсния учител при изграждане на умения за комуникация?“ (виж Таблица 15). 90%  от 
респондентите избират, че тя трябва да е като на специалист, осъществяващ заниманията с 
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детето. 44% смятат, че ролята трябва да е като експерт, който координира процеса и работата 
на екипите, 56% – като на експерт, който планира процеса, 42% – като на експерт, който дава 
мнение, ако такова мнение бъде поискано. 11% смятат, че изграждането на тези умения трябва 
да е приоритетна област за логопеди и психолози, а не за ресурсни учители. 

Таблица 15. Каква трябва да е ролята на ресурсния учител  
при изграждане на умения за комуникация 

Възможни отговори % респонденти, 
избрали отговора 

Като специалист, който осъществява заниманията с детето 90% 
Като експерт, който планира процеса 56% 
Като експерт, който дава мнение, ако такова мнение бъде 
поискано 

42% 

Като експерт, който координира процеса и работата на 
екипите 

44% 

Изграждането на тези умения е приоритетна област за 
логопеди и психолози, не за ресурсни учители 

11% 

Друго 2% 

 

Бариери пред използването на ДАК в РЦПППО 
Оценките за бариерите пред по-широкото използване на ДАК от специалистите в РЦПППО 
показват, че недостатъчното финансиране се възприема като бариера от 53% от респондентите, 
недостатъчните познания за средствата за ДАК и за стратегиите за използването им – от 54%, 
недостатъчните умения за използване на средства за ДАК – от 55%, и недостигът на време – само 
от 14%. 

 
Фигура 18. Трудности за по-широкото използване на средства за ДАК  

от специалистите в РЦПППО 
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Обобщение 

Включване на технологични средства за ДАК в оценката и индивидуалните планове за 
подкрепа 

69% от респондентите включват целите за развитие на умения за комуникация в 
индивидуалните планове за подкрепа често или винаги, но само 26% от респондентите 
включват често или винаги средства за ДАК в дейностите за изпълнение на целите по плана. 54% 
от респондентите използват рядко или не използват никога средства за ДАК при оценката за 
изготвяне на индивидуалните планове за подкрепа. 

Тези резултати говорят, че уменията за комуникация, както и средствата за ДАК, не са 
достатъчно често включени както при оценката, така и в индивидуалните планове за подкрепа. 

Роля на ресурсните учители 

Недостатъчно голяма част от респондентите разпознават методическата роля на ресурсния 
учител като планиращ процеса на въвеждане и използване на ДАК и координиращ 
разработването на програми за развитие на комуникацията от екипите за личностно развитие 
на децата със СОП. Тази роля е заложена в Правилника за устройството и дейността на РЦПППО 
(обн. ДВ. бр.109 от 22 декември 2020 г.), но се разпознава от по-малко от половината 
респонденти. Почти всички респонденти смятат, че по отношение на комуникацията ролята на 
ресурсния учител е и трябва да бъде като на специалист, осъществяващ занимания с детето. 
Това не е центърът на дейността на ресурсните учители, като по-скоро се очаква те да 
консултират семействата и специалистите. Някои от респондентите (11%) считат, че развитието 
на умения за комуникация с използване на ДАК не е приоритетно за ресурсните учители, а 
трябва да е дейност на психолози и логопеди. 

Процесът на въвеждане и използване на ДАК е комплексен и изисква участието на всички 
участващи в процеса. Методическото изясняване и регламентиране на ролите и провеждане на 
нужните обучения в тази насока е препоръчително с оглед на получените резултати.  

Бариери 

Бариерите, идентифицирани от участниците в изследването, са в пълно съгласие с резултатите 
от подобно проучване за Европа (Hristova & Grinberg, 2018). Повече от половината респонденти 
посочват финансирането и недостига на квалификация, свързана с липса на практически 
ориентирани курсове по ДАК още на университетско ниво, като основни бариери пред 
успешното въвеждане и използване на ДАК при работата  с децата с комплексни комуникативни 
потребности. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНТЕРЕС КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА В 
ОБЛАСТТА НА ДАК: РЕЗУЛТАТИ 

Зададени са няколко въпроса, свързани с квалификацията в областта на ДАК, която имат 
специалистите от РЦПППО. Зададени са и въпроси за интереса им към повишаване на 
квалификацията в областта на ДАК.  

На тези въпроси са отговорили 186 респонденти. 

Квалификация в областта на ДАК 

Курсове по време на университетско образование 

Първият въпрос е „Колко на брой курса, свързани с допълващата и алтернативната 
комуникация (ДАК), сте преминали по време на университетското си образование?“. От 
отговорилите 72% не са преминали нито един курс, свързан с ДАК, а 22% са имали само 1 курс 
по време на университетското си образование. Само 6% са имали повече от 1 курс (виж Таблица 
16). 

Таблица 16. Брой курсове, свързани с ДАК, по време на университетско образование 

Брой курсове % от респондентите 

0 курса 72% 
1 курс 22% 
2 курса 4% 
3 курса 1% 
4 курса 0% 
5 курса 1% 
6 курса 0.5% 

Курсове за надграждащата квалификация на работното място 

Следващият въпрос е „Колко на брой курса, свързани с допълваща и алтернативна 
комуникация (ДАК), сте преминали като част от надграждащата квалификация на работното 
място?“.  42% от отговорилите не са преминали нито един курс, свързан с ДАК, като част от 
надграждащата квалификация на работното място, 28% са имали  1 курс, 16% са имали 2 курса, 
а 14% са имали повече от 2 курса (Таблица 17). 

Таблица 17. Брой курсове, свързани с ДАК, като надграждаща  
квалификация на работното място 

Брой курсове % от респондентите 

0 курса 42% 
1 курс 28% 
2 курса 16% 
3 курса 6% 
4 курса 3% 
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5 курса 2% 
6 курса 1% 
>6 курса 1.5% 

Курсове за лична самоподготовка 

Следващият въпрос е „Колко на брой курса, свързани с допълваща и алтернативна 
комуникация (ДАК) сте преминали като част от Вашата лична самоподготовка?“. Отговорите, 
представени в Таблица 18, показват, че 65% от респондентите нямат нито един курс, свързан с 
ДАК, като част от личната им самоподготовка. 22% от респондентите имат по един курс, а 13% 
имат повече от един курс. 

Таблица 18. Брой курсове, свързани с ДАК, като част от лична самоподготовка 

Брой курсове % от респондентите 

0 курса 65% 
1 курс 22% 
2 курса 7% 
3 курса 4% 
4 курса 0.5% 
5 курса 1% 
6 курса 0.5% 
7 курса 0.5% 

Интерес към повишаване на квалификацията по отношение на ДАК 
На респондентите е зададен въпрос „Колко силен интерес имате към повишаване на знанията 
и уменията си във всяка една от следните области?“ и са изброени 5 области: 

• Нискотехнологични средства за ДАК (средства, които не изискват електрическо 
захранване). 

• Високотехнологични средства за ДАК (средства, които изискват електрическо 
захранване). 

• Подходи и методи за използване на ДАК от специалисти. 
• Подходи и методи за използване на ДАК от учители. 
• Подходи и методи за използване на ДАК от родители. 

Отговорите за всяка от областите, представени по-долу, са по скала от „никакъв“ до „много 
силен“. 

Нискотехнологични и високотехнологични средства за ДАК 

66% от респондентите проявяват силен и много силен интерес към повишаване на 
компетентностите си в областта на нискотехнологичните средства за ДАК (виж Таблица 19). 75% 
от респондентите проявяват силен и много силен интерес към повишаване на знанията и 
уменията си в областта на високотехнологичните средства за ДАК (виж Таблица 20). 
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Таблица 19. Интерес към повишаване на знания и умения  
за нискотехнологични средства за ДАК 

Отговор % от респондентите 

Никакъв 1% 
Слаб 2% 
Умерен 30% 
Силен 41% 
Много силен 25% 

Таблица 20. Интерес към повишаване на знания и умения  
за високотехнологични средства за ДАК 

Отговор % от респондентите 

Никакъв 1% 
Слаб 4% 
Умерен 22% 
Силен 45% 
Много силен 30% 

Интерес към подходи и методи за въвеждане и използване на ДАК 

По отношение на повишаване на знанията и уменията за подходите и методите за въвеждане и 
използване на ДАК от специалисти силен и много силен интерес проявяват 70% от отговорилите 
(виж Таблица 21). Относно повишаване на знанията и уменията за подходи и методи на 
въвеждане и използване на ДАК от учители 65% проявяват силен и много силен интерес (виж 
Таблица 22). 55% проявяват силен и много силен интерес към повишаване на знанията и 
уменията относно подходите и методите за въвеждане и използване на ДАК от родители (виж 
Таблица 23). 

Таблица 21. Интерес към повишаване на знания и умения за подходи и методи за 
въвеждане и използване на ДАК от специалисти 

Отговор % от респондентите 

Никакъв 1% 
Слаб 2% 
Умерен 27% 
Силен 40% 
Много силен 30% 
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Таблица 22. Интерес към повишаване на знания и умения за подходи и методи за 
въвеждане и използване на ДАК от учители 

Отговор % от респондентите 

Никакъв 1% 
Слаб 5% 
Умерен 29% 
Силен 41% 
Много силен 24% 

Таблица 23. Интерес към повишаване на знания и умения за подходи и методи за 
въвеждане и използване на ДАК от родители 

Отговор % от респондентите 

Никакъв 1% 
Слаб 4% 
Умерен 29% 
Силен 39% 
Много силен 26% 

Обобщение 

Квалификация в областта на ДАК  

Квалификацията в областта на ДАК (измерена като брой курсове) е на изключително ниско ниво. 
72% от респондентите не са имали нито един курс, свързан с ДАК, по време на университетското 
си образование. Част от тях са имали курсове, свързани с ДАК, като част от надграждащата 
квалификация на работното място или като лична самоподготовка, но те отново не са много 
(42% не са имали подобни курсове на работното място, а 28% са имали само един). 

Ако изчислим общия брой курсове, свързани с ДАК, които всеки е имал (независимо дали са 
били като част от университетското образование, от надграждащата квалификация на работното 
място или като лична самоподготовка), се получават следните данни (виж Таблица 24). 33% от 
респондентите не са имали нито един курс, свързан с ДАК, 16% са имали само 1 курс, 13% – 2 
курса. 

Таблица 24. Общ брой курсове, свързани с ДАК 

Брой курсове % от респондентите 

0 курса 33% 
1 курс 16% 
2 курса 13% 
3 курса 16% 
4 курса 6% 
5 курса 6% 
6 курса 3% 
> 6 курса 6% 
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Интерес към повишаване на квалификацията 

Респондентите проявяват изключително голям интерес към повишаване на квалификацията си 
в областта на ДАК. Това се отнася както до познанията за ниско- и високотехнологични средства 
за ДАК, така и за повишаване на знанията и уменията за подходи и методи за въвеждане и 
използване на ДАК от специалисти, учители и родители. 
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ОБОБЩЕНИЕ  И ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследването сред специалисти от РЦПППО в България беше направено в перспективата на 
опита в областта на ДАК по света от последните 40 години. В най-авторитетните издания върху 
ДАК (Beukelman & Light, 2020; Течнер & Мартинсен, 2015) са идентифицирани и описани най-
добрите практики в оценката, въвеждането и използването на съществуващите средства за ДАК, 
които стандартно се разделят в три групи – нискотехнологични, среднотехнологични и 
високотехнологични.  

Най-важното послание от опита от последните години в областта на ДАК е разбирането на това 
колко голям е потенциалът на ДАК, основаващ се на жестове, комуникационни картинки и 
символи за децата с комплексни комуникативни потребности. В различните си варианти – 
нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични, средствата за ДАК позволяват 
изграждането на езикова компетентност дори при пълна липса на експресивна реч и могат да 
създадат нужната основа за пълноценна комуникация и развитие. 

Изследването бе проведено на базата на въпросник, който съдържаше четири части: 

• Самооценка на запознатостта и честотата на употреба на най-често използваните в 
световната практика ниско-, средно- и високотехнологични средства за ДАК. 

• Представяне на казуси с типични комуникационни ситуации и оценка или избор на 
възможни действия, свързани с комуникацията в тях. Тази част тества познанията на 
специалистите в съвременните подходи за въвеждане и използване на технологичните 
средства за ДАК в реални ситуации. 

• Практики при използването на технологични средства за ДАК в РЦПППО за оценка, 
изготвяне на индивидуални планове за развитие, консултиране и обучение на 
семейства и учители, отчитайки функциите и дейностите на РЦПППО според правилника 
за устройството и дейността им. 

• Самооценка на броя посетени курсове за ДАК и интерес към повишаване на 
квалификацията в тази област. 

Ситуацията към момента показва слаба, несистематична запознатост и съответно честота на 
използване на средствата за ДАК. Относително малка част от респондентите считат, че ги 
познават добре и ги използват често в практиката си. Познаването и използването на 
нискотехнологичните средства критично изостава спрямо  добрите практики по света. Това важи 
в още по-висока степен за средно- и високотехнологичните средства за ДАК, както и за 
средствата за алтернативен достъп до компютър.  

Данните показват, че липсата на запознатост с ДАК и ролята ѝ оказва влияние върху позицията 
на специалистите. Част от тях споделят отречени от съвременните изследвания негативни 
нагласи относно стратегиите и приложимостта на технологичните средства за ДАК и самата нея, 
особено в рамките на ранната интервенция. Средствата за ДАК не се използват при оценката на 
комуникативните потребности и нивото на когнитивно развитие и не са част от индивидуалните 
планове за подкрепа. Липсата на употреба на средства за ДАК в такива случаи води до неточни 
оценки на когнитивното развитие при деца с нарушения в експресивната реч и липса на фина 
моторика, както и до невъзможност за развитие на заложения потенциал на децата в областта 
на комуникативните умения поради липса на необходимите средства за това. 

Все още доминира разбирането за ресурсния учител като директно взаимодействащ с детето 
специалист и в много малка степен се разпознава новата роля на тази професионална длъжност, 
т.е на експерт, който планира и координира процеса и консултира семейството и други 
специалисти, работещи с детето. 
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По отношение на своята квалификация в областта на ДАК специалистите споделят за липсата на 
налични курсове в програмата на университетското образование. Това донякъде обяснява  
резултатите по отношение на познаването и съответно честотата на използване на средства за 
ДАК към момента, квалификационни курсове в рамките на надграждащото професионално 
образование на специалистите, които да отчитат бурното развитие на високотехнологичните 
средства за ДАК, свързано с развитието на дигиталните технологии. Въпреки липсата на  
практически ориентирано образование в областта на ДАК, е важно да се отбележи наличието 
на изразено от голяма част от респондентите силно желание за повишаване на квалификацията 
в областта на ДАК, което е много добра предпоставка за системно надграждане на уменията и 
компетентностите на практиците в тази област.  

Препоръки 
В рамките на проучването на специалистите от РЦПППО е предложено да откроят бариерите, 
които те самите определят като най-важни пред системното и качествено въвеждане и 
използване на философията, теорията, принципите, практиката и технологични средства за ДАК 
и да се направят препоръки за тяхното преодоляване.  

В съгласие с предишни проучвания това най-вече са липсата на системна информация за ДАК, 
нейната философия, теория, прилагане и умения за въвеждането ѝ в практиката. Откроява се 
недостатъчното финансиране за оборудване със средства за ДАК и липсата на съществуващо 
законодателство, регламентиращо използването на средства за ДАК. Следните препоръки са 
насочени към преодоляване на тези бариери.  

По-долу направените препоръки отразяват и са в синхрон с текстове от Конвенцията за правата 
на хората с увреждания на ООН относно правото на комуникация и достъп до средства, които 
гарантират това право, както и осигуряване на нужната квалификация на специалистите в 
приобщаващото образование (чл. 24 – ал. 3в и ал. 4 – и коментар №4 на Комитета за правата на 
хората с увреждания на ООН към него; UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
2016). 

Обучение и квалификация на специалистите 

Всички тези резултати показват, че е нужен системен подход в областта на ДАК както при 
подготовката на специалисти, които ще работят в РЦПППО, така и в системата на 
приобщаващото образование чрез създаване на определени стандарти и изисквания към 
университетските програми, които подготвят специалисти в тази сфера. Тези програми трябва 
да въвеждат методически правилно процеса на използване на ДАК, нейната философия, теория, 
принципи, както и да познават и да разполагат с всички съвременни средства за ДАК, които да 
са основа за обучение, насочено към практиката. Освен специална подготовка използването на 
високотехнологични средства за ДАК изисква добра компютърна грамотност, което също е 
сериозна бариера, особено пред по-възрастните специалисти. 

Друг важен аспект е организирането на надграждащото обучение на специалистите по ДАК, тъй 
като свързаните помагащи технологии постоянно се развиват, давайки все повече възможности 
на децата с комплексни комуникативни потребности. 

Нуждата от експертност по ДАК в системата на приобщаващото образование може да бъде 
задоволена и със създаването на експертна функция „специалист по ДАК“ в програмите на 
висшите учебни заведения и работна позиция към РЦПППО, при което би могло да се 
консултират всички специалисти в съответната структура, както и учителите и семействата на 
децата с комплексни комуникативни потребности в областта на ДАК. 
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Един важен документ, т.е. Правилникът за устройството и дейността на РЦПППО, следва да 
регламентира дейностите, които включват средства за ДАК и изискването за доброто им 
познаване и използване. Следователно специалистът по ДАК към РЦПППО е необходимо да има 
придобити съответното образование и квалификация, да е запознат със съществуващите 
средства за ДАК и с тяхното използване и да може да консултира и подпомага своите колеги и 
да участва във всички дейности, свързани с използването на ДАК и обучението на други 
специалисти в системата на приобщаващото образование. 

Законодателни промени 

Резултатите от проучването отразяват сегашното състояние на приобщаващото образование в 
областта на ДАК. Един важен фактор, който може да доведе до положителна промяна, е 
актуализиране на законодателството, което регламентира и изисква използването на ДАК в 
приобщаващото образование и поставя изисквания за работата на специалистите в тази сфера, 
като очертава, подпомага и регулира тяхното формиране и дейност. 

Такава актуализация би трябвало да е свързана с явното въвеждане на философията, теорията, 
принципите на ДАК и необходимите средства за осъществяването ѝ, използването им за оценка 
на нуждите от подпомагане на децата с комплексни комуникативни потребности и 
обезпечаването им в детските градини и училищата със съответното обучение за използването 
им.  

Добре би било да се регламентират както философията, теорията и принципите на ДАК, така и 
системите за ДАК като стандартни практика и оборудване на РЦПППО, например в кабинети по 
ДАК, които в момента не се споменават явно в Наредба № 24 за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете 
за подкрепа за личностно развитие (МС, 2017). Подобни изисквания трябва да има и за всички 
учебни заведения в системата на приобщаващото образование. 

Международно сътрудничество и мобилност 

Друг важен механизъм за компенсиране на голямото изоставане на България по отношение на 
ДАК е развитие и подкрепа на международно сътрудничество със страни, които активно 
използват ДАК в системата на приобщаващото образование, осигуряване на мобилност на 
специалисти, организация на обучения с водещи чуждестранни специалисти и конференции.   

Осигуряване на индивидуални средства за ДАК на децата с комплексни комуникативни 
потребности 

Разбира се, може би най-важната част от една такава програма за развитие е осигуряването на 
индивидуално обучение и подготовка в системата на приобщаващото образование относно 
философията, теорията, принципите, практиката и средства за ДАК на крайните потребители и 
директно ангажираните в техния живот и ежедневие възрастни – децата и младежите с 
комплексни комуникативни потребности и техните семейства. Това е възможно, ако достъпът 
до нужните образование, подготовка и средства за ДАК се подпомага напълно или частично по 
някакъв законов ред, който включва и изисквания към оценката на нуждите и избор на 
конкретно средство за ДАК. Това би позволило на всички нуждаещи се от ДАК деца да получат 
възможностите, отношението и средствата, от които имат нужда достатъчно рано, за да не 
пропуснат шансовете си за пълноценно развитие и участие във всички сфери на живота. 

Предприемането на решителни стъпки по направените препоръки ще ускори навлизането на 
ДАК в системата на приобщаващото образование, което ще даде шанс на много деца, които без 
навременен и подкрепен достъп до средства за ДАК не биха имали достъп до образование и 
възможности за достоен живот, личностно развитие и социална реализация. 
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