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Новите цифрови технологии бързо променят обществото, включително
начина, по който хората си взаимодействат, начина, по който се учат и работят.
Съвременното общество е общество, базирано на знания с качествено нова
структура, организация и обществени отношения, основани на глобалния достъп
и използване на информационни комуникационни мрежи и услуги без
национални, географски или други ограничния за обмен на научни, духовни,
културни и други постижения.1 Има много причини, поради които хората със
специални образователни потребности (СОП) от всички възрасти изпитват
трудности при използването на технологиите. Основна бариера е недостъпността
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на продукти и услуги, включително образователни програми. В други случаи
традиционните продукти и услуги не са достъпни, защото не се използват за
повишаване на тяхната достъпност.
Ограниченията за участието и социалното изключване на младежите със
СОП имат сериозни последици за самите тях, техните семейства и системите за
здравеопазване и социални грижи.
Социализацията е първата форма на учебния процес и представлява
трансфер на скрито знание от един човек към друг. Както посочва Поланий
(Polanyi, 1967): „Знаем повече, отколкото казваме”. Хората носят в себе си голям
обем от висококачествено мълчаливо знание, което не може лесно да бъде
изказано. Това знание може обаче да бъде споделено с други хора посредством
социализацията. При тази форма учението се осъществява имплицитно, в рамките
на определен социален контекст чрез наблюдение, имитация, участие и практика,
а не чрез писмена и вербална комуникация (например обучение на работното
място). Процесът на придобиване на мълчаливо знание може да бъде подпомогнат
от съвместни дейности, лични връзки, създаване на социални контакти и
изграждане на съобщества на практикуващите (СП). Тези СП „се фокусират върху
сферата на знанията и с течение на времето натрупват знания в тази област. Те
развиват своята обща практика, като си взаимодействат при наличието на
проблеми, при търсенето на решения и изграждат обща база от знания” (Wenger,
1998). Учебната система следователно следва да включва среда за ефективно
съвместно учене, която да може да насърчава обмена на мълчаливо знание и да
улеснява социализацията.2

Използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) е
доказано ефективно за намаляване на бариерите пред дейността на хората в
неравностойно

положение.

Ето

защо

е

от

жизненоважно

значение

образователните, здравните и социалните специалисти да са наясно с
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възможностите, предлагани от възникващите технологии, както и с ефективните
начини за предоставяне на технологични решения, за да се гарантира участието
на студентите със СОП в образованието и обществото. Трябва да се има в
предвид, че обучението и знанието са социални, персонални, гъвкави, динамични,
разпространени и комплексни по природа. Ето защо трябва да се осмисли
изграждането на нови модели за управление на обучението, така, че те да
отразяват тези характеристики3.
Информацията за лицата с увреждания има важно национално значение за
формирането на политики в областта на интеграцията на хората с увреждания и
техните семейства в икономическия и социалния живот. При проведеното през
февруари 2011 г. 17-о преброяване на населението в страната са включени
въпроси за установяване на броя на хората с увреждания.
Зададените въпроси са доброволни в съответствие със Закона за защита на
личните данни, който определя като възможно събирането на лични данни по
отношение на здравето само в случаите, когато лицето е дало своето съгласие за
това. Сред населението на 16 и повече години отговор са посочили 70.6% от
преброените лица, а за децата е отговорено за 55.1% от тях.
Сред лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане
на 16 и повече години най-голям е делът на лицата със степен на увреждане от 71
до 90% - 184 556, или 39.7% от всички лица на 16 и повече години с увреждания.
Лицата с най-висока степен на трайно намалена работоспособност - над 90%, са
131 298, или 28.2%. С трайно намалена работоспособност или степен на
увреждане от 50 до 70% към критичния момент на преброяването са 110 528, или
23.8%. Най-нисък е делът на лицата с намалена работоспособност до 50% - 38
846, или 8.3%.
Разпределението на децата с увреждания по степен на увреждане показва,
че най-голям е делът на децата със степен на увреждане от 50 до 90% - 4 040, или
44.7% от децата с увреждания. За 3 035 деца, или за 33.6% е посочено наличие на
3
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степен на увреждане над 90%. До 50% степен на увреждане имат 1 964 деца, или
21.7% от децата с увреждания4.
По данни на Националния осигурителен институт от 2017 г. хората с
трайни увреждания в България са 689 187. От тях 281 хиляди са в трудоспособна
възраст, но само около 10% са получили шанс от работодател и са успели да
намерят работа5.
Според Агенцията за хората с увреждания в България не се води
статистика за броя на инвалидите, но ако се приложат европейските практики, че
средно 15-16 на сто от населението на страна-членка на ЕС е инвалидизирано, то
у нас, според броя на населението - цифрата на българите с регистрирани
заболявания ще е между 800 хиляди и 1 милион6.
Данните на Евростат, обаче показват друго. Към 2012 г. (последна
актуализация от 18.05.2018 г.) хората с увреждания в България са около 1,369.500.
От тях жените са – приблизително 789.500. Мъже – около 580.0007. Ранно
отпадащи от образование и обучение (възрастова група 18-24 години) по вид
увреждане, пол и трудов статус са: 61.1%. Сред тях 11% нямат затруднение в
основните дейности. Ограничени в работата, заради здравословно състояние или с
трудности при основната дейност са: 73.2%. От тях 11% са без ограничения в
работата8.
В Европейския съюз един на всеки шест души е с увреждане9, вариращо от
леко до тежко, като това прави общо около 80 милиона души (73,030.600 по
прогноза на Евростат10), които често нямат възможност да участват пълноценно в
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обществения и икономическия живот поради наличието на бариери, свързани с
жизнената среда и с нагласите на хората.
Според статистиката на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC) от
2011 година около 26 % от лицата на възраст между 16 и повече години
декларират ограничение в техните способности, термин, който изразява
взаимодействието с бариерите, към които е насочен социалния модел. Около 28%
от жените на възраст 16 и повече години декларират ограничения, а при мъжете
процентът е 23%. Разпространението на уврежданията сред жените е в по-голяма
степен поради факта, че те живеят по-дълго, но не бива да се пропускат и други
личностни фактори и социално-икономически характеристики. Увреждания се
срещат по-често с напредване на възрастта, т.е. по-често се среща при лица,
навършили 65 годишна възраст (54% в сравнение с 18% от лицата на възраст
между 16 и 64). На Европейско ниво около 8% от лицата навършили 16 години
декларират тежка степен на увреждане, с други думи сериозни ограничения и
около 18% декларират средна степен на увреждане11.
В последните години ЕС, в това число и България, съсредоточават
усилията си в разработването на национални системи за социални услуги, които
да отговарят на потребностите на различни групи в неравностойно положение.
Насърчаването на интеграцията на всички хора от обществото, особено
тези от малцинствата, е основна цел на ЕС. Системите за социално
благосъстояние и подкрепа в цяла Европа, отразяват тази обща ценност на
социалната кохезия. Въпреки това много групи хора в Съюза са обект на социално
изключване – това може да се дължи на факта, че те имат физическо увреждане,
че са нискоквалифицирани, живеят в райони с по-неблагоприятни условия и с
ограничен достъп до услуги, или имат здравословни проблеми.
Това включва трудовата заетост, където някои лица срещат трудности при
намирането на работа. Също така и достъпът до образование. Мигрантите и
етническите малцинства, например ромите, често са обект на дискриминация,
11

Национална стратегия за хората с увреждания 2016–2020 г., с. 2–3.

5

което допълнително увеличава риска от социално изключване. Заетостта и
образованието са ключов фактор за насърчаване на социалното включване, но
хората в неравностойно положение често се нуждаят от по-всеобхватни стратегии
за подкрепа.
Информационните и комуникационни технологии се определят като
"разнообразен набор от технологични инструменти и ресурси, използвани за
комуникация, както и за създаване, разпространяване, съхраняване и управление
на информация"12. ИКТ се превърна в много важна част от процеса на
предоставяне на образователни продукти. Тези технологии в голяма степен
улесняват придобиването и усвояването на знания и по този начин осигуряват
добри възможности в развиващите се страни за подобряване на техните
образователни системи, както и в слабо развитите райони, като по този начин
може да спомогне за повишаване на нивото на качеството на живот на хората.
Новите комуникационни технологии намаляват чувството на изолация и отварят
достъпа до знания по начин, който бе немислим в близкото минало.

Хората с увреждания имат право на равен достъп до информация и
обучение.

Техните

увреждания

представляват

сериозни

препятствия

и

предизвикателства за техните обучители.
Висшето образование е отворено за всеки, който демонстрира възможности
и желание да се обучава. Това включва и студентите с различни нарушения.
Участието им в този процес е дългогодишно. Но те се нуждаят не просто от
достъп до учебните зали, а от познаване, от страна на преподавателите, на техните
потребности, на бариерите, които срещат, и начините за тяхното преодоляване13.
Като цяло онлайн обучението се свързва с нелинейно учене, когато се
реализира в асинхронна учебна среда, за разлика от ученето в традиционната
12
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лекционна зала, когато то е хронологично и в линейна прогресия във времето.
Много от средите за електронно обучение създават онлайн дискусиите в
разклонен формат, което означава, че съобщенията се прикачват към коментарите,
на които отговарят. Това създава модел, при който отговорите са тематично, а не
хронологично разпределени. Възможно е да възникнат проблеми за голяма част
от студентите със СОП и за да се избегнат някои негативни последици, е
необходимо преподавателят да им оказва навременна помощ при дискусиите.
Но следва да се отбележи, че когато се дискутират проблемите за достъп до
дистанционно обучение, фокусът не трябва да е насочен единствено към
технологичното обезпечаване. Адаптивните устройства сами по себе си не биха
могли да премахнат всички бариери, стоящи пред студентите със СОП. Онлайн
курсовете с недобър дизайн лесно могат да се окажат недостъпни за тези
обучаеми и те да не са в състояние да участват в процеса на обучение като
равностойни партньори (Burgstahler 2002). Отговорност на дизайнерите и онлайн
преподавателите е да изградят виртуална учебна среда, осигуряваща равни
възможности и равен достъп за всеки студент независимо от индивидуалните
различия. Необходими са нови стратегии за подпомагане и насърчаване на
участието на студентите с различни видове увреждания. Ако учещите със СОП
чувстват напрежение, негативизъм, недобри междуличностни отношения, липса
на равнопоставеност, неуважение и незачитане на тяхната личност, онлайн
обучението е демотивиращо и обречено на неуспех14.
Студентите със специални образователни потребности (СОП) не са
хомогенна група. В нея влизат различни типове нарушения, като всяко едно от тях
представлява отделна група, в която са налице редица индивидуални различия
сред нейните представители. Във висшите учебни заведения се обучават основно
млади хора със слухови, зрителни и двигателни проблеми. За преподавателския
състав е важно да формира умения за адекватно поднасяне на учебното
14
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съдържание, комуникация и организация на съвместни дейности с останалите
студенти в групата, които ще допринесат не само за социализацията на хората с
нарушения, но и за по-качественото им образование, при което формализмът ще
бъде сведен до минимум15.
От гледна точка на информационните и комуникационните технологии
голям брой системи са насочени към процесите за усъвършенстване на знанията и
обучението, както и към развитието на организационната компетентност. Пример
са системи за управление на човешките ресурси, традиционно залегнали в
системите на предприятията, управление на знанията, ориентирано към
документацията, платформи за сътрудничество, лесни за употреба системи за
управление на съдържанието, като хипертекстови среди и блогове, както и
системи за управление на обучението. По този начин служителите използват
среда от фрагментирани системи, където всяка система подкрепя определена част
от процесите на узряване на знанията и процесите на обучение. 16
ИКТ променя процесите на преподаване и учене чрез добавяне на
елементи от жизнеността на учебната среда, включително и създаването на
виртуални среди за целта. Новите технологии дават възможност за сложни
съвместни дейности на преподаване и учене, като ги разделя в пространството и
времето с безпроблемна връзка между тях. Благодарение на способността си да
предложи по всяко време и навсякъде достъп до отдалечени ресурси за обучение,
ИКТ е потенциално мощно средство за предлагане на образователни възможности
за хора в неравностойно положение, включително хора с увреждания, както и
всички други, които от съображения за разходи или поради времеви ограничения
не са в състояние да участват в образователния процес на територията на
университета или на колежа.

15

Балканска, Н. Психолого-педагогическа характеристика на студентите със специални
образователни потребности. Списание на Софийския университет за образователни изследвания,
2013/1.
16
Бакърджиева, Т. Управлението на знания и електронното обучение. e-Journal VFU, кн. 1, 2009,
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Информационните и комуникационни технологии не се разглеждат като
една технология. Те са комбинация от хардуер, софтуер, мултимедия и системи за
доставка. Днес ИКТ в образованието обхваща голям диапазон от бързо развиващи
се технологии като настолни, преносими и джобни компютри, цифрови
фотоапарати,

локални

мрежи,

Bluetooth,

Интернет,

облачни

технологии,

стрийминг, DVD и приложения като текстообработка, електронни таблици, уроци,
симулации, електронна поща, дигитални библиотеки, компютърно медиирани
конференции, видеоконференции, виртуална среда, симулатори, емулатори и т.н.
Важно е да се спомене, че

използването на по-новите ИКТ се интегрира с

използване на по-стари технологии, които дават възможност на съществуващите
ресурси и услуги да се използват продължително. Освен това, няколко процеса за
добавяне на стойност обобщават значителни механизми за трансформация и един
жизнен цикъл, който обединява предоставящите и ползващите знание. Редица
допълнителни подходи към моделите на категориите знание подбуждат дискусии
относно типовете обучително съдържание, които могат да бъдат идентифицирани
и управлявани в среда на електронно обучение. Развитието на базите от данни,
мултимедийните технологии, взаимодействието човек–компютър, адаптивната
хипермедия, мобилните и безжични технологии и напредъкът на семантичната
мрежа преместиха акцента от традиционните артефакт подходи към подхода,
базиран на процеса на използване на неструктурираното съдържание17.
Днес ИКТ се използва като инструмент за подобряване на качеството на
живот чрез подобряване и повишаване на ефективността. Различни видове
инструменти на ИКТ помагат на хората с увреждания, като им предоставят
възможности за обучение, както и да увеличат потенциала на хората с увреждания
в различни сфери на живота. Това става чрез осигуряване на възможност за
достъп до знания с помощта на подходящи цифрови медии. ИКТ играе много
важна роля в общуването между връстници, като по този начин насърчава
сътрудничеството и социалната среда за обучение. ИКТ също помага на
17

Бакърджиева, Т. Ролята на управлението на знанието за електронното обучение. e-Journal VFU,
кн. 2, 2009, ISSN 1313-7514, http://ejournal.vfu.bg/bg/it.html.
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студентите с увреждания в четенето, писането, слушането и в образователния
процес като цяло18.
С развитието на безжични системи се появяват и нови видове
комуникационни услуги, които могат да помогнат при различни видове
увреждания. Например, хора с увреждания могат да съобщават чрез приложения,
използващи безжични устройства, за своето местонахождение, както и да
комуникират с различни терминали.
ИКТ имат потенциал за намаляване на дискриминацията и осигуряване на
повече възможности да се ангажират хората с увреждания във всички аспекти на
живота, включително преподаване и учене. ИКТ предлага широка гама от
специализирани софтуерни и хардуерни решения за комуникация, достъп и
въвеждане на данни информация към и от уеб приложения. Електронното
обучение акцентира върху активното учене в екип, сътрудничеството и
подобряването на взаимодействието. Социалните мрежи, уики, блогове и редица
други технологични иновации предлагат възможност на обучаемите да споделят
ресурси, да създават съвместни проекти и да развиват творческо мислене19.

ИКТ инструменти за подпомагане на учащи с различен вид увреждания:
• ИКТ бази за специализирано професионално обучение, изпълняващи
функции в рамките на способностите;
• Специализирани клавиатури, като Брайл;
• Брайл принтер;
• Превръщане на местния език на Брайл;
• Екранни четци;
• Сензорни екрани;
• Устройства, проследяващи очите;
18

M.P.Mishra, V.K.Sharma, R.C.Tripathi, „ICT as a Tool for Teaching and Learning in Respect of
Learner with Disability“, p. 1-2, 2010.
19
Bakardjieva, T., B. Gradinarova, Book title: E-Learning (ISBN 978-953-307-654-6), Chapter title:
Wikis and Blogs in e-Learning Context, InTech - Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, 2011,
http://cdn.intechopen.com/pdfs/27917.pdf.
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• Текстообработка чрез говор;
• Екран с увеличително стъкло (лупа)20.

Достъпността е качеството на една система, която я прави лесна за
обучение, лесна за използване, лесна за запомняне, толерантна при грешки и
субективно приятна. Съдържанието и инструментите, включени в Системата за
управление на обучението, също трябва да бъдат достъпни, така че хората с
увреждания да могат да използват достъпа до цялата информация, предоставена
за учебния процес, независимо от вида или степента на увреждане.
Въпреки постигнатия напредък в проектирането и развитието в областта на
помощните технологии, растежът в технологичното развитие и използване на
ИКТ на различни нива, включително преподаване и учене, подпомагането на хора
с увреждания все още страда от ограничения.
Ограниченията в използването на ИКТ за хора с увреждания са:
• Липса на специализирани, обучени учители на хора с увреждания;
• Ограничена гъвкавост при възможности за обучение на хора с
увреждания;
• Ограничена наличност на специализирани за хора с увреждания
хардуерни и софтуерни ресурси, в резултат на бизнес ограничения;
• Липса на официално участие на структурата на държавните организации
и подкрепа за ИКТ за хора с увреждания;
• Изградените бариери по отношение на хората с увреждания;
• Липса на подходящи политики за хора с увреждания и тяхното
прилагане;
• Ограничаване на финанси.
Ето и някои препоръки, които ако се спазват, а това предполага, планиране,
използване, разработване на инструменти, приложения и инфраструктура за хора

20

Mishra, М. Р., V.K. Sharma, R.C. Tripathi. ICT as a Tool for Teaching and Learning in Respect of
Learner with Disability, p. 4, 2010.
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с увреждания, ще имат въздействие и ще допринесат за по-доброто преподаване и
учене:
• Подобряване на мрежовите съоръжения за да се позволи по-ефективно
сътрудничество между институциите и различните центрове, които подпомагат
всички типове хора с увреждания, използващи онлайн мрежа.
• Адаптиране на стандартен софтуер за нуждите на учащите се с
интелектуална недостатъчност.
• Създаване на виртуална среда за подкрепа на различни видове учащи с
увреждания.
• Персонализиране и настройка на работното пространство, подходящо за
инвалидна количка.
• Разработване на лесни за използване потребителски интерфейси за
достъпност при различни видове забрани, като по този начин се увеличи
способността да се използват различните видове услуги.
• Участие на хората с увреждания заедно с експерти като част от процеса
на вземане на решения и планиране на проекти, свързани с потребителите с
увреждания.
• Създаване на инструменти, използвани от хора с увреждания, за проверка
и валидиране на образователно съдържание, по такъв начин, че то да бъде
достъпно за преподаватели и системни администратори с увреждания.
• Съгласуваност в оформлението на клавиатури поне за незрящите.
• Лесно активиране на регулирането на силата на звука от адио програми,
използвани от хора с увреден слух.
• Застъпничество и подкрепа на развитието на по-отворени приложения и
източници за ползване от хора с увреждания.
В заключение ИКТ означават нови цифрови технологии (хардуер и
софтуер) и разбира се нова надежда за хората с увреждания, отнасящо се за
тяхното преподаване и обучение. ИКТ могат да бъдат мощен инструмент в
подкрепа на образованието и приобщаването на хората с увреждания. Ресурсите
за обучение трябва да се развиват за да отговорят на изискванията на всички хора,
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включително и на тези с увреждания, чрез преодоляване на традиционните
бариери пред мобилността и географското разстояние. Дизайнери и разработчици
на ИКТ приложения не трябва да забравят за възможността технологиите да бъдат
използваеми и трябва да се придържат към съответствието във всички насоки за
достъпност в своите приложения.
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