
 

 

 

 

Оценка на компетенциите и използването на допълваща и алтернативна 
комуникация /ДАК/ на професионалисти в регионални центровете за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование в България 
 
 
Последните данни на Министерството на образованието и науката за 2020 г. сочат, че 

общият брой на децата с увреждания и специални потребности в детските градини и 

училищата в България е над 25 000. За мнозинството, или около 15 000 от тях (тези с 

множество увреждания, церебрална парализа, сензорни увреждания, разстройство от 

аутистичния спектър), комуникацията с останалите е сериозно затруднена. Тези 

предизвикателства влияят на тяхното участие в обучението, включително в процеса 

на оценка на нуждите, който е в основата за планиране на адекватна допълнителна 

подкрепа. 

Развитието на езиковите умения, в допълнение към обучението, е една от най-важните 
цели за децата със специални потребности. За децата с комплексни комуникационни 
затруднения, които нямат експресивна реч и не могат да пишат, това може да се 
постигне само чрез средствата на ДАК.  
 
Министерството на образованието и науката в България инвестира в осигуряване на 

помагащи технологии в детските градини и училищата чрез проекти, финансирани от 

ЕС. Въпреки това много малко образователни институции, преди всичко центровете 

за специална образователна подкрепа, се възползваха от тези възможности. 

Очевидни причини за това са липсата на осведоменост и подходящо обучение за това 

какво представлява ДАК, кой може да се възползва от тези инструменти и технологии 

и как те се прилагат на практика.  

В края на 2020 г. УНИЦЕФ България възложи проучване, целящо да оцени нивото на 
компетентност, включително подготовка в университета и продължаваща 
квалификация, знанията, практиките и нагласите в областта на ДАК, както и 
използването му в практиката. Участие взеха над 200 специалисти от регионалните 
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в България. Законът 
за предучилищното и училищното образование регулира ключовата роля на тези 
центрове, в т.ч. координиране, консултиране, обучение, диагностика и методическа 
подкрепа.  
Почти 70% от респондентите са ресурсни учители със средно 10,4 г. професионален 
опит.  
 
ЗНАНИЯ И ОСВЕДОМЕНОСТ  
 

• Броят на специалистите, които са добре запознати или са напълно наясно с 
нискотехнологичните средства за ДАК, са 45%, а 43% ги използват понякога, 
често или постоянно. Всеки трети специалист никога не е използвал 
нискотехнологични средства за ДАК. 

• Само 19% от специалистите са запознати със среднотехнологичните средства 
за ДАК, а 8% от специалистите ги използват понякога, често или постоянно. 

• 13% от специалистите са запознати с високотехнологичните средства за ДАК и 
едва 6% ги използват. 



 

 

 

 

• Що се отнася до достъпа до компютър, 7% от специалистите са наясно и 2% 
използват такива инструменти за достъп, които позволяват на деца с нарушения 
в областта на фините двигателни умения да използват ДАК. 

• В допълнение към ниското ниво на осведоменост и използване в практиката 
дори и на нискотехнологичните инструменти, ДАК се използват главно в 
учебните и терапевтичните сесии, но не и за комуникация. 

 
НАГЛАСИ КЪМ УПОТРЕБАТА НА ДАК В ПРАКТИКАТА  
 
Във втората част на въпросника, въз основа на казуси и въпроси, се тестват нагласи 
към инструментите за ДАК и споделянето на общи погрешни схващания за тяхната 
полезност и кога да ги използват. Погрешните схващания за ДАК са свързани с 
невярното 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 ниската степен на осведоменост и честотата на използване на 
инструментите за ДАК, тези резултати са значително по-положителни, което 
вероятно е свързано с опита и квалификацията на специалистите в областите 
извън ДАК.  

• И все пак 16% смятат, че е необходимо да се приеме какво би отговорило детето 
и че отговорът трябва да бъде посочен или да се каже, което се счита за 
неефективно. 

• Само 35% от професионалистите смятат, че езиковите умения трябва да се 
развият при общуването. 

• Все пак значителна част от специалистите не биха препоръчали използването 
на система за контрол с поглед за деца, които се нуждаят от нея.  

Резултатите от тази част от проучването показват, че значителна част от 
специалистите избират отговори по ключови аспекти при въвеждането и използването 
на ДАК, които се различават от съвременните и основани на доказателства научни 
препоръки за ДАК, особено по отношение на високотехнологичните инструменти, 
което може да се обясни с липсата на знания и използване на такива инструменти.  
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАК ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ОБУЧЕНИЕ  
 

Инструментите на ДАК следва да се използват широко в практиката на регионалните 
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – както при оценката 
на потребностите, в разработването на планове за подкрепа, така и при провеждането 
на самите дейности за подкрепа. Масовите учители също трябва да са запознати с 
инструментите за ДАК. Комуникационните цели и подходящите комуникационни 
инструменти, включително за допълваща и алтернативна комуникация, които 
съответстват на функционалните затруднения и способности на детето, следва да 
бъдат част от индивидуалния план за подкрепа.  



 

 

 

 

• 14% от специалистите използват инструменти за ДАК при оценката на нуждите 
често или винаги, докато 62% използват ДАК при оценяване на нуждите рядко 
или понякога, а 24% никога не са го използвали.  

• 16% от специалистите никога не включват такъв инструмент за подкрепа на 
комуникацията и развитието на умения за дете, 57% ги включват рядко или 
понякога, а само 26% – често или винаги.  

Причината за рядкото използване на инструментите на ДАК в практиката на 
специалистите е свързана с редица пречки, които специалистите са определили, както 
следва: 

• Ниски нива на компетентност за използване на ДАК – 54% 

• Недостатъчно финансиране – 53% 

• Недостатъчно време за дейности – 14% 

По-голямата част от специалистите – 72%, не са имали нито един курс в тази област 
като част от университетското им обучение, а 22% само един курс. Обикновено 
съществуващите курсове, които включват ДАК, не са практически насочени. 

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

Въпреки това, има нарастващ интерес на специалистите да придобият или подобрят 
квалификацията си в областта на ДАК. 66% от тях показват силен и много силен 
интерес към нискотехнологичните (3% показват слаб или никакъв интерес) и 75% от 
високотехнологичните инструменти за ДАК (6% показват слаб или никакъв интерес). 
 
Използване на резултатите  
 
Резултатите от проучването ще бъдат използвани за информиране на националните 
политики и практики в областта на приобщаващото образование, така че да се прилага 
по-системен и цялостен подход за подкрепа на невербални деца и деца с трудности 
при общуването. Наред със застъпничеството за осигуряване на средства от ЕС за 
предоставяне на устройства и инструменти за ДАК, УНИЦЕФ ще се съсредоточи и 
върху разширяването на пакетите за обучение на специалисти, които УНИЦЕФ с 
подкрепата на Фондация „Асист“ разработи. Като част от проекта „Глас за всяко 
дете“ УНИЦЕФ България планира обучение на обучители, както и последващо 
обучение на масови учители в областта на ДАК. Наред с това, УНИЦЕФ разработва 
каталог за ДАК и адаптира инструменти, които са безплатни, с отворен код като 
апликацията за символна комуникация C-Board и инструмент за разработване на 
символни табла Board builder, за да продължи да подкрепя използването на 
инструменти за ДАК в образователните институции и отвъд тях.    
 
 

 


