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ВЪВЕДЕНИЕ 

Проучването е проведено от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в рамките на проекта: 
„Повишаване на квалификацията на специалистите в Регионалните центрове за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в областта на допълващата и алтернативна 
комуникация“, финансиран от УНИЦЕФ България. То има за цел да даде информация за нивото на 
запознатост и честотата на използване на помощните средства за допълваща и алтернативна 
комуникация 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. Пълните резултатите от проучването, заедно с анализи, изводи и 
препоръки, са публикувани в Христова & Гринберг (2021). Тук е представено обобщение на 
основните резултати и изводи, като оригиналният доклад е рефериран по-нататък в текста като 
„проучването“. Подобни изследвания са правени и преди, но настоящето изследване е 
представително за РЦПППО (Христова & Гринберг, 2017; Hristova & Grinberg, 2018). 

Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) дава възможност за комуникация на деца и 
младежи, които имат нарушена експресивна реч и не могат да пишат (Beukelman & Light, 2020; фон 
Течнер & Мартинсен, 2015). Средствата за ДАК могат да бъдат разпечатани табла със символи и 
картинки, но също така и съвременни таблети и лаптопи със специализиран софтуер, вградени 
технологии за достъп като контрол с поглед и синтезирана реч. В съвременните подходи за работа 
с деца с комплексни комуникативни потребности развитието на езикова компетентност и 
комуникативните умения са едни от най-важните цели наред с обучението. При наличие на 
комплексни комуникативни нарушения те могат да бъде постигнати чрез средствата за ДАК. 
Приобщаването на децата с такива нарушения в системата на образованието изисква познаването 
и използването съществуващите видове ДАК от специалистите в образователната система. 

РЦПППО имат решаваща роля за 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 на 
педагогическите специалисти, оценка на функционалните възможности и потребности на децата 
със специални образователни потребности (СОП), методическа подкрепа при изготвяне на 
индивидуални учебни програми за подкрепа, 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). 

 

ЗАПОЗНАТОСТ И ЧЕСТОТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДАК 

Резултатите от първата част на въпросника, използван в проучването, показват, че голяма част от 
специалистите оценяват своята запознатост и съответно честота на използване на средства за ДАК 
като много ниски. Това показва наличие на сериозни пропуски в техните компетентности в тази 
важна област от работата с деца с комплексни комуникативни потребности в системата на 
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приобщаващото образование. Това се вижда от 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%. В много случаи нискотехнологичните средства за ДАК са познати, но се 
използват предимно за обучение, а не за комуникация.  

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

•  Специалистите, които са добре или напълно запознати с високотехнологичните средства 
за ДАК, които дават най-големи възможности на децата с комплексни комуникативни 
потребности, са 13% , но те се използват понякога, често или винаги само от 6% от тях. 

• 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 до компютър – 95%. 
 

 
© UNICEF/UN0416494/Kneževic Barišic 

 

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. Обобщените резултати са представени на Фигура 1 и Фигура 2. 
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В проучването бяха получени и резултатите за степента на запознатост със и честота на използване 
системи за ДАК, които се използват в България от няколко години – PECS (https://pecs.com), Makaton 
(https://www.makaton.org) и жестов език (https://www.mon.bg/bg/100757). 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 1. Средни самооценки [%] за запознатост  с различни видове средства за ДАК и достъп  до 
компютър (за подробности виж Христова & Гринберг, 2021) 
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Фигура 2. Средни самооценки [%] за честота на използване  с различни видове средства за ДАК и 
достъп  до компютър (за подробности виж Христова & Гринберг, 2021) 

Относно честотата на използване, 50% от респондентите никога не използват системата PECS, 74% 
никога не използват системата Makaton и 63% никога не използват жестовия език. Много малък 
процент от респондентите (между 1 и 5%) ги използват често. 
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ПОДХОДИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДАК 

Във втората част на въпросника на базата на казуси и въпроси са тествани нагласите към средствата 
за ДАК и споделянето на често срещани заблуди (Христова & Гринберг, 2019) 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 за 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 ниското ниво на запознатост и честота на използване на средствата за ДАК, получените 
резултати в тази част са по-положителни, което вероятно е свързано с опита и квалификацията на 
специалистите в области извън ДАК: 

• Изчакването 30-40 сек. на отговора на детето, използващо ДАК, 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 в теоретичното поле.  

• Обучението чрез пример (т.нар. „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 са 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 важно средство 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. От друга страна, 62% от отговорилите свързват положителния ефект 
поради спорното твърдение, че децата с аутизъм не обичат социалните контакти. 37% от 
респондентите в унисон с теорията на ДАК считат, че положителните ефекти от използване 
на синтезиран глас са поради факта, 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 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. Малка част 
от специалистите споделят споменатите по-горе заблуди, свързани с устройствата за 
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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. Коректните отговори са най-много – 60% от 
специалистите считат, че системата трябва да се използва постоянно. В същото време 
останалите 40% от отговорите са некоректни, защото 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. 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 вреда от компютърните екрани.  

• Относно заблудата за съществуване на ограничаващи условия за въвеждането на 
високотехнологични средства за ДАК с контрол с поглед, като достигането на определена 
възраст и/или 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 неправилните отговори 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 дават 
некоректни спрямо теорията отговори относно ключови моменти при въвеждането и използването 
на ДАК, особено по отношение на високотехнологичните средства, което може да се обясни с 
познаване и използване на такива средства (за подробности виж Христова & Гринберг, 2021).  

 

ПРАКТИКИ И БАРИЕРИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДАК В РЦПППО 

Средствата за ДАК би трябвало да са широко използвани в практиката на РЦПППО – както при 
изготвяне на индивидуалните програми за подкрепа на децата с комплексни комуникативни 
потребности, 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 индивидуалните план и програма. 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 важна част от планираната работа. 
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В третата част от проучването (Христова & Гринберг, 2021) 14% от специалистите споделят, че 
използват ДАК при оценка за предоставяне на допълнителна подкрепа често или винаги, 62% рядко 
или понякога, а 24% не използват никога. Относно включването на средства за ДАК за развитие на 
умения зa комуникация, 16% от респондентите никога не включват такива средства, 57% ги 
включват рядко или понякога, а само 26% ги включват често или винаги. Обобщените резултати са 
представени на Фигура 3. 
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Фигура 3. Самооценки [%] за честота на използване  с различни видове средства за ДАК и достъп  до 
компютър в оценката на децата със СОП, в обучението в умения за комуникация, в обучението на учители 
в системата на приобщаващото образование и поставяне на цели за развитието на комуникацията в 
индивидуалните програми за развитие (ИПР) 

Получените резултати в тази част на проучването показват, че използването на средствата за ДАК е 
ниско при оценката на дете за предоставяне на допълнителна подкрепа, при дейности за 
развитието на комуникативните умения и при запознаване на учители на дете на допълнителна 
подкрепа. Това е в противовес с високата оценка за включването на цели за развитие на умения за 
комуникация в индивидуалните планове за развитие. 

Причина за рядкото използване на средства за ДАК в практиката на специалистите от РЦПППО е 
свързана с редица бариери, най-важните от които според специалистите са: 

• Недостатъчни знания и компетентност в ДАК – 54%;  
• Недостатъчно финансиране – 53%; 
• Недостатъчно време за занимания – 14%. 

Този резултат е в съгласие с предишни изследвания на бариерите (Hristova & Grinberg, 2018).  
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КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ДАК 

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 за философията, теорията, принципите и практиката на ДАК както във 
висшето образование, така и в следдипломната квалификация на специалистите (Hristova & 
Grinberg, 2018; Plaute & Vaughan, 2020). 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%).  

Оптимистична тенденция чертаят 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). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

Направеното проучване (Христова & Гринберг, 2021) дава разностранна информация за 
използването на ДАК в системата на приобщаващото образование, където РЦПППО следва да 
играят основна методическа и организационна роля. В чл. 24 от Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и коментарите към него (ООН, 2006; UN Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, 2016) 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 ресурси на РЦПППО, свързани с ДАК, не са на нивото на изискванията на конвенцията и 
на добрите практики. 

Подобни изводи по отношение на използването на технологични средства за ДАК в приобщаващото 
образование на 13 страни от Европейския съюз са направени от Plaute & Vaughan (2020) в доклада 
„Барометър на приобщаващото образование в избрани страни в Европа“. 

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. 
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• Подкрепа на съществуващите и създаване на нови програми за квалификация на 
специалистите в системата на приобщаващото образование в областта на ДАК. Част от 
действията в тази посока може да включват държавни изисквания, например чрез 
системата за акредитация на програмите във висшето образование, за предлагане на 
практически насочени курсове, свързани с въвеждане и използване на философията, 
теорията, принципите и практиката на ДАК –  за ресурсни учители, логопеди, ерготерапевти 
и психолози. Част от възможните промени в образованието би могло да бъде и създаването 
на специалност в програмите на висшите учебни заведения и съответна длъжност 
„специалист по ДАК“ в ангажираните институции и звена. 

• Осигуряване на специфично целево финансиране за въвеждане на функционална 
комуникация и средства за ДАК в предоставяното финансиране на институции, 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, свързано с приобщаващото образование, и включване на 
текстове, подобни на тези в Конвенцията на ООН за хората с увреждания (чл. 24 – ал. 3в и 
ал. 4 както и коментар №4 на Комитета за правата на хората с увреждания на ООН към него), 
свързани с осигуряването на повишаване на квалификацията за работа със средства на ДАК 
на съответните потребители и специалисти и осигуряване на средства за ДАК на 
нуждаещите се ученици и потребители. 

• 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 обучение относно ДАК и самите технологични средствата за ДАК в списъка на 
безплатните помощни средства и създаване на регламент за оценка на нуждите от и избор 
на подходящи средства за ДАК. 
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