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Има сè повеќе деца на рана возраст што не 
можат да комуницираат на вообичаен начин и/
или недоволно го разбираат јазикот, поради 
што нивните семејства во исто време се соочу-
ваат со фактот дека развојот на детето не се 
одвива очекувано, но и со предизвици за кому-
никација во различни опкружувања, со различни 
комуникациски партнери и за различни цели. 
Децата на рана возраст кои не можат да ги 
остварат своите комуникациски потреби со 
помош на говорот и/или недоволно го разбираат 
јазикот имаат сложени комуникациски потреби, 
поради што е исклучително важно да се разбере 
концептот на рана интервенција, интервенциските 
можности и на целото семејство да му се обезбеди 
навремена и соодветна стручна поддршка. Услу-
гите кои се нудат за деца на рана возраст и 
понатаму честопати се темелат на застарен, меди-
цински модел и/или на пазарот се достапни форми 
за поддршка кои нема потреба да се применуваат, 
па родителите се соочени со цел спектар на 
понуда на интервенции (Bohaček, Ivšac Pavliša и 
Ljubešić, 2018). Потпомогнатата комуникација 
како интервенција што подразбира јакнење на 
комуникацијата со алтернативни средства или 
засилување на постојните, денес се развива многу 
бргу. 

Според анализата на методолошките квали-
тативни истражувања, методите на потпомогната 
комуникација припаѓаат или на научно втемелени 
форми на поддршка или на интервенции во продор 
(National Standards Report, 2015). Според актуелниот 
преглед на научно втемелените интервенции, 
потпомогнатата комуникација се наоѓа меѓу научно 

Предговор; Јасмина Ившац Павлиша

Збор-два пред почетокот

Учебникот „Потпомогнатата комуникација како метод за рана интервенција“ 
е еден од резултатите на проектот „Изградба на национални капацитети 
за примена на потпомогнатата комуникација како метод 
за рана интервенција за децата од 0 до 8 години со развојни отстапувања/
тешкотии“, кој се спроведуваше од октомври 2016 до октомври 2018 година 
на Едукациско-рехабилитацискиот факултет, а во соработка со Канцеларијата 
на УНИЦЕФ за Хрватска.

„Животот е повеќе од барање колачиња.“  (Light, Parsons и Drager, 2002; стр. 187)

втемелените форми на поддршка (Steinbrener и 
сораб., 2020). Потпомогнатата комуникација како 
пристап кој во светот се развива во траење од 
еден просечен животен век, кај нас се користи 
во фрагменти, само кај одредени популации (на 
пример, кај децата со тешкотии во моториката) 
или често се разбира на специфичен начин кој ја 
ограничува нејзината ефикасност. Потпомогнатата 
комуникација од семејството на корисниците 
бара нејзино разбирање и континуирана употреба 
во секојдневните ситуации, затоа што ги следи 
концептите на усвојување на комуникацијата и 
јазикот во значенскиот и природниот контекст. 
Во последно време тие можности значително 
се зголемија поради технолошкиот напредок 
на високоспецијализираните, но и на основните 
комуникациски технологии. Меѓутоа, поради 
непостоењето на систем за финансирање на 
асистивната технологија, која е наменета за 
поттикнување на комуникацијата, недостатокот на 
ефикасен модел за давање услуги за потпомогната 
комуникација во системите за рана интервенција и 
недостатокот од поддршка на експерти кои даваат 
услуги за рана интервенција, на децата на кои им се 
потребни овие услуги честопати им се недостапни 
или ограничени (Binger и сораб., 2012).

Покрај тоа, и понатаму постојат уверувања дека 
употребата на графички симболи, мануелни знаци 
или асистивни технологии ќе го забави развојот 
на говорот, но тој став е отфрлен во научната 
заедница (Romski и Sevcik, 2005). За корисник на 
потпомогната комуникација, односно за дете со 
сложени комуникациски потреби се смета секое 
дете кое во текот на животот ќе се сретне со 
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комуникациски тешкотии или со неможност за 
комуникација на вообичаен начин. Во Хрватска 
не постојат истражувања за бројот на децата на 
кои им е потребна некоја форма на потпомогната 
комуникација. Според извештајот на Office of 
the Communication Champion (OCC) (2011), од 
вкупниот број на деца на кои им е потребна некоја 
форма на потпомогната комуникација, на 10% им 
требаат високотехнолошки уреди за потпомогната 
комуникација. Според податоците за децата на 
кои им треба некоја форма на потпомогната 
комуникација,  се проценува дека во Хрватска има 
4.346 такви деца (Препораки за унапредување на 
услугите и пристапите на потпомогната комуни-
кација и асистивна технологија за најмалите деца, 
2019).  

Чекањето говорот да се развие по природен пат 
или насочувањето на интервенциските цели 
исклучиво на развојот на говорот и правилниот 
изговор во повеќето случаи не резултира со 
подобрување во подрачјето на комуникациските 
и јазично-говорните способности. Затоа е многу 
важно на детето на рана возраст, кое отстапува 
во развојот на комуникацијата и јазикот, да му се 
овозможи еден или повеќе соодветни модалитети 
на потпомогната комуникација за да има можност 
да ги оствари своите потреби и желби. Иако темата 
на потпомогнатата комуникација во последните 
години е актуелна во Хрватска, а асистивната 
технологија е сè подостапна, споменатиот тренд 
често не е проследен со соодветни теориски и 
практични знаења за потпомогната комуникација.

Овој учебник ги опфаќа клучните информации 
што на (идните) стручни лица ќе им овозможат 
подобро да ги разберат и да ги имплементираат 
опишаните форми на потпомогната комуникација 
во секојдневната работа со децата на рана возраст 
и со нивните семејства. Учебникот првенствено е 
наменет за студентите од додипломски студии 
по логопедија и специјална едукација и реха-
билитација, како и за стручните лица чија работа е 
насочена кон овозможување поддршка за децата 
на рана возраст кои имаат сложени комуни-
кациски потреби и за нивните семејства (логопеди, 
специјални едукатори и рехабилитатори, психо-
лози, работни терапевти и останати експерти кои 
се во контакт со деца на рана возраст). 

Во високото образование неколку години нана-
зад постојат предмети насочени кон темата на 
потпомогнатата комуникација и асистивната 
технологија (тука можете да ги видите линковите 
кон студиите за логопедија, специјална едука-ција 
и рехабилитација и постдипломски и специја-
листички студии), но споменатите содржини не 

се проследени со литература на хрватски јазик. 
Учебникот под наслов Потпомогнатата комуни-
кација како метод на рана интервенција опфаќа 
критички избрани текстови, кои ќе послужат како 
темел за усвојување на основните компетенции 
од подрачјето на потпомогнатата комуникација. 
Понатаму, целта на учебникот е да го продлабочи 
разбирањето на потпомогнатата комуникација 
како интервенциски метод кај децата на рана 
возраст и да ги поттикне стручните лица од разни 
области да размислуваат за потребите на корис-
ниците и за примена на нови идеи и решенија. 
Воедно, содржината на учебникот може: 1) да 
придонесе за зголемување на препознатливоста на 
потпомогнатата комуникација, како во стручните 
кругови, така и во свеста на општата јавност и 
семејствата на лицата со тешкотии во развојот; 
2) да им послужи како патоказ на носителите на 
одлуки и на претставниците на власта на локално, 
регионално и национално ниво за создавање 
општествени рамки кои ќе обезбедат услови за 
остварување на основното човеково право – 
правото на комуникација.
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1. Концептот на рана интервенција

Во научно-истражувачката заедница веќе не се поставува прашањето дали 
раната интервенција е ефикасна. Истражувањата што во 90-те години го 
дадоа одговорот на тоа прашање им припаѓаат на истражувањата од т.н. прва 
генерација (Guralnick, 2011). Тие истражувања претежно вклучувале деца со 
интелектуални тешкотии и нивните семејства. Со нив се укажува на можноста со 
рана интервенција да се намалат развојните отстапувања кои инаку се јавувале 
кога децата не биле вклучени во програми за рана интервенција. Истражувањата 
на т.н. втора генерација веќе не се занимаваат со доказите за ефикасноста на 
раната интервенција, туку бараат одговори на прашањето што точно е ефикасно, 
за кои деца и под кои услови.

Современите системи на рана интервенција се 
осмислени и организирани за да обезбедат низа 
извори на помош и поддршка за родителите на 
деца на рана возраст кај кои има ризик или веќе 
имаат утврдени различни тешкотии. Сеопфатната 
цел на таквите системи е создавање околина која 
на оптимален начин го поттикнува развојот на 
детето и ја воспоставува траекторијата која на 
децата ќе им овозможи остварување на целите 
во семејниот, општествениот и културолошкиот 
контекст (Guralnick, 2013). 

Раната интервенција се дефинира преку сите 
форми на поттикнување ориентирано кон децата 
и советување ориентирано кон родителите кои 
се применуваат како директни и непосредни 
последици на утврдениот развоен ризик (Европско 
здружение за рана интервенција во детството). 
Иако системот за рана интервенција примарно 
е насочен кон хетерогена група деца кај кои 
отстапувањата во комуникациското, моторичкото, 
социо-емоционалното, сензорно-перцептивното 
или адаптивното однесување се веќе видливи, тој 
вклучува и превентивни програми за децата кај 
кои постои ризик од создавање тешкотии. 

Ана-Марија-Бохачек

Современ концепт 
на рана интервенција

•	 набљудување и упатување – ги интегрира 
дејствувањата во различни системи 
(здравство, образование, социјална грижа);

•	 следење и надзор – за оние кои не стекнале 
услови за упатување во програмата за 
поддршка;

•	 место на пристапување – место каде што 
се интегрираат сите информации што му се 
потребни на семејството;

•	 интердисциплинарна проценка – понекогаш 
се наоѓа на истото место каде што е и 
местото на пристапување; ја спроведуваат 
различни тимови;

•	 право на услуга – треба да постојат 
критериуми за право на услугата;

•	 проценка на стресорите
•	 развој и примена на сеопфатен план за 

поддршка
•	 следење и евалуација на резултатите
•	 планирање на транзицијата – поддршка при 

преминувањето од стручна поддршка во 
семејството во група во градинка, при премин 
од посебна во инклузивна група или од 
градинка во училиште. 

Системот на рана интервенција 
се состои од следниве елементи:
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Хрватското здружение за рана интервенција во 
детството (HURID) е чадор-здружение во Хрват-
ска, кое обединува стручни лица од различни 
профили, кои со својата работа и заложби, како 
и со промовирањето на раната интервенција 
имаат цел да создадат национален систем за рана 
интервенција во детството. Тој систем би требало 
да биде меѓусекторски, интердисциплинарен, 
интегриран и координиран систем на индиви-
дуализирани ефикасни услуги кои се даваат на 
детето и на семејството кога детето има развојни 
тешкотии или развоен ризик, во раната и пред-
училишната возраст (0-7 години).

Семејството како средиште на раната интер-
венција е начело постигнато со меѓународен 
консензус (Guralnick, 2019). Кон тоа придонеле 
бројни сознанија од подрачјето на разни науки 
насочени кон развојот на детето. Така, на пример, 
докажано е дека поддржувањето на интеракцијата 
меѓу детето и родителот во различни контексти 
е темелен механизам кој ја поттикнува мотива-
цијата за учење, а со тоа и развојот на социјалните 
и когнитивните компетенции (Guralnick, 2011). 
Интеракциите меѓу родителите и детето се оства-
руваат во комуникациската рамка, во социо-
емоционалната поврзаност и во односот што 
родителот го остварува со детето кога му прене-
сува знаења за светот околу него. 

Односот на родителот и детето и нивните рани 
интеракции се важни како за задоволување на 
примарните биолошки и афективни потреби, така 
и за психичкиот развој на детето (Ljubešić, 2004). 
Во семејствата на децата со тешкотии, поради 
присутноста на силни стресори, интеракциските 
обрасци можат да бидат загрозени. Факторите 
кои можат да го нарушат воспоставувањето на 
раните интеракции можат да бидат зголемен 
стрес или обележја на родителите: образование, 
очекувања, ментално здравје, материјални/финан-
сиски околности, темпераментот на детето или 
тешкотиите или ризиците на детето. Меѓутоа, 
истражувањата покажуваат дека, во споредба со 
родителите на децата без тешкотии, и родителите 
на децата со тешкотии се во можност соодветно 
да ги поддржуваат и да ги поттикнуваат своите 
деца низ игра, дека можат да користат внимателно 
усогласени и приспособени интеракциски стра-
тегии кои се менуваат во зависност од развојните 
способности на детето, дека можат да се воздржат 

Начела на раната интервенција

од висока директивност и да пронајдат пат за 
поддржување на автономијата на своето дете (Gilm-
ore, Cuskelly, Jobling и Hayes, 2009.; Guralnick, Neville, 
Hammond и Connor, 2008.; Sterling, Barnum, Skinner, 
Warren и Fleming, 2012). Како и кај родителите на 
деца без тешкотии, овие приспособувања се во 
согласност со развојниот напредок на детето. 
Ваквите обележја на интеракција се темел кој го 
поддржува развојот во раното детство, но тие се 
и влог за идните развојни периоди. Тоа е еден од 
најголемите аргументи зошто раната интервенција 
треба да биде „рана“. 

На развојот на детето влијаат и искуствата кои 
детето ги стекнува надвор од семејството, а ги 
организира семејството. На пример, активностите 
во општествената заедница, разни друштвени 
мрежи, градинки, индивидуални и групни терапии 
ја сочинуваат развојната поддршка која влијае на 
вештините што детето допрва треба да ги усвои 
(Bruder, 2010.; Dunst, Hamby, Trivette, Raab и Bruder, 
2000).   

Вредносните начела вклучуваат целосна инклузија 
на семејството и децата со тешкотии во развојот, 
како и остварување на соработнички однос со 
семејствата. Со уважување на културолошките 
разлики, се промовираат интервенции и стратегии 
чија основа е научно втемелена на факти за 
развојот на малите деца (Guralnick, 2019). Врз 
основа на тие законитости за раното учење, 
изведени се насоки во раната интервенција кои се 
огледуваат во системот на проценка, одредувањето 
интервенциски цели, изборот на соодветни 
интервенциски стратегии и имплементацијата и 
евалуацијата на тие стратегии. 

Структуралните начела вклучуваат конструирање 
на систем кој обезбедува рано откривање, сле-
дење и транзициски процес, евалуациски процеси 
кои се дел од сите клучни интервенциски цели 
и активности и способност на системот да 
одговори на сложени и високоиндивидуализирани 
потреби на децата и семејството. Овие начела во 
раната интервенција вклучуваат и организација 
на водечките структури низ интеграцијата и 
координацијата на сите услуги да ја промовираат 
визијата за раната интервенција, а системот да го 
направат функционален и ефикасен за децата и 
нивните семејства.  
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Поддршката на развојот на детето во системот на 
рана интервенција се остварува преку интегрирани 
(меѓусебно поврзани и усогласени) услуги и 
стручни лица кои развиваат соработнички однос 
со семејството за да се создаде максимално 
поттикнувачко опкружување за детето. Таквиот 
начин на работа е едно од обележјата на пристапот 
насочен кон семејството во раната интервенција. 
Пристапот насочен кон семејството опфаќа 
систем на идеи кој се однесува на поддршката 
на децата и на нивните семејства (Fordham, Gib-
son и Bowes, 2011). Притоа се обезбедува ценење 
и поддржување на приоритетите на семејството 
за да се разберат развојните одлики на детето и 
сложените фактори кои влијаат на развојот. 

Пристапот насочен кон семејството е надалеку 
познат како најефикасен во раната интервенција 
(Fordham и сораб., 2011). Во пристапот во кој 
семејството учествува во процесот на раната 
интервенција се очекува дека семејството со 
самодоверба и компетентно ќе се приспособи 
на променливите развојни одлики на детето и 
дека ќе развие опкружување кое максимално го 
поддржува неговиот развој во текот на целото 
рано детство, но и подоцна (Слика 1). Меѓутоа, 
во праксата и понатаму често се сретнуваат и се 
спроведуваат пристапи кои најнапред се насочени 
кон увежбување на одредени вештини кај детето 
и достигнување на развојниот календар. Затоа 
современите тераписки пристапи во раната 
интервенција се потпираат на функционалните 
резултати од некоја програма, односно колку 
резултатите од програмата се релевантни за 
учеството на детето во секојдневните активности 
и колку се поврзани со семејното секојдневие 

Слика 1. Пример на семејна активност

Пристап насочен кон семејството 
(семејноцентричен пристап)

(Huges-Scholes, Gatt, Davis, Mahar и Gavidia-Payne, 
2016.; Hwang, Chao и Liu, 2013).   

Пристапот насочен кон семејството има за цел 
да ги максимизира функционалните резултати 
кај детето преку давање проактивна поддршка 
на родителите. Детето функционалните вештини 
ги учи преку секојдневните активности во своето 
семејство (за нивното спроведување родителите 
се дополнително зајакнати со стратегии и начини 
за поттикнување) и преку соодветна интеракција 
со лицата во своето опкружување (Dunst, Bruder и 
Espe-Sherwindt, 2014). Теориската подлога на овој 
пресврт од пристап насочен кон детето кон пристап 
насочен кон семејството може да се пронајде во 
еколошката теорија на развој на Брофенбренер од 
1979 година, во важноста на заштитните фактори 
на семејството и социјалната поддршка (Hwang и 
сораб., 2013).  

Како што се менуваат пристапите за рана интер-
венција, односно како што се поместува фокусот 
на посакуваните функционални исходи од некоја 
програма, се менува и улогата на семејството и на 
родителите, но и на стручните лица. Семејниот дом 
и семејните рутини го даваат главниот контекст 
за спроведување на програмата. Родителите 
престануваат да бидат „родители-терапевти“ кои 
вежбаат со детето зададени задачи и стануваат 
рамноправни партнери во интервенцискиот про-
цес. Родителите ја воочуваат специфичноста 
на секојдневното функционирање на детето, па 
според тоа предложуваат и цели, интервенции 
и стратегии за поттикнување. На крај, стручното 
лице ја менува улогата на инструктор и станува 
соработник. Стручното лице престанува да биде 
тој што дава упатства и повремено конструира и 
станува партнер кој демонстрира, рефлектира и 
води со цел зајакнување на чувството на компе-
тенција на родителот (Hadders-Algra, 2011).

Под поимот „развој“ се подразбира „последо-
вателни промени во особините, способностите, 
однесувањето на детето поради кои тоа се менува 
и станува поголемо, поспретно, поспособно, под-
руштвено, поприлагодливо итн.“ (Starc и сораб., 
2004). Развојот на поединецот се одразува во 
промените на неговото однесување и во каракте-
ристиките на неговиот организам. Тие промени 
се појавуваат со текот на времето по востановен 
редослед и во приближно исто време за сите 
поединци (Milanović, Stričević, Maleš и Sekulić-
Majurec, 2000). При развојот на моториката, како 
и при развојот на останатите функции, постојат 

Рано учење и подучување
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периоди поврзани со возраста на детето во кои 
може да се очекува појавување на одреден развоен 
настан. Тие периоди се нарекуваат развојни 
маркери. За развојните маркери не е важна 
точната возраст на детето, туку дали одредени 
развојни настани се појавуваат по правилен 
редослед. Иако редоследот е важен, детето сепак 
му дава индивидуален печат на одреден период. 

Детскиот развој е динамичен процес на минување 
на патот од целосна зависност од возрасните 
во периодите кога е новороденче и доенче, кон 
развојот на самостојноста во раното детство, 
школскиот период и адолесценцијата, па сè до 
возрасниот период. Вештините кои овозможуваат 
самостојност се огледуваат во сите развојни 
подрачја: сетилното, моторното, когнитивното и 
социо-емоционалното. Развојот во секое подрачје 
се огледува преку совладувањето на развојните 
маркери и чекори и вклучува совладување на 
едноставни вештини пред усвојувањето на 
нови посложени. Важно е да се препознае дека 
децата имаат активна улога во совладувањето 
на сопствените развојни вештини и дека нивниот 
развој се одвива под влијание на интеракцијата со 
околината. 

Периодот на детството Gopnik, Meltzoff и Kuhl 
(2003) го опишуваат како период во текот на 
кој најмногу се учи и кога мозокот е најотворен 
за нови искуства. Раниот развоен период го 
карактеризираат развојни експлозии во разни 
аспекти од развојот на детето. Ако секој аспект од 
детскиот развој се истражува и се гледа посебно, 
лесно се губи од вид детето што се развива, а 
тоа е многу повеќе од збир на тие делови или 
подрачја на истражување (Gopnik и сораб., 2003). 
Во животот на детето развојните подрачја не 
се временски раздвоени затоа што тоа во сите 
подрачја се развива симултано (Pećnik и сораб., 
2014). Секоја новонаучена вештина се надградува 
на постоечките, веќе усвоени вештини и влијае на 
учење на повеќе од едно развојно подрачје. Затоа, 
следењето на развојот на детето треба да биде 
целосно. Тој пристап се нарекува холистички и 
подразбира неколку претпоставки (според Starc и 
сораб., 2004):

•	 развојот почнува пред раѓањето;
•	 развојот има повеќе меѓусебно поврзани 

димензии;
•	 развојот се одвива во предвидени чекори 

и учењето се појавува во препознатливи 
секвенци во кои постои голем индивидуален 
варијабилитет во брзината на развојот и 
начинот на учење на детето;

•	 развојот и учењето се појавуваат како 
резултат на интеракцијата на детето со луѓето 
и предметите од околината;

•	 детето е активен носител на сопствениот 
развој.

Опишаниот целосен развоен пристап и темелните 
развојни начела освен што важат за децата со 
уреден развој, важат и за децата со тешкотии 
во развојот, затоа што развојот се темели на 
меѓусебно делување на биолошката подлога и 
влијанијата од околината (Pećnik и сораб., 2014).

Во првите години од животот најважниот контекст 
кој во голема мера го одредува развојот на детето 
е токму семејството на детето (Vasta, Haith и Mill-
er, 1998). Со оглед на важноста на семејството и 
раните интеракции, системот на рана интервенција 
подразбира изработка на индивидуален семеен 
план (анг. Individual Family Service Plan). Исходите 
во индивидуалниот семеен план мораат да бидат 
на основа на мултидисциплинарна проценка, 
на силите и потребата на детето, како и на 
препознавањето на интервенциите кои најмногу 
одговараат на неговите потреби. Во планот е 
вградена и проценка на семејните извори на 
поддршка, приоритетите и грижата на семејството, 
како и потребните услуги кои ќе ги зголемат 
капацитетите на семејството да одговори на 
развојните потреби на детето. Акцентот во 
програмите за рана интервенција треба да биде на 
подобрување и поддржување на компетенциите 
на детето потребни за учество во секојдневните 
активности и рутини (Campbell и Sawyer, 2007; Mc-
William, 2010; Woods, Kashinath и Goldstein, 2004). 
Тоа подразбира модификација и приспособување 
на просторот и на околината за децата да учат во 
контекст на рутините, активностите во домот и 
животот во заедницата (Слика 2).

Слика 2. Пример за игра во затворен простор
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Курикулумот за рана интервенција вклучува стратегии на подучување кои се темелат на интервенции како 
оние базирани на рутини и подучување во природна околина (Snyder, Rakap, Hemmeter и McLaughlin, 2015). 
Заедничко обележје на наведените интервенции е функционалноста на научените вештини и насоченоста 
кон генерализација на наученото. Проширувањето на искуството и изградбата на нови вештини врз основа 
на можностите на детето и на веќе остварените способности во раната интервенција се имаат докажано како 
особено ефикасни (Raab, Dunst и Hamby, 2017). Многу интервенции кои вклучуваат создавање можности 
за учење, во своите корени имаат бихевиорални принципи на подучување, а се развиле од исклучиво 
индивидуални (изолирани) услуги кон интервенции кои вклучуваат различни природни зајакнувања (на 
пример, по трпеливо одвиткување бонбонче, бонбончето може да се изеде) и логички последици на некое 
однесување (на пример, ако ја фрлиш топката по скалите, остануваш без топка!) (Guralnick, 2019).

Подучувањето во природна околина не ги исклучува методите на директивно подучување и тие два принципа 
не стојат еден наспроти друг, туку возрасните во континуумот на развојот на детето и во специфичноста на 
секоја ситуација меѓусебно ги испреплетуваат и надополнуваат. Основните разлики меѓу двата принципа 
се прикажани во следната табела (Табела 1), која е преземена од програмата Интервенција врз база на 
рутините на семејството (анг. Family Guided Routine Based Intervention).

Во подучувањето во природна околина 
возрасното лице ќе:

Во методот на директивно подучување 
возрасното лице ќе:

Создаде можности за детето да иницира интеракција Иницира интеракција со детето во врска со содржината, 
односно со целта на подучувањето

Користи непосредни прашања или коментари за да се 
продолжи интеракцијата со детето 

Иницира директивни прашања за детето да одговори 
нешто точно или да изведе некоја активност

Продолжува да комуницира преку различни модалитети Го пренасочи фокусот на нова тема po по одговорот на 
детето

Подзастанува, со очекување детето повторно да 
иницира или да одговори на интеракцијата 

Го очекува одговорот на детето веднаш и притоа ќе се 
потпира на налозите: „кажи: сок, притисни тука, покажи 
ми...“

Користи метод на логички (природни) последици (на 
пример, добивање сок по барањето тој да се именува) Користи надворешно засилување (на пример, „браво“)

Интервенцијата базирана на рутини го поттикнува развојот на вештините на детето така што специфичните 
стратегии на подучување ги вградува во функционални дневни рутини и активности кои ги иницира детето 
и кои се значајни за одредено семејство (Woods и Kashinath, 2007). Главните обележја на рутината, како 
што се: повторување, функционалност, предвидливост, сигурност, културолошко значење, јасен почеток и 
крај, присутност на природно засилување и можност за генерализација – ја даваат рамката за совршена 
тераписка единица и како такви треба да се искористат. Препознаените рутини или дневни активности 
можат да бидат кратки и едноставни како што се поздравот „дај петка“, прегратката или испраќањето 
бакнеж на братчето кога оди на училиште или можат да бидат сложени рутини кои вклучуваат неколку 
поврзани активности. Капењето е пример за рутина која има неколку подрутини кои вклучуваат 
соблекување, миење, шампонирање на косата, плакнење, сушење и повторно облекување. 

Двата примера, односно и едноставните и сложените рутини, можат да бидат можности за учење на кои 
ќе се развиваат целите на интервенцијата. Во претходно споменатата програма Интервенција втемелена 
на семејните рутини, рутините се поделени во четири категории (Табела 2). 

Табела 1. Основни разлики меѓу методот на подучување во природна околина и методот на директивно подучување
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За интервенцијата базирана на рутини да биде успешна, важно е да се има на ум дека рутините избрани во 
оваа форма на интервенција треба да бидат поттикнувачки и функционални и за детето и за возрасниот, 
а ги одредува самото семејство (Слика 3). Секоја цел во рутината би требало да ги искористи постоечките 
вештини кои детето ги совладало и да обезбеди можност за стекнување нови вештини. Понатаму, рутините 
се подложни на промени и стручното лице кое ги одредува развојните цели мора да биде флексибилно. 
Понекогаш рутината се менува затоа што детето ќе научи нова вештина (на пример, самостојно јаде), а 
понекогаш рутините се менуваат затоа што детето или родителот се болни, родителот ја изгубил работата 
или добил нова, се промениле семејните улоги и обврски. Затоа оваа интервенција вклучува динамичен 
процес на промени, но секогаш во контекст на задоволување на потребите на детето и на родителите, 
гледајќи ги како единствена заедница. 

Табела 2. Категории и поделба на семејните рутини

Рутини во играта Рутини на 
самозгрижување

Рутини во стекнување 
академски вештини

Рутини во заедницата 
и семејството

•	 игра со предмети

•	 конструкциска игра

•	 симболичка игра

•	 моторичка игра

•	 социјална игра

•	 игра на улоги

•	 рутина на 
облекување

•	 рутина на хранење

•	 рутина на лична 
хигиена

•	 рутина во 
дополнителни 
постапки во 
зависност од 
тешкотиите

•	 читање книги и 
сликовници

•	 песнички и бројалки

•	 пишување и цртање

•	 користење 
компјутер, 
телевизор и таблет

•	 семејни обврски

•	 рекреација

•	 обврски и работи 
во семејството и во 
заедницата

•	 активности за 
социјализација

Слика 3. Секојдневните рутини како рамка за подучување
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Раната интервенција во детството ја спрове-
дуваат стручни лица од различни професии од 
биомедицинско, воспитно-образовно и општестве-
но подрачје: лекари, психолози, логопеди, специ-
јални едукатори и рехабилитатори, социјални 
работници, работни терапевти, физиотерапевти, 
специјалисти за рана интервенција итн. Потребите 
на детето и на семејството честопати се многу 
сложени и на нив не може да одговори само една 
професија. Затоа, во тимската работа во подрачјето 
на раната интервенција се негува начелото на 
трансдисциплинарност. Трансдисциплинарните 
тимови е карактеризираат со висока интегри-
раност на сите членови на тимот. Високата инте-
грираност се постигнува со споделување на 
карактеристиките на сопствената струка (анг. role 
sharing) преки гранките на разни дисциплини така 
што комуникацијата, интеракцијата и соработката 
меѓу членовите на тимот се оптимални (Bell, Cor-
field, Davies и Richardson 2009). Тимот се оформува 
според потребите на одредено семејство, а обврс-
ките на сите членови е да подучуваат, да учат и да 
работат заедно за да дадат координирани семејни 
услуги (Bricker, Felimban, Fang, Stegenga и O’Malley, 
2020). Тимската работа бара добро владеење 
на знаењето и на границите во рамки на својата 
струка, како и уважување на членовите на другите 
струки. Притоа, потребите на семејството и на 
детето секогаш треба да бидат пред интересите 
на сопствената струка или интересите на органи-
зацијата во којашто работи стручното лице. 

Рамноправен член на тимот во раната интервен-
ција е родителот. Со родителите се гради парт-
нерски однос. Стручните лица се авторитети во 
подрачјето на својата струка (на пример, добро 
го познаваат развојот на детето, јазично-говор-
ните тешкотии, методите на поддршка итн.), но 
секој родител е најдобар стручњак за своето 
дете. Ценејќи го родителското познавање на 
сопственото дете, стручните лица, заедно со роди-
телите изработуваат единствен план за поддршка. 
Семејствата со кои се среќаваат стручните лица 
во раната интервенција минуваат низ многу чув-
ствително и специфично родителство полно со 
предизвици, карактеризирано со голема грижа 
и страв за развојните резултати кај своето дете. 
Затоа, родителите многу често се склони кон 
испробување на различни методи и терапии. Кон 
тоа придонесуваат и услугите, односно струч-
ните лица кои не дејствуваат координирано и 
интегрирано. Затоа, високото ниво на професио-
налност и етичноста на членовите на тимот за 
рана интервенција се огледува во следењето на 
современите форми на поддршка на детето со 
тешкотии во развојот и неговото семејство, како 
и во примената на исклучиво научно втемелени 
постапки. 

Современите програми за поддршка на децата 
на рана возраст со или без ризик и за нивните 
семејства се изведуваат во согласност со вреднос-
ните и структуралните принципи на раната ин-
тервенција. Системот на рана интервенција во 
својот фокус би требало да ја има важноста на 
интеракцијата на сите нивоа, да обезбеди конти-
нуитет на програмата и да содржи доволно 
извори за поддршка за сеопфатно да одговори 
на различните стресори кои можат да се појават 
и да ги загрозат оптималните услови за развој на 
детето. 

Заедничка и клучна задача на сите стручни лица 
кои работат во подрачјето на раната интервенција 
е да се развие систем кој може да го препознае 
семејството кое има потреба за поддршка и да 
им овозможи услуги во согласност со пристапот 
насочен кон семејството. Таквиот пристап под-
разбира поддржување на интеракцијата меѓу роди-
телите и детето, затоа што сигурната приврзаност 
придонесува за мотивацијата за учење и за развој 
на когнитивните и социјалните компетенции на 
детето. Исто така, пристапот насочен кон семеј-
ството подразбира препознавање на ресурсите 
кои семејството ги има за одржување на таквите 
интеракции и за ситуациите во кои им е потребна 
поддршка. 

Акцентот во програмите за рана интервенција 
треба да биде на подобрување и поддржување на 
компетенциите на детето потребни за учествување 
во секојдневните активности и рутини. Затоа, 
раното подучување се одвива во природна околина 
(во домот на детето, во општествената заедница) 
во контекст на ситуациите кои за семејството се 
вообичаени и типични (во семејните рутини). За 
децата со развојни тешкотии да учат во контекст на 
рутините и активностите во домот и рамноправно 
да учествуваат во животот во заедницата, се 
наметнува потребата за модификација и приспо-
собување на околината, просторот и материјалите, 
а за многу од децата со тешкотии и потребата 
за воведување потпомогната комуникација и 
асистивна технологија во раната интервенција.

Тимската работа 
во раната интервенција

Заклучни напомени
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1. Низ историјата, поимањето на раната интервен-
ција се менувало. Во што се разликуваат истра-
жувањата на „првата генерација“ и истражувањата 
на „втората генерација“ во подрачјето на раната 
интервенција?

2. Набројте ги обележјата на ефикасниот систем за 
рана интервенција.

3. Раната интеракција меѓу родителите и детето е 
клучна затоа што:

a) во неа учествуваат детето и родителите 

б) е релативно честа

в) така се создава сигурна приврзаност важна за 
понатамошното учење

г) е рана

Образложете го Вашиот одговор: ___________________

4. Ако стручните лица за рана интервенција заедно 
со родителите ги договараат целите и стратегиите 
на подучувањето, кој пристап во својата работа го 
застапуваат тие стручни лица?

5. За децата со развојни тешкотии важат истите 
развојни начела и принципот на целовитоста на 
развојот како и за децата без тешкотии. 

a) Точно

б) Неточно

Образложете го Вашиот одговор: ___________________

6. Што е заедничко за интервенциите базирани 
на рутини, подучувањето во природната околина, 
подучувањето во милјето и интервенциите бази-
рани на активности?

7. Постојат ли семејни рутини кои никако не можат 
да се сместат во интервенциите базирани на 
рутини?

Образложете го Вашиот одговор: ___________________
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2. Основи на потпомогнатата комуникација 
    и на визуелната поддршка

Потпомогнатата комуникација најшироко се одредува како збир постапки и начини 
со помош на кои комуникациските вештини на поединецот се унапредуваат за 
функционална и ефикасна комуникација (American Speech-Language-Hearing Asso-
ciation, 2020). Може да подразбира целосна замена за комуникацијата со говор, 
на пример кога лицето комуницира исклучиво со електронски уред за синтеза на 
говорот, а може да содржи постапки и методи кои служат како дополнување на 
недоволно развиениот говор. 

Јасмина Ившац Павлиша и Маја Јурјак

Системот на потпомогната комуникација ги 
вклучува сите елементи кои го сочинуваат 
корисничкиот комуникациски алат. Тоа може 
да опфаќа персонализиран збир на симболи, 
комуникациски книги и уред со гласовен излез 
или синтеза на говорот, како специјализирани 
таблети, како и начин на кој симболите и уредите 
се употребуваат заедно со другите форми 
на комуникација, како што се гестикулации, 
вокализација и, во зависност од можностите на 
корисникот, текст. Во врска со сите споменати 
комуникациски средства и форми, важно е да 
се нагласи дека во контекст на потпомогнатата 
комуникација не постојат генерички форми 
кои ќе бидат применливи за сите кандидати за 
потпомогната комуникација. Спротивно на тоа, 
се бара внимателна персонализација на одреден 
корисник со оглед на неговите склоности/инте-
реси, потреби, способности и на сите останати 
фактори, за кои повеќе ќе се зборува во главата 
за проценка на корисникот на потпомогната 
комуникација за воведување на соодветни методи 
за поттикнување на комуникацијата (9. глава).

Во последниве години сè повеќе се употребува 
терминот сложени комуникациски потреби, кој 
се однесува на широк збир на корисници кои 
не можат да ги остварат своите комуникациски 
потреби на вообичаен начин поради различни 
причини (Beukelman i Mirenda, 2013). Iacono и 
Johnson (2004) појаснуваат дека сложените 
комуникациски потреби подразбираат нарушена 

разбирливост на говорот, тешкотии на јазичното 
разбирање и ограничени семантички или син-
таксички способности. Кај децата кои имаат 
сложени комуникациски потреби постои ризик 
за развој на многу подрачја: а) функционална 
комуникација; б) развој на говорот; в) развој на 
јазикот; г) когнитивен развој; д) развој на писме-
носта; ѓ) социјално вклучување; е) пристап кон 
образованието; ж) квалитет на живот (Drager, 
Light и McNaughton, 2010). Од наведеното се гледа 
дека комуникацијата е клучна за успешен развој 
на останатите подрачја, како што се социјалното 
вклучување или квалитетот на живот. 

Низ историјата, развојот на потпомогнатата кому-
никација јавноста најмногу го поистоветувала со 
формата на интервенции исклучиво за децата 
кои имаат моторички тешкотии (Hourcade, Pilotte, 
West и Parette, 2004). Меѓутоа, денес за корисник 
на потпомогната комуникација се смета секоја 
личност која во текот на животот ќе наиде на 
комуникациски тешкотии или на неможност за 
комуникација на вообичаен начин. Најчесто во 
литературата како корисници се наведуваат 
следните групи: 1) деца кои се родени со некој тип 
конгенитални тешкотии кои влијаат на целокупниот 
развој (на пример, нарушување од аутистичниот 
спектар, церебрална парализа, генетски синдроми, 

Корисници 
на потпомогната комуникација
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интелектуални тешкотии, повеќекратни тешкотии, 
оштетување на слухот итн.) или 2) личности чии 
сложени комуникациски потреби настануваат 
како последица на повреда или болест кои 
значително ги ограничуваат усвоените јазично-
говорни способности (на пример, трауматско 
оштетување на мозокот, оштетување на слухот 
итн.) или 2) личности чии сложени комуникациски 
потреби настануваат како последица на повреди 
или болести кои значително ги ограничуваат 
усвоените јазично-говорни способности (на при-
мер, трауматско оштетување на мозокот, мозо-
чен удар). Во споменатите популации во повеќето 
случаи се присутни тешки експресивни и/или 
рецептивни комуникациски нарушувања (Weitz, 
Dexter i Moore, 1997). Говорните способности 
зависат од хронолошкиот период и сериозноста 
на тешкотиите, па така говорот може да биде 
неразбирлив, ограничен на помалку од десет 
зборови или може целосно да изостане (Romski 
i Sevcik, 2005). Затоа се препорачува употреба на 
потпомогната комуникација; имено, стратегиите за 
потпомогната комуникација можат да го поттик-
нат експресивниот и рецептивниот јазичен развој.  

Важно е да се води сметка за индивидуалните 
разлики затоа што немаат нужно сите деца со 
наведените нарушувања сложени комуникациски 
потреби. Исто така, ако постојат сложени 
комуникациски потреби, тие се со различен 
интензитет и не бараат еднаква форма на пот-
помогната комуникација. Освен тоа, Beukleman 
и Mirenda (2005) нагласуваат дека всушност не 
постои типичен корисник на потпомогнатата 
комуникација, туку дека потпомогнатата комуни-
кација може да ја користи секоја личност на 
која треба да ѝ се обезбеди поддршка во кому-
никацијата, јазикот, говорот или раната писменост. 
Истите автори ја образложуваат разновидноста на 
сложените комуникациски потреби поврзувајќи 
ги со единственоста на личноста, која не може 
да комуницира преку говор и/или писмо (Beukel-
man и Mirenda, 2013). На пример, момчето кое 
има церебрална парализа комуницира со говор, 
но кога ќе почне да ги совладува предвештините 
за пишување, не може да го користи моливот и 
во тој момент неговите комуникациски потреби 
доминантно се врзуваат за пишувањето. Искус-
твата од праксата покажале дека родителите 
неретко наведуваат дека на задоволителен начин 
се разбираат со детето („разбирам сè што говори 
или покажува“) кое има сложени комуникациски 
потреби, но детето со друг комуникациски партнер 
не може да оствари ни приближно ниво на кому-
никација. 

Потпомогнатата комуникација подразбира употре-
ба на различни симболи (на пример, гестикулации, 
мануелни знаци, графички симболи, различни 
високотехнолошки решенија), што ја прави при-
способлива на можностите и потребите на секој 
корисник. Традиционално се дели на техники за 
потпомогната комуникација без помагала (анг. un-
aided symbols) и на техники за потпомогната кому-
никација со помагала (анг. aided symbols) (Sevcik и 
Romski, 2000; Wilkinson и Henning, 2007).

Техники на потпомогната 
комуникација без помагала

Техниките на потпомогнатата комуникација без 
помагала или нетехнолошките комуникациски 
средства подразбираат техники кои не бараат 
употреба на предмети, материјали, опрема и уреди, 
туку корисниците се служат со сопственото тело 
(Wilkinson и Hennig, 2007). Предноста на техниките 
на потпомогнатата комуникација без помагала 
е постојаната достапност на корисникот и на 
можноста за брзо и ефикасно пренесување на 
пораките. Техниките без помагала бараат одре-
дено ниво на моторички вештини, а со оглед на 
тоа што кај многу корисници на потпомогнатата 
комуникација постојат тешкотии во грубата и 
фината моторика, тие можат да го отежнат прои-
зводството на разбирливи пораки, што е нивниот 
главен недостаток (Millikin, 1997.; Wilkinson и Hen-
nig, 2007). Комуникациските средства кои ѝ при-
паѓаат на оваа категорија се вокализација, говор 
на телото, гестикулации и мануелни знаци (Millikin, 
1997).

со помагала без помагала

нискотехнолошка високотехнолошка

Децата со сложени комуникациски потреби 
често се служат со вокализации кои имаат 
комуникациска функција. Тоа може да вклучува 
звуци како смеење, плачење, викање, зевање и 

Слика 2. Поделба на потпомогнатата комуникација со оглед 
на различните техники (Car, Ivšac Pavliša и Rašan, 2018)
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стенкање, со што најчесто се означува физичката 
и емоционалната состојба на личноста (Beukel-
man и Mirenda, 2005). Millikin (1997) истакнува 
дека вокализациите што се произведуваат со 
комуникациска намера се ефикасно средство 
за брз пренос на едноставни пораки. Кога ќе се 
спојат со промени на фацијалната експресија и 
со говор на телото, значењето на вокализациите 
може да биде специфично. На пример, мрштењето 
и повлекувањето играчка близу телото ефикасно 
ја пренесува пораката дека детето во тој момент 
не сака да ја споделува играчката со другите. Исто 
така, вокализациите неретко се ефикасно средство 
за свртување на вниманието на комуникациските 
партнери. 

Говорот на телото се однесува на однесувањата 
кои ја вклучуваат положбата, односно држењето 
на телото и сигналите кои обично можат да се 
препознаат и да се разберат како комуникациски 
(на пример, навалувањето кон личноста во текот 
на интеракцијата означува интерес за интеракција) 
(Millikin, 1997). Говорот на телото може да се 
користи како самостојна техника за потпомогната 
комуникација без помагала. 

Гестикулациите се невербални однесувања кои 
вклучуваат движења на телото, фацијална екс-
пресија, држење на телото и движење на очите 
и кои имаат комуникациска улога (Beukelman и 
Mirenda, 2005). Гестикулациите можат да бидат 
конвенционални или идиосинкретички (Mil-
likin, 1997). Конвенционалните гестикулации 
вклучуваат движења кои имаат значење за 
општествената заедница и нивното значење е 
релативно конкретно, поради што се лесно раз-
бирливи за околината (на пример, кимање со 
главата, палецот исправен нагоре). За разлика од 
конвенционалните, идиосинкретичките гестикула-
ции најчесто можат да ги препознаат само лицата 
кои го познаваат лицето што ги користи (на пример, 
одреден знак со раката е знак за вид бонбонче 
што детето го сака). За ова ќе стане збор повеќе 
во главата за интервенциите за лицата на ниво на 
предсимболичка комуникација. Ограничувањата 
во употребата на гестикулациите се однесуваат на 
количеството и видот на пораки што корисникот 
може да ги пренесе. Таквите пораки се ограничени 
на „сега и тука“, поради што е тешко па дури и 
невозможно со гестикулации да се пренесе идеја 
или да се реферира на предмети, луѓе и настани 
надвор од моменталниот контекст (Millikin, 1997). 
За разлика од гестикулациите, мануелните знаци 
имаат специфично значење и во раната доба 
најчесто се користат во комбинација со други 

форми на потпомогната комуникација. Нивното 
воведување во комуникацискиот репертоар на 
детето се покажало како ефикасно привремено 
средство за комуникација кај децата со говорна 
апраксија и јазични тешкотии (Čavužić Čajko, Ivšac 
Pavliša, Feješ и Klasić, 2013). За обележјата на 
мануелните знаци исто така повеќе ќе се зборува 
во една од следните глави. 

Техниките за потпомогната комуникација со 
помагала подразбираат присутност на надворешен 
физички објект, т.е. на опрема која се користи за 
комуникациски цели (Millar и Scott, 1998). Притоа, 
можат да се разликуваат нискотехнолошки и 
високотехнолошки комуникациски средства. 
Нискотехнолошките комуникациски средства 
вклучуваат користење на надворешни објекти, 
но не бараат употреба на технологии (Millar и 
Scott, 1998; Wilkinson и Henning, 2007). Во оваа 
категорија можат да се сместат: опипливи 
симболи (на пример, реални предмети, намалени 
предмети, делови од предмети), картички со 
графички симболи (фотографии, слики; Слика 2), 
комуникациски плочки, плочки со букви, зборови 
или фрази, комуникациски книги, комуникациски 
пасоши и е-тран рамки. 

Личноста која се наоѓа во фаза на изнурнувачка 
комуникација, значи почетна комуникација, поедно-
ставно преминува од предмети на поапстрактни 
симболи со помош на тактилната репрезентација 
на местото, активностите, концептите или луѓето, 
значи опипливите симболи. Опишаниот вид сим-
боли често го користат лица со интелектуални 
тешкотии и/или со оштетен вид. Тие се разликуваат 
според нивото на апстракција, така што симболот 
„ѕвезда“ (на пример, играчка ѕвезда) може да се 
однесува на песната Трепкај, трепкај и во тој случај 
корисникот треба да се подучува на таа поврзаност 
(на пример, да почне да ја пее песничката кога ќе 
се избере предметот „ѕвезда“). Друг пример на 
нискотехнолошки средства, е-тран рамките, се 
пластични проѕирни рамки низ кои соговорниците 
можат да се гледаат. На работ на рамката има 
симболи, букви или бројки кои се видливи од двете 
страни. Корисникот ја формира пораката така што 
ќе одбере симбол со поместување на главата и со 
насочување на погледот. 

Техники на потпомогната 
комуникација со помагала
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Сè поприсутната, пораспространетата и неод-
минливата растечка улога на технологијата во 
секојдневниот живот, доведе до тоа нискотехно-
лошките средства и во интервенциите на потпо-
могнатата комуникација во сè поголема мера да 
бидат заменувани со високотехнолошки средства. 
Високотехнолошките комуникациски средства ја 
вклучуваат употребата на сложена електронска и 
компјутерска опрема. Во оваа категорија можат да 
се сместат системите со кои се управува со поглед, 
комуникациските помагала со синтеза на говорот 
(електронски комуникатори), компјутерите, лапто-
пите, таблетите, паметните телефони, односно раз-

Слика 2. Примери за комуникациски средства 
кои му се достапни на детето во текот на 

секојдневните активности; комуникациски плочки 
(нискотехнолошко средство) и визуелен распоред (горе 
– среднотехнолошко средство), картички со графички 

симболи (долу – нискотехнолошко средство).

лични форми на информациско-комуникациска 
технологија (Millar и Scott, 1998). Комуникациските 
помагала можат да вклучуваат графички симболи 
кои исто така се користат кај нискотехнолошките 
помагала, но и во овој случај тие се избираат со 
допир на екранот (Flores i sur., 2012).

Постојат и т.н. среднотехнолошки средства, пре-
одна форма кон високотехнолошките, затоа 
што за напојување им треба надворешен извор 
на енергија – батерии, но говорниот излез тука 
го сочинуваат претходно снимени искази, без 
можност за синтеза на говорот според текстуален 
запис со симболи (анг. text to speech), што е 
вообичаена функционалност на електронските 
комуникатори. Покрај тоа, ваквите уреди не 
содржат база на симболи, туку комуникациските 
плочки или издвоените графички симболи треба 
претходно да се подготват. Примери за такви уреди 
се т.н. Big Mack како едноставен тастер за снимање 
звучни пораки или уредите со статички приказ на 
дисплеј во кој се вметнува комуникациска плочка 
и се снимаат звучни записи од пораки, како 
комуникаторот GoTalk (Слика 3). 

Нискотехнолошките средства не овозможуваат 
изговарање на одбраните симболи, затоа што 
од комуникацискиот партнер се очекува да го 
„моделира“ користењето на графичките симболи, 
гестикулации или мануелните знаци, односно да 
го користи комуникациското средство на детето 
заедно со говорот. Повеќе детали за стратегијата 
за збогатен јазичен внес има во следната глава. 

Слика 3. Едноставен комуникатор со речник 
приспособен за интерактивно читање на сликовници [*]

1 
1 Примерите на нискотехнолошки форми на комуникација кои се прикажани во учебникот се развиени во 
Лабораторијата за потпомогната комуникација, која работи во рамки на Наставно-клиничкиот центар на Едукациско-
рехабилитацискиот факултет. Подетални информации можат да се пронајдат на веб-страницата тука.
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Нискотехнолошките средства често вклучуваат 
користење на комуникациските книги кои се 
состојат од плочи со фотографии, слики (Слика 
4), букви и слични материјали (Слика 5). Секоја 
ситуација бара поинакви материјали за кому-
никација (на пример, различен речник ќе се 
користи во комуникацијата со родителите, прија-
телите, на училиште, во рамки на одредени 
инсти-туции). Комуникациските книги мораат 
да се приспособуваат на корисниците и да се 
надопол-нуваат со испишување, пластифицирање 
и органи-зирање на наведените материјали, што 
бара посветување многу време (Magušić, 2018).  
При организирањето на комуникациската книга 
треба да се земе предвид изборот на вокабуларот 
(види поглавје 8). Меѓутоа, нискотехнолошките 
форми на потпомогната комуникација треба да 
се предвидат и кај долгорочните корисници на 
високотехнолошки комуникациски помагала 
(поради причини како што се осветлувањето, 
капацитетот на батериите или можноста за 
дефекти).  

Во текот на последните три децении се забележува 
пораст на употребата на високотехнолошките 
форми на потпомогната комуникација, кој се 
поврзува со карактеристики како што се прено-
сливост, достапност и социјална пожелност 
(Light и McNaughton, 2012). За разлика од ниско-
технолошките средства, високотехнолошките 
форми на потпомогната комуникација имаат многу 
функционалности: овозможуваат зачувување на 
многу комуникациски плочки и други материјали 
кои лесно се организираат и се надополнуваат 
со нови материјали со помош на фотографирање, 
скенирање или пронаоѓање материјали на интер-
нет. Исто така, комуникацијата со помош на 
комуникациски помагала со синтеза на говор е 
разбирлива за поголем број луѓе и на корисниците 
им овозможува интеракција со различни комуни-
кациски партнери. 

Високотехнолошките комуникациски уреди и 
соодветните софтвери често исцрпуваат финан-
сиски и на некои корисници поради тоа и им се 
недостапни, исто како и на установите во кои се 
организира стручна поддршка. Поради тоа, сè 
повеќе се изработуваат апликации кои можат да 
се користат како целосни системи за потпомогната 
комуникација (на пример, апликацијата Komunikator 
Plus на ICT-AAC или апликацијата Cboard – за овие 
апликации ќе стане збор повеќе во главата за 
решенијата од информатичко-комуникациската 
технологија развиени или приспособени на 
хрватски јазик). Овие апликации можат да се пре-

Слика 4. Комуникациска плочка осмислена со цел 
интерактивно учество на детето во игрите со коцки 

(горе) и употреба на комуникациската плочка во текот 
на активностите со воз (долу)

Слика 5. Пример за комуникациска книга со речник 
кој е избран според индивидуалните потреби на детето 
(Работен материјал на Лабораторијата за потпомогната 

комуникација)
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земат од уреди како паметни телефони, лаптопи, 
таблети итн. (Слика 6). Тие уреди најчесто се мали, 
со прифатлива цена и преносливи, што е клучно 
во процесот на зајакнување на самосвеста и 
социјализацијата на лицето што ги користи и ги 
прави целосно социјално прифатливи. 

И покрај споменатите предности на електронските 
уреди, нивната употреба зависи од капацитетот на 
батериите и околните услови и затоа се препорачува 
да се комбинираат со нискотехнолошките средства 
(Wilkinson и Henning, 2007). 

КОВИД 19

ЈАС

ТИ

КОЈ

ПОМОШ МИЕЊЕ РАЦЕ КАШЛАЊЕ ПРЕД СЕГА ПОСЛЕ

САКАМ ДОКТОР ЗАГРИЖЕН ЗДРАВ БОЛЕН

ИМАМ МЕ БОЛИ ТЕМПЕРАТУРА КОРОНАВИРУС ДОБРО

ТЕЛЕФОНИРА КИВАЊЕ БОЛНИЦА ЛЕК ЛОШО

Врз основа на истражувањето на Morin и 
соработниците (2018), се заклучува дека висо-
котехнолошките форми на потпомогната кому-
никација кои ги користат децата со аутистичен 
спектар на  нарушувања и/или со интелектуални 
тешкотии се сметаат за научно втемелена интер-
венција, но во исто време не се пронајдени разлики 
во ефикасноста на нискотехнолошките наспроти 
високотехнолошките помагала. 

Слика 6. Пример за комуникациска плочка/мапа на тема 
КОВИД-19, која се наоѓа во апликацијата Cboard [**], која 

е развиена и за користење на интернет и за преносни 
уреди

Иако визуелната поддршка поради својот визу-
елен модалитет е вткаена во сите форми на 
потпомогната комуникација, поради своите 
карактеристики таа го надминува светот на 
комуникацијата и светот на развојните тешкотии 
– визуелната поддршка е сеприсутна во животите 
на луѓето и го олеснува секојдневното снаоѓање и 
функционирањето на сите, а не само на лицата со 
тешкотии. На пример, повеќето луѓе прават список 
на продукти како потсетник за купувањето во 
маркет и внесуваат обврски во календари за да се 
сетат на идните важни работи. 

1 
2 Апликацијата Cboard беше создадена како резултат на регионалната иницијатива на УНИЦЕФ: For every child: a VOICE. 
Harnessing 21st century technology to promote communication, education and social inclusion for young children with develop-
mental delays and disabilities; хрватската верзија на апликацијата е достапна на линкот тука.  

Други форми 
на визуелна поддршка

Исто така, за полесно да групираат одредени 
знаења и за да го дефинираат односот меѓу 
појавите, прават графикони, таблици и разни 
шематски прикази. Особено грижливите родители 
на детето што тргнало на училиште, а сè уште не 
знае да чита, му помагаат полесно да се снаоѓа со 
дневниот и неделниот распоред така што за секој 
од предметите му ставаат графички симболи кои 
ќе му помогнат да знае кои предмети ги има тој 
ден на училиште и сл. Таквите визуелни распореди 
подразбираат след на настани или активности 
прикажан во слики кои на лицата им го олеснува 
разбирањето на тоа што следува (Слика 7). При 
изработката на визуелните распореди можат да 
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се користат фотографии, симболи или, за лицата 
што читаат, текст. Споменатиот пример е со цел да 
се нагласи како улогата на визуелната поддршка 
е безусловно олеснувачка и во многу случаи 
само привремена поддршка која се укинува кога 
ќе се пронајде друг механизам на снаоѓање – во 
случај на споменатото прваче, кога ќе го совлада 
читањето. 

Визуелната поддршка на комуникацијата и 
учењето на децата и лицата со тешкотии во 
развојот не е последното прибежиште кон кое 
треба да се отиде кога тешкотиите ќе станат 
такви што значително го попречуваат носењето 
на поединецот со секојдневните барања во 
семејството, во градинка, на училиште и сл. Значи, 
визуелната поддршка се препорачува штом се 
воочи дека детето побрзо и подобро ги усвојува 
информациите презентирани преку визуелен пат, 
ако тоа го сметаат повеќе стручни лица кои имаат 
допир со детето и ако детето реагира подобро на 
дразбите презентирани со дополнителен визуелен 
модалитет во однос на само аудитивниот (Cohen и 
Gerhardt, 2016). Од наведеното може да се заклучи 
дека за поткрепување на аудитивниот модалитет 
со визуелниот не е нужно постоење на значајни 
развојни тешкотии, затоа што и детето со благи 
тешкотии (условно кажано) подобро функционира 
ако му се обезбеди дополнителен модалитет за 
запаметување информации, за зголемување на 
мотивацијата и сл. 

Слика 7. Пример за визуелен распоред кој ги прикажува 
дневните активности на детето

Според наводите од литературата, околу 30% од 
лицата со аутистичен спектар на нарушувања 
(АСН) не го развиваат говорот во мерата што 
ги задоволува нивните дневни комуникациски 
потреби (Light, Roberts, Dimarco и Greiner, 1998). 
Наведениот податок не зачудува, затоа што 
вештините за моторичко планирање, кои за лицата 
со АСН се голем предизвик, се многу поедноставни 
при користењето на потпомогнатата форма на 
комуникација отколку при говорот. Изведувањето 
на мануелни знаци, земањето симбол втиснат на 
хартија, разлистување на книгите и избирањето 
симболи со допир на екранот на уредот се многу 
поедноставни дејства за моторичко планирање и 
изведба отколку суптилните и прецизни движења 
на органите за говор. Многу други карактеристики 
на потпомогнатата комуникација се засноваат на 
карактеристиките кои им помагаат на лицата со 
АСН да ги компензираат нивните слаби страни и 
да ги искористат потенцијалите. Така, на пример, 
визуелниот модалитет на потпомогнатите форми 
на комуникација е карактеристика на визуелните 
кодови кои лицето со АСН може подобро да 
ги обработува (Althaus, De Sonneville, Minderaa, 
Hensen и Til, 1996). Исто така, нивниот интерес за 
неживи предмети е дополнителна поттикнувачка 
околност за усвојување на комуникацијата со 
графички симболи и уреди со говорен излез. Со 
потпомогнатите форми на комуникација може да 
се контролира нивото на сложеност на симболите, 
што го олеснува проблематичното обработување 
на сложените сигнали за лицата со АСН. Понатаму, 
намалената флексибилност и тешкотиите кои се 
јавуваат при промените, што се меѓу најистакнатите 
карактеристики на АСН, во потпомогнатата кому-
никација се ублажуваат со нејзината статичност и 
предвидливост. Благодарение на материјалната 
природа на симболичкото средство (слика, книга 
или уред), може да се каже дека средството 
претставува мост до комуникацискиот партнер, 
што на лицата со АСН, кои тешко се снаоѓаат со 
директните социјални контакти, им ја олеснува 
комуникацијата. 

Во Табела 1, од една страна се сумирани каракте-
ристиките на АСН, а од друга значењата на потпо-
могнатата комуникација, кои ги користат силните 
страни, го минимизираат влијанието на дефицитот 
и овозможуваат снаоѓање со социјалниот свет. 

Индикатори за употреба 
на потпомогната комуникација 
и визуелна поддршка
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Табела 1. 

Карактеристиките на АСН и нивниот однос кон можностите кои ги нуди потпомогнатата комуникација (Cafiero, 2005)

АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА ПОТПОМОГНАТА КОМУНИКАЦИЈА

Подобри во обработка на визуелните информации Употреба на визуелни кодови

Интерес за неживи предмети Алатките и уредите се неживи предмети

Тешкотии со комплексни сигнали Можност за контрола на нивото на сложеност

Тешко носење со промените Статичност и предвидливост

Тешкотии со сложеноста на социјалните интеракции Мост до комуникацискиот партнер

Тешкотии со моторичкото планирање Моторички поедноставна изведба отколку во текот на 
говорот

Анксиозност Интервенциите на потпомогнатата комуникација не 
применуваат притисок или стрес

Предизвици во однесувањето Обезбедува моментално средство за комуникација, 
антиципирајќи ги непожелните однесувања

Тешкотии во памтењето Обезбедува средство за јазично разбирање кое почива 
повеќе на препознавање отколку на памтење

На визуелната поддршка во голема мера се потпираат и некои од научно втемелените интервенции, како 
што се визуелните распореди, социјалните приказни и видеомоделирањето (National Autism Center, 2015., 
Steinbrenner и сораб., 2020), кои ќе бидат прикажани во посебни глави. 
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Активности за самостојно учење
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3. Клучни карактеристики на потпомогнатата
    комуникација во раната интервенција

Децата на рана возраст имаат сложени комуникациски потреби и на нивните 
семејства важно е да им се обезбедат привремени форми на поддршка во рамки 
на раната интервенција, затоа што навременото вклучување во системот на рана 
интервенција го унапредува подоцнежното социјално вклучување, ја зголемува 
продуктивноста во општеството и го намалува стресот во семејството (Guralnick, 
2005).

Моника Росандиќ Гргиќ и Јасмина Ившац Павлиша

Методите на потпомогнатата комуникација кои 
се воведуваат на рана возраст овозможуваат 
развој на функционална комуникација, создав-
аат основи за усвојување на писменоста, го 
унапредуваат социјалното вклучување, ја зголе-
муваат независноста во вештините на секој-
дневниот живот и го зголемуваат квалитетот 
на живот (Drager, Light и McNaughton, 2010). 
Поради сето наведено, нужно е програмите на 
рана интервенција да ги предвидат услугите на 
потпомогнатата комуникација за стручните лица 
да го зајакнат семејството на детето кое не може 
ефикасно да комуницира со говор и да ја подучат 
неговата околина како да му даде поддршка за 
употребата на гестикулации, графички симболи 
или технологии во изразувањето на секојдневните 
потреби, желби, знаења и чувства. 

Како што беше кажано во претходната глава, 
технолошките средства постепено почнуваат да 
преовладуваат во различните интервенциски 
пристапи. Многу од нивните предности и ино-
вативни можности се веќе нагласени, но важно 
е едуцирањето и развивањето критичен став – 
имено, не е технологијата таа што го овозможува 
развојот на комуникацијата – прецизно разрабо-
тените методички принципи за употреба на 
потпомогнатата комуникација интегрирани со 
научно втемелени пристапи се алатките кои се 
нужни за личноста со комуникациски тешкотии 
да имаат корист од технологијата. Значи, набаву-
вањето на технолошкиот уред е само еден запче-
ник (често не најважниот) во механизмот на 
подучувањето на комуникација (Blischak и Ho, 
2000). Дека е потребна доза на претпазливост, 
критичност и задршка упатува и литературата, 
но и личните клинички искуства во работата, кои 
потврдиле дека родителите честопати бараат 
средство, успеваат да ги соберат потребните 
финансии за уредот и кога ќе помислат дека 
најважното е направено, за нив интервенцискиот 
пат допрва почнува. 

Стручните лица кои ја промовираат потпомогнатата 
комуникација неретко го цитираат следново: „Што 
се случува кога во иста просторија ќе се најдат 
дете и компјутер? Ништо посебно.“ Токму овој 
цитат ја нагласува клучната улога на стручното 
лица и на комуникациските партнери кои треба 
да управуваат со процесот на проценка, односно 
со користењето на асистивната технологија 
(Bean, 2017). За методите на потпомогнатата 
комуникација успешно да се спроведуваат, треба 
многу добро знаење како да се избере соодветното 

Слика 1. Примена на потпомогната комуникација 
во секојдневните рутини (родителите ги одбираат 

симболите за комуникациска предлошка и ги користат 
во ситуацијата на хранење на детето)
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средство за комуникација, како да се овозможи 
развој на комуникацискиот и јазичниот развој и 
како потпомогнатата комуникација да се интегрира 
во секојдневниот живот (Слика 1). Главните начела 
во примената на потпомогнатата комуникација во 
раната интервенција ги вклучуваат: а) родителите 
како важни членови на тимот; б) примената на 
потпомогнатата комуникација во секојдневните 
рутини; в) помагала кои се едноставни и лесно 
приспособливи за користење; г) можност за 
набавување на уредите и поддршка за нивното 
користење; д) тимска проценка и интервенции 
со родителите како важни учесници; ѓ) изработка 
на индивидуални семејни планови за поддршка; 
е) стратегија која го поттикнување учењето и 
самостојноста; ж) можност за трајно усовршување 
на стручните лица за употребата и бенефитите од 
потпомогнатата комуникација (Drager и сораб., 
2010).

Флексибилност и динамичност 
на системот за потпомогната 
комуникација

Јазикот е динамичен и флексибилен систем кој 
постојано се проширува и се менува, служејќи 
како средство за изразување на различни пот-
реби, идеи, пренесување информации итн. 
Користејќи ги говорот и писмото како конкрети-
зација на симболичкиот систем (јазикот), поеди-
нецот може да учествува во разни човекови 
дејности. Разбирајќи ги симболичките значења 
и познавајќи ги правилата за управување со 
морфосинтаксичката структура на јазикот, поеди-
нецот е во состојба своите идеи и мисли да ги 
обликува во нови искази кои пред тоа не биле 
произведени (Light, Beukelman и Reichle, 2003), 
што уште се нарекува и генеративно јазично 
производство (анг. generative language).

Во согласност со тоа, потпомогнатата комуникација 
во раната возраст претставува динамички процес 
кој постојано се менува со оглед на реакциите 
на детето на интервенцијата и на промените на 
комуникациските потреби и вештини на детето 
(Dodd и Gorey, 2014), како и на промената на 
барањата на околината (DeCoste, 1997). Кога во 
комуникацискиот систем на поединецот ќе се 
воведе потпомогнато комуникациско средство, 
него го сочинува основен репертоар на симболи, 
значенски единици кои треба континуирано да се 
проучуваат и да се модифицираат во зависност 
од индивидуалните комуникациски потреби на 
поединецот. Кај лицата со уредни когнитивни 
способности со висок капацитет за усвојување 

нови содржини, потребата за постојана надградба 
на комуникацискиот систем често е исцрпувачка 
за околината, и временски и финансиски. За 
програмирање на индивидуализираните содржини 
е потребно високо ниво на стручност и познавање, 
како на индивидуалните комуникациски каракте-
ристики на поединецот, така и на јазичните зако-
нитости (Magušić, 2018). На пример, на Слика 2 е 
прикажан материјал направен за поттикнување 
на производството на двочлени искази за озна-
чување на дејството и локацијата на која се 
изведува дејството, што е соодветно за дете кое 
претходно ги совладало едночлените искази. 

Исто така, и новите лица кои учествуваат во 
животот на детето треба да се образуваат (Rožić, 
Ivšac Pavliša, Milković и Feješ, 2015). Поради сето 
наведено, потребна е флексибилност на корис-
никот и на семејството, како и на самите стручни 
лица (DeCoste, 1997). 

Одбирањето на речникот за различни системи на 
потпомогната комуникација денес претставува и 
клинички и истражувачки предизвик (Laubscher 
и Light, 2020). Banajee, Dicarlo и Stricklin (2003) 
издвојуваат три главни начела кои се однесуваат 
на одбирањето на речникот кај корисниците 
на потпомогнатата комуникација, кои потоа се 
инте-грираат во комуникацискиот систем на 
детето: развојно, околинско и функционално. 
Развојното начело се темели на зборови презе-
мени од развојните скалила кои се резултат на 
истражувањата на развојот на јазикот кај децата 

Слика 2. Приспособен материјал осмислен за 
поттикнување на двочлени искази (структура 
на дејството + локација) во Лабораторијата за 

потпомогната комуникација. 

Одбирање и ширење на речникот
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со уреден развој (на пример, именките и глаголите кои децата ги користат во одреден период). Собирањето 
податоци за специфичниот речник кој е дел од опкружувањето во кое корисникот расте е карактеристика 
на околинското начело (на пример, боици, моливи, хартија специфични за контекстот на група во градинка). 
Функционалното начело се потпира на одбирањето зборови со помош на кои корисникот може да ги 
реализира комуникациските потреби, како што се барање, коментирање, поздравување или одбирање.

Во подрачјето на потпомогнатата комуникација клучно е да се разликува основниот (анг. core vocabulary) 
од специфичниот речник (анг.   fringe vocabulary). Основниот фонд на зборови е околу 80% од најчестите 
зборови кои се користат во повеќето од секојдневните ситуации и кои претставуваат темел за функционална 
употреба на јазикот (Banajee и сораб., 2003.; Beukelman и Mirenda, 2005). Постапката за одредување на 
основниот фонд на зборови ги вклучува сите три претходно опишани начела за одбирање на речникот. 
Имено, основниот фонд на зборови се темели на бројот и видот на зборови што ги користат децата со 
типичен развој на возраст од 24 до 36 месеци (Hržica, Kuvač Kraljević и Šnajder, 2013).       

На Слика 3 се наоѓа пример за комуникациска плочка со различни видови зборови кои му припаѓаат 
н основниот фонд на зборови на хрватскиот јазик. Со прегледот на зборови/симболи вклучени во 
речникот се забележува дека во него се застапени различни видови зборови – заменки, глаголи, прилози, 
сврзници итн. Спротивно на тоа, традиционалните речници се базираат на именки и на корисниците им 
овозможуваат исклучиво именување и барање на предмети, поради што денес се смета дека основниот 
фонд на зборови би требало да биде интегрален дел од секој комуникациски систем. Подучувањето на 
корисниците на основниот фонд на зборови е внимателно планиран процес во кој стручните лица и другите 
комуникациски партнери треба да тргнат од моделирање на употребата на јазикот кој се наоѓа на малку 
повисоко ниво од моменталните јазични способности на детето (Hartmann, 2019). 

Слика 3. Пример на комуникациска плочка на која има основен фонд на зборови (Работен материјал 
на Лабораторијата за потпомогната комуникација при Едукациско-рехабилитацискиот факултет во Загреб) 
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Зборовите кои му припаѓаат на специфичниот речник се поврзани со интересите, активностите и стилот 
на корисникот на потпомогнатата комуникација, па нивната употребна вредност е пониска отколку кај 
основниот фонд на зборови. При одбирањето на зборови кои ќе го сочинуваат специфичниот речник 
важно е да се земат предвид комуникациските потреби на поединецот. Освен тоа, за структурата на 
речникот важно е да се размислува затоа што дали новото средство ќе заживее во употребата зависи, 
меѓу другото, и од тоа што ќе може да изрази лицето со својот систем на потпомогната комуникација. 
Marvin, Beukelman и Bilyeu (1994) наведуваат дека 25-30% од речникот е одредено од контекстот (се врзува 
точно за одредена ситуација). Со комбинирањето на основниот фонд на зборови и специфичниот речник 
во комуникацискиот систем на корисникот на потпомогнатата комуникација се зголемува честотата на 
употребата на системот кој лицето го користи (Banajee и сораб., 2003). На комуникациската плочка од 
Слика 3 дополнителните зборови се наоѓаат во категориите во последниот ред. Goossens’, Crain и Elder 
(1992) го споредуваат основниот фонд на зборови со генерички базен на пораки кои се важни во некоја 
активност на кои се додава речник специфичен за дадената активност. Токму поради сето наведено може 
да се заклучи дека одбирањето на речникот мора да биде индивидуален и да се темели на собирање 
податоци за интересите, искуствата, лицата и местата кои се специфични за корисникот и за неговото 
семејство. Со цел собирање податоци за речникот кој ќе биде дел од комуникациската плочка, односно 
книга, се користат различни прашалници (Fallon, Light и Paige, 2001).

Освен процесот на одбирање на речникот, одредени стручни лица при создавањето на комуникациските 
плочки користат систем за кодирање на симболи со помош на бои кој го олеснува усвојувањето на 
редоследот на зборовите и тој се темели на боите кои се наоѓаат во заднината на симболот или на неговата 
рамка. Во тој случај според одреден принцип со бојата се означува заднината или работ на самиот симбол. 
Системот на кодирање со боја, прикажан ан Слика 4, се нарекува Фицџералдов клуч (DeCoste, 1997). Постои 
и негова модифицирана верзија која се користи во специфични системи на потпомогната комуникација, 
како т.н. Прагматичка организација на динамички екрани (PODD), за која ќе стане збор во посебна глава. 
Постојат и други начини на кодирање со боја (Goossens’ и сораб., 1995). Двата система се договорени и 
користени и на ниту еден не му се дава предност во однос на другиот, но важно е одбраниот систем на 
кодирање да се користи систематски, што на корисникот на потпомогнатата комуникација ќе му го олесни 
усвојувањето на граматичкиот систем во целина. 

Мултимодалноста како карактеристика 
на потпомогнатата комуникација
Една од клучните карактеристики на потпомогнатата комуникација е вклучувањето на сите модалитети кои 
ја поддржуваат и ја поттикнуваат комуникацијата во целина (Van der Meer и сораб., 2012). Мултимодалната 
комуникација може да вклучува говор, фонолошки поедноставени зборови, фацијална експресија, 
следење со поглед, мануелни знаци, положба и движење на телото, приближување или оддалечување од 

Слика 4. Начин на кодирање на симболите според Фицџералдовиот клуч

Кој? 

Подмет во 
реченица. 

Лица

Што 
прави некој 
или што се 
случува? 
Глаголи

Што? 

Именки 
(предмети во 

реченици)

Каде? 

Места

Описни 
реченици 

придавки и 
прилози

Зборови 
кои се користат 

во социјални 
ситуации. 

Поздрави

Различни 
„мали” 

зборови. 

Предлози

НАЧИН НА КОДИРАЊЕ СИМБОЛИ – ФИЦГЕРАЛДОВ КЛУЧ
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комуникацискиот партнер, текстуални пораки како и користење на сите достапни средства за потпомогната 
комуникација (Sevcik и Romski, 2005). Модалитетите можат да се менуваат во зависност од потребите на 
корисникот. Со проучување на литературата е утврдено дека корисниците на потпомогнатата комуникација 
најчесто користат високотехнолошки помагала, графички симболи и мануелни знаци (Van der Meer и 
сораб. 2012). Истите автори врз база на прегледот на истражувањата заклучуваат дека поттикнувањето 
на децата на рана возраст, со комбинирање на трите наведени модалитети, се покажало ефикасно. 
Sigafoos и соработниците (2009) наведуваат дека е важно да се препознае кој модалитет корисникот 
на потпомогнатата комуникација доследно го одбира или го претпочита, што може да се заклучи врз 
основа на набљудување на епизодите од секојдневната комуникација. Иако е важно да се препознае 
претпочитаниот модалитет за дополнително да се поттикнува, тоа не значи дека треба да се крене раце 
од останатите модалитети затоа што мултимодалноста овозможува пренесување пораки на различни 
комуникациски партнери во различни ситуации. Изборот на модалитетот зависи од индивидуалните 
обележја на лицето, што подразбира комуникациски вештини, когнитивно ниво, моторички способности 
и надворешни фактори како што се семејните ставови, знаењето на стручните лица кои се вклучени во 
интервенцијата и достапноста на стручна поддршка и парични средства (Pinto и Gardner, 2014). Williams, 
Krezman и McNaughton (2008) нагласуваат дека потпомогнатата комуникација не се сведува на обид да 
го поттикнеме развојот на говорот, туку станува збор за збир техники и стратегии кои го поддржуваат 
учеството на детето во многу секојдневни активности и во социјалните опкружувања. 

Пример 1.

Во текот на шестмесечниот период на поддршка се настојуваше да се утврди дали може мултимодалниот 
пристап (комбинацијата на мануелни знаци, графички знаци и високотехнолошки уреди; Слика 5) да 
резултира со напредок во комуникацијата, јазикот и вештините на раната писменост кај петгодишно девојче 
со Волф-Хиршорнов синдром (WHS). WHS го следат нетипични кранифацијални карактеристики, детска 
говорна апраксија и различни степени на интелектуални тешкотии. 

На почетокот на интервенцијата разбирливоста на говорот беше значително нарушена и девојчето се 
служеше со неколку мануелни знаци кои не ѝ беа познати на нејзината околина, туку само на стручните лица. 
Интервенцијата се состоеше од воведување мануелни знаци, но и од комбинација на високотехнолошки 
решенија и визуелна поддршка. Резултатите покажаа дека се постигна напредок во сите наведени подрачја 
(Rožić и сораб., 2015). Кај девојчето е забележано зголемување на бројот на комуникациски функции 
и комуникациски средства, како и напредок во јазичното производство (поврзување на зборовите во 
двочлени изрази), во рецептивниот и експресивниот речник и во предвештините за читање и пишување 
(издвојување на првиот глас во зборовите и именување на 14 зборови). 

Од наведеното може да се заклучи дека воведувањето на потпомогнатата комуникација може да делува 
поттикнувачки на развојот на комуникацијата, јазикот и вештините за раната писменост. Понатамошното 
користење на потпомогнатата комуникација би го обезбедило развојот на комуникацијата, јазикот и 
писменоста и активното учество на девојчето во сите аспекти на социјалниот живот.  

Слика 5. Пример за мултимодална 
интервенција кај дете 

со Волф-Хиршорнов синдром 
(Rožić и сораб., 2015)
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Во истражувањата насочени кон одредување на 
карактеристиките на потпомогнатата комуникација 
често се цитира тврдењето „на корисниците на 
потпомогната комуникација едно никогаш не 
им е доволно“, со што се свртува вниманието на 
значењето на мултимодалноста во подрачјето 
на потпомогнатата комуникација. Имено, на 
лицата со сложени комуникациски потреби треба 
да им се обезбеди повеќе од едно средство за 
комуникација, повеќе од еден комуникациски 
партнер, повеќе од една комуникациска стратегија 
и повеќе од едно комуникациско опкружување 
(Williams и сораб., 2008; Bohaček, Ivšac Pavliša, Car, 
Milković и Popčević, 2017).  

Веќе беше доволно споменувано дека новите 
алатки овозможуваат имплементација на потпо-
могнатата комуникација во секојдневната ко-
муникација и во јазикот на начин кој би бил 
невозможен пред технолошката револуција, која 
овозможила и подобар пристап до визуелните 
содржини, но воедно и поефикасно креирање 
содржини за подучување. Сепак, независно од 
комуникацискиот систем кој се воведува кај 
детето – мануелни знаци, нискотехнолошки 
средства, високотехнолошки средства – има 
неколку темелни претпоставки за совладување на 
потпомогнатата комуникација. 

Првиот е достапноста на комуникациското 
средство. Стручната пракса, како и податоците 
од литературата, ја потврдуваат тенденцијата 
потпомогнатото средство, на пример комуника-
циската книга, да се користи во ограничени 
контексти, како што се логопедскиот кабинет или 
домот на корисникот, додека во сите останати 
ситуации книгата да се остава дома, па детето да 
нема со што да комуницира додека е во парк, во 
библиотека, болница, кај баба и сл. Како што за 
подучувањето на вештините за пишување е нужна 
достапноста на пенкало/тастатура и хартија/уред, 
така за совладување на потпомогнатата комуни-
кација услов е и достапноста на помагалата на 
детето. 

Друго, што многу често се занемарува, е потре-
бата за заситеноста на околината на која лицето 
со комуникациски тешкотии ѝ припаѓа од мода-
литетот на комуникацијата што го користи лицето. 
Природно и мотивирачки е да се служи со јазикот 

Темелни претпоставки 
за совладување 
на потпомогнатата комуникација

на природната околина; додека лицето со тешкотии 
користи слики, а комуникацискиот партнер говор, 
доаѓа до невоедначеност во системите за коди-
рање на значењето, а со тоа и до неправилност 
во придонесите на комуникациските партнери 
(на пример, на едниот партнер му треба многу 
подолго време за да ја оформи пораката). Тоа за 
лицето со тешкотии (на пример, со моторички) 
е многу стигматизирачки и обесхрабрувачки за 
продолжување на комуникацијата. Друга низа 
проблеми се јавува поради спротиставување на 
природните законитости на усвојување на јазикот. 
Детето кое не може да ја усвои комуникацијата 
со говор претежно го усвојува јазикот преку 
аудитивни сигнали (говор), а учи да произведува 
искази со помош на графички симболи. За овие 
пречки во усвојувањето/учењето на јазикот ќе 
стане збор повеќе во главата за прагматичките 
начела при организацијата на комуникациските 
книги.

За претходната претпоставка е поврзан и фактот 
дека визуелниот модалитет, потпомогнатата 
форма на комуникација би требало да се користи 
не само како средство за јазично изразување, туку 
и за зајакнување на јазичното разбирање (Drager и 
сораб. 2006). Тоа е навистина важно во раната доба 
на децата кај кои јазичниот развој е позависен 
од раните комуникациски карактеристики и каде 
што активно се поттикнува јазичното разбирање 
како предуслов за јазично производство. Додека 
има спроведено многу истражувања на темата на 
употребата на потпомогнатата комуникација за 
јазично производство, корпусот истражувања за 
поттикнување на разбирањето значително е помал 
(Romski и Sevcik, 1993.; Sevcik, 2006) и видливо 
ограничен на разбирањето на временските кон-
цепти и распореди (Krantz, MacDuff и McClannahan, 
1993), односно на дополнителните визуелни форми 
на поддршка кои не се толку насочени кон кому-
никација, туку повеќе служат на поединецот да му 
се олесни прифаќањето на промените во рутината 
и во опкружувањето. 

Успешните системи на рана интервенција во 
кои низ годините се користи потпомогнатата 
комуникација го унапредуваат интерактивното 
моделирање на системот на потпомогнатата 
комуникација од страна на комуникациските 
партнери, така што комуникацискиот партнер 
паралелно со говорот му покажува и симболи 
од комуникацискиот систем на корисникот на 
потпомогнатата комуникација (Allen, Schlosser, 
Brock и Shane, 2017; Justice, Chen, Tambyraja 
и Logan, 2018). Поради карактеристиката на 
јазичниот внес, кој така се обезбедува, овие интер-
венции честопати се опишуваат со терминот збо-
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гатен јазичен внес и се одвиваат во контекст на 
природните комуникациски интеракции (Popčević, 
Ivšac Pavliša и Bohaček, 2020). Стратегијата на 
збогатен јазичен внес се темели на претпоставката 
дека корисникот на системот на потпомогнатата 
комуникација нема интерактивно да го користи 
системот на потпомогнатата комуникација ако 
употребата на тој систем не му се моделира во 
смислени, секојдневни контексти (Justice и сораб., 
2018).

Во литературата се наведуваат многу препо-
раки за комуникацискиот стил кој се покажал 
како ефикасен при имплементација на пот-
помогнатата комуникација (Hartmann, 2019.; 
Popčević и сораб., 2020), а главните меѓу нив 
гласат:

1. Во комуникацијата со детето кај кое се 
воведува потпомогната комуникација треба 
да се користат повеќе коментари отколку 
прашања (односот на исказните реченици/
коментари – прашањата е 80:20). 

2. Комуникацискиот партнер во текот на 
комуникацијата со детето на рана возраст 
дури 70% од времето паралелно со говорот 
би требало да покажува симболи од кому-
никацискиот систем кој се воведува кај 
детето (мануелни знаци, графички симболи 
на високотехнолошки уред или во комуника-
циската книга).

И, последно, ама рамноправно според важноста 
на првите две претпоставки е спознавањето 
на важноста од проширување на репертоарот 
на комуникациските функции со користење на 
потпомогнатата комуникација (Слика 6). Многу 
често интервенциите кои вклучуваат некоја 
од формите на потпомогнатата комуникација 
се задржуваат на усвојување на основните 
комуникациски функции – одбивање и барање, 
на пример. Комуникациските потреби на 
поединецот во стварноста се многу пошироки и 
ограничувањето на овие рудиментарни функции 
го ограничува активното учество на поединецот 
во социјалните активности. Кај некои поединци, 
на пример кај лицата со PSA, многу често е 
предизвик да се оствари комуникација и за оваа 
цел, но опсегот на комуникациските функции 
би требало да биде многу поширок од лицата со 

поинаква клиничка слика. На пример, кај лицата 
со моторички оштетувања кај кои когнитивниот 
статус е уреден или благо нарушен, треба активно 
да се развиваат и да се обезбедуваат јазични 
средства за поттикнување на другите важни 
комуникациски функции, како декларативно спо-
делување, коментирање, поставување прашања, 
насочување, објаснување итн. 

Ценејќи ги наведените принципи во Детската 
болница во Бостон, развиен е клинички пристап 
за поттикнување на лицата со PSA, т.н. визуелна 
изнурнувачка програма (анг. visual immersion 
program, Shane и сораб., 2011). Во рамки на 
програмата се поттикнува што поширока 
употреба на визуелните симболи во природното 

Слика 6. Проширувањето на комуникациските функции 
со високотехнолошки уред во текот на играта (горе) 

и приспособен материјал за поттикнување на 
повеќечлени искази (долу)
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опкружување на лицето и голем акцент се става 
на соработката со семејството, кое е одговорно 
за имплементација на комуникациските навики 
во секојдневното опкружување на детето. Исто 
така, жестоко се поттикнува употребата на 
потпомогнато комуникациско средство кај поеди-
нецот со тешкотии од страна на неговата социјална 
околина. 

За крај, наместо заклучок, ќе се посвети внимание 
на еден од главните митови за воведувањето на 
потпомогнатата комуникација – верувањето дека 
воведувањето на потпомогнатата комуникација го 
попречува развојот на говорот. Интервенциите кај 
децата со тешкотии, кои отстапуваат во подрачјето 
на јазичното производство традиционално не 
вклучувале потпомогната комуникација (Weitz, 
Dexter и Moore, 1997.; Baumann Leech и Cress, 2011) 
поради претпоставката дека бројот на говорни 
обиди ќе се намали, па дури и ќе исчезне како 
последица на користењето на потпомогнатата 
комуникација. Потпомогнатата комуникација често 
се препорачувала само кога традиционалната 
логопедска терапија се покажувала како неус-
пешна (King, Hengst и DeThorne, 2013). И покрај тоа, 
истражувањата покажале дека воведувањето на 
потпомогнатата комуникација делува позитивно 
на јазично-говорниот развој. Одредени истра-
жувања покажале дека децата на рана возраст 
повеќе се служат со говорот по почетокот на 
интервенцијата со потпомогната комуникација, 
затоа што им се намалува фрустрацијата (Baumann 
Leech и Cress, 2011). Истите автори, со преглед 
на различни истражувања, утврдиле дека кај 
94% од учесниците дошло до зголемено говорно 
производство во текот на периодот на употреба на 
потпомогната комуникација. 

Наместо заклучок

Активности за самостојно учење

1. Поради што е важно во процесот на рана интер-
венција да се воведат и методи на потпомогната 
комуникација?

2. Која е можната улога на технологијата во поттик-
нувањето на комуникацијата?

3. Наведете ги начелата во примената на потпо-
могнатата комуникација во раната интервенција 
(според Drager и сораб., 2010.).

4. Што се смета за т.н. генеративно јазично произ-
водство?

5. Во јазичниот развој на децата најпрвин се ко-
ристат едночлени искази. Зошто исказот како „Те 
молам, дај ми ја чашата“ не е соодветен развоен 
чекор во поттикнувањето на јазичното произ-
водство? Смислете неколку соодветни искази кои 
би ги вклучиле како цел за поттикнување откако 
детето ќе ги совлада едночлените искази. 

6. Поради што натрупувањето именки во комуни-
кациската книга на детето не е поттикнувачко за 
развојот на јазикот?

7. Дали следните тврдења се точни:

a) „Кога детето ќе почне да ја користи комуни-
кациската книга со графички симболи, треба да 
ги игнорира сите гестикулации кои дотогаш ги 
научило и да истрае наместо нив да ги користи 
симболите од комуникациската книга“. 

Точно/Неточно

Образложете го Вашиот одговор ___________________

b) „За што почесто да ја користи комуникациската 
книга, на детето треба да му се поставуваат што 
повеќе прашања во текот на интеракцијата со 
него.“

Точно/Неточно

Образложете го Вашиот одговор____________________

8. Што мислите за тврдењето дека моделирањето 
на употребата на потпомогнатата комуникација во 
текот на играта ја нарушува спонтаноста на играта 
и интеракцијата со детето?

9. Како со помош на графички симболи можете 
да го зајакнете јазичното разбирање? Наведете 
пример. 

10. Тригодишно дете со уредни когнитивни и 
комуникациски способности не ги следи децата 
во поглед на развојот на јазикот и говорот. Во 
комуникацијата со околината користи само не-
колку фонолошки едноставни зборови. Како би го 
организирале воведувањето на потпомогнатата 
комуникација кај ова дете, земајќи го предвид 
концептот на мултимодалност?
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4. Интервенции со потпомогната        
 комуникација за лица кои се на ниво 

  на претсимболичка комуникација

„Сè додека луѓето го сметаа мојот јазик за бескорисен, а изразите на моето лице и 
звуците што го произведував за бесмислени, бев осудена да бидам без глас.“ 

(Sienkiewicz-Mercer и Kaplan, 1989).

Патриција Политано (превод од англиски јазик Саша Шегрт)

Во својата автобиографија Го кревам погледот да кажам да Sienkiewicz-Mercer, поборник за правата на 
лицата со попреченост објаснува дека и покрај нејзината силна желба за комуникација, нејзиниот успех 
во комуникацијата целосно зависел од вештината на другите, нивната подготвеност да комуницираат на 
алтернативни начини и, најважно, од очекувањата што ги имале од неа. На доенечка возраст Рут заболела 
од епилепсија и претрпела оштетување на моторичкиот кортекс во мозокот. Ја изгубила способноста за 
управување со екстремитетите и мускулите вклучени во производството на говор. Откако родителите 
повеќе не можеле да се грижат за неа, сместена е во јавна установа во која персоналот не ја познавал ни 
неа, ниту начинот на кој таа комуницира. Во таквото опкружување никој не се обидел да комуницира со неа. 
Според нејзиното сведоштво, персоналот сметал дека нејзините знаци за „да“ и „не“ се само „бесмислени 
гестикулации“, а таа „немала начин да им приопшти ништо друго“. 

За жал, искуството што го опишува Рут не е единствено. Повеќето лица кои ги користат методите на 
потпомогнатата комуникација сведочат дека другите често ги потценуваат нивните способности и не 
знаат како да комуницираат со нив. Вештините и знаењето на комуникациските партнери имаат клучна 
улога за успехот на интеракцијата во комуникацијата. Тоа е особено вистина кога станува збор за лица кои 
се т.н. претсимболички комуникатори. 

Претсимболичка комуникација

Претсимболичката комуникација се однесува на методите на комуникација во кои не се користат 
изговорени зборови или знаци. Примери за претсимболичка комуникација се вообичаени гестикулации, 
како што се кимање/одмавнување со главата за да/не и мавтање во знак на поздрав при доаѓање или 
заминување, како и помалку вообичаените знаци кои настануваат со движења на телото, со вокализација 
или огласување и фацијална експресија. Тие знаци можат да бидат движења и гестикулации единствени 
за поединецот, а можат да бидат и многу суптилни, како подигнување на погледот со значење да, како што 
опишала Рут Сјенкјевич-Мерцер. 

Кога поединците располагаат исклучиво со претсимболички средства за комуникација, ограничени се во 
можностите за изразување и може да ги разбере само помал број лица. Пред да научи детето да говори, 
главно го разбираат само браќата, сестрите и родителите. Исто така, малите деца кои живеат во болничко 
или во институционално опкружување можат да ги разберат само најблиските негуватели, тие што 
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најчесто се  грижат за нив. Дури и најпосветените 
негуватели често не можат да разберат сè што 
детето се обидува да им приопшти без користење 
на зборови. Ако детето живее во опкружување 
во кое никој од него и не очекува да комуницира, 
неговите обиди да оствари комуникација можат 
да поминат незабележано. Дополнително, ако 
комуникациските знаци на детето се единствени 
или суптилни, ќе можат да ги разберат мал број 
лица и тоа ќе биде поретко. 

Информациите за нормалниот развој на говорот 
можат да помогнат да се разбере како се развиваат 
единствените комуникациски знаци. Пред развојот 
на говорот, доенчето примарно комуницира со 
помош на гестикулации и вокализација. Кога 
негувателите на однесувањето на детето му 
даваат одредено значење, детето ги поврзува 
вокализациите/однесувањата и настаните што 
следуваат. На пример, ако детето за време на 
хранењето ја оттурнува храната или ја исфрла од 
устата, негувателот тоа може да го протолкува 
како знак дека детето завршило со јадењето и да 
ја прекине таа активност. Негувателот најчесто 
ќе обезбеди модел на говор додека реагира на 
одредено однесување – на пример, може да каже 
нешто како не, завршивме или готово додека ја 
прекинува активноста. Децата со уреден развој 
многу пати ги слушаат говорните модели во пар 
со одредени дејства пред да научат да изговараат 
некој збор. Кога детето почнува да произведува 
говор, тоа открива дека говорот е ефикасен и 
комуникативните однесувања се заменуваат со 
говор и со вообичаени гестикулации. 

Децата кои не развиваат говор исто така се пот-
пираат на примарните негуватели кои на нивните 
постапки им придаваат значење. На сличен начин 
можат да научат дека оттурнувањето на храната 
за време на оброкот е начин да приопштат не, 
завршив или готово. Меѓутоа, ако не можат да ги 
имитираат вербалните модели кои означуваат 
не, завршив или готово, децата ќе продолжат да 
ги користат претсимболичките однесувања кога 
сакаат да ја пренесат оваа порака. Бројот на 
пораки кои се пренесуваат со невербалните кому-
никациски однесувања може да расте и да стане 
многу сложен. Како што расте бројот на знаци, тие 
можат да стануваат сè поединствени и помалку 
препознатливи за непознатите лица. 

Важно е да се напомене дека не се сите однесувања 
комуникациски. Истражувањата покажуваат дека 
предизвикувачките однесувања се појавуваат 
кај една од четирите функции: a) за прекинување 
или избегнување на несакана активност; б) за 
доаѓање до посакуваниот опиплив предмет; в) 
за привлекување внимание; г) како одговор на 
внатрешна или надворешна дразба (Walker, Lyon, 
Loman и Sennott, 2018). Може да биде збунувачки 
кога детето ги користи истите однесувања кои се 
и комуникациски (на пример, кога сака опиплив 
предмет, внимание или да избега) и некомуни-
кациски (како одговор на некоја дразба). На 
пример, детето може да се удира по глава како 
одговор на гласна врева (надворешна дразба), 
како реакција на глад (внатрешна дразба) или 
кога сака да избегне некоја активност. Во таквите 
ситуации можеби ќе треба да помине системска 
функционална анализа на однесувањето за да се 
утврди кога и во кои ситуации одредено однесување 
се користи во комуникациски цели. Кај многу деца 
однесувањата штетни за самото дете или за друго 
лице можат во значителна мера да се намалат 
ако децата научат друг, посоодветен начин на 
пренесување на истата порака (на пример, ако 
сакаат да избегнат некоја активност) (Bopp, Brown 
и Mirenda, 2004). Учењето на детето да ги замени 
штетните однесувања со некои комуникациски 
метод се нарекува подучување на функционална 
комуникација. Истражувањата покажуваат дека 
кај децата со сериозни комуникациски нарушу-
вања и со несакани однесувања најдобрите 
практики вклучуваат функционална анализа на 
однесувањето и подучување на функционална 
комуникација (Tiger, Hanley и Bruzek, 2008).

Кога се во прашање т.н. претсимболички ко-
муникатори, во тој збир на најдобра практика за 
подобрување на комуникацијата влегуваат: а) 
правење на целосен попис на комуникациските 
методи со кои се служи поеди-нецот и нивните 
претпоставени значења; б) подучување на дру-
гите комуникациски партнери за начините на 
препознавање и толкување на постоечките комуни-
кациски обиди; в) моделирање и зголемување на 
бројот на успешните комуникациски интеракции. 
целта на интервенцијата треба да биде да се 
зголеми бројот на пораки што поголем број лица 
во повеќе ситуации можат да ги забележат и да ги 
разберат. 

Разликување на комуникација
и однесување
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Ако детето има репертоар на идиосинкретични или суптилни комуникациски знаци, стручниот тим треба 
да побара помош од добро упатено лице (или лица) кои го знаат значењето на тие сигнали. Со тоа лице 
или лица треба да се поминат интервјуа со цел составување и документирање на сеопфатната листа на 
комуникациските методи на поединецот и нивните претпоставени знаења. Постои цела низа бесплатни 
контролни листи и алатки за водење на разговорот со цел собирање и документирање на сите познати 
комуникациски однесувања упатени на комуникациските партнери.  

Препознавање на претсимболичката комуникација

Комуникациски речник

Најчестата алатка е личниот комуникациски речник прикажан во Табела 1. Комуникацискиот речник има 
најмалку три колони. Првата колона содржи детални описи на комуникациските однесувања на детето. 
Колку што е подетален описот на некое комуникациско однесување, толку е поголема веројатноста дека 
другите лица ќе можат да го препознаат и да одговорат на него. Во некои случаи описот може да биде 
проследен и со фотографија. 

Што прави? Што може да значи? Што треба да се направи?

●   Ги стега сите мускули, 
ги испружува нозете, го 
истегнува грбот и широко ја 
отвора устата

●   Возбуден/среќен

●   Вознемирен

●   Чувствува болка

●   Збунет

●   Вербално прашајте ако нешто 
не е во ред, а потоа поминете 
преку пописот, чекајќи знак за 
одговорот ДА

●   Удира со нозете
●   Вознемирено е или 

чувствува болка во нозете 
или стапалата

●   Проверете да не му се чевлите 
престегнати, односно да не 
има знаци на црвенило под 
ремчињата

Табела 1. Комуникациски речник

Втората колона дава попис на можните значења на одредено однесување. истата форма на однесување 
честопати има повеќе значења. На пример, кога детето со церебрална парализа ги стега сите мускули и се 
испружува, тоа може да укажува на возбудување или на непријатност. Исто така, детето може да користи 
повеќе форми на однесување кои го имаат истото значење. На пример, кога на детето не му се допаѓа 
одредена активност, тоа може да произведува одредена вокализација која се толкува како протестирање, 
да го укочи држењето на телото, да ја врти главата на друга страна и/или да ги оттурнува предметите од 
себе. 

Во последната колона е опишано како негувателот одговара на конкретното однесување на детето. На 
пример, за време на оброкот, ако детето покаже знаци на однесување кои можат да се протолкуваат како 
протестирање, негувателот може да одговори така што ќе ја прекине активноста (ќе ја оддалечи лажицата) 
и/или ќе моделира одмавнување со главата кое значи Не и ќе каже Мех, тоа не ти се допаѓа. Кога детето 
користи однесувања кои имаат различни значења и во различни контексти, може да се додаде и четврта 
колона, која ја опишува ситуацијата, што е прикажано во Табела 2. 
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Секое значајно лице треба да ги сподели своите знаења за комуникациското однесување на детето така што 
ќе дополнува делови во комуникацискиот речник за да се направи целосна листа на сите комуникациски 
обиди кои комуникациските партнери ги забележале во различни опкружувања. По обединувањето 
на тие информации, дури и самото користење на комуникацискиот речник може успешно да влијае на 
зголемувањето на бројот на комуникациските партнери и бројот на успешните комуникациски интеракции 
на претсимболичкиот комуникатор. 

Ситуација Што прави? Што може да значи? Што треба да се направи?

●  За време на 
оброкот, кога ќе 
му се понуди нова 
храна

●   Ги стега сите 
мускули, ги 
испружува нозете, 
го истегнува грбот 
и широко ја отвора 
устата

●   Одбивање

●   Не ми се допаѓа или 

●   не сум гладен

●   Моделирајте 
одмавнување со 
главата за НЕ, 
вербализирајте: Не. Тоа 
не ти се допаѓа?

●   Пред крајот 
      на  оброкот

●   Исто како горе ●   Готов сум
●   Вербализирајте: 

Заврши? Готово?

●  Ново лице влегува 
во просторијата

●   Ги стега сите мускули,

●   ги испружува нозете, 

●   го истегнува грбот и 

●   се насмевнува

●   Поздрав

●   Среќен сум

●   Потврдете го поздравот

●  Во текот на 
активност која му 
се допаѓа

●   Ги стега сите мускули,

●   ги испружува нозете, 

●   го истегнува грбот и 

●   се мршти

●   Нешто не е во ред

●   Вознемирен сум 

●   Ме боли

●   Прашајте со зборови 
дали нешто не е во ред 
и поминете низ пописот, 
чекајќи го одговорот ДА

Табела 2. Комуникациски речник со четири колони

Инвентарот на функционалната комуникација е преведен на хрватски јазик и е достапен во Прилозите на 
учебникот. 

Достапна е и низа на други контролни листи кои можат да бидат корисни за собирање детални информации 
за комуникациските методи кои лицето ги користи (Rowland, 2020; Weatherby, 1995), како на пример 
Инвентар на функционалната комуникација (Politano, 2002). Станува збор за водич низ разговор, односно 
алатка која може да се користи за собирање на повеќе информации отколку што содржи комуникацискиот 
речник. Имено, не се сите негуватели свесни за сите знаци на кои реагираат. 

Разговорот кој се води со помош на Инвентарот е осмислен за да им помогне на негувателите да се 
потсетат на сите комуникациски однесувања кои ги забележуваат и на кои одговараат. Најдобро е да се 
спроведува со едно или со повеќе упатени лица. Разговорот може да почне со делот под наслов Методи 
на самостојна комуникација. Тука има попис на комуникациските методи кои најчесто ги користат лицата 
кои во комуникацијата не можат да се потпрат на говорот, што е прикажано на Табела 3. 

Инвентар на функционалната комуникација
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За секоја ставка во овој дел од Инвентарот испитувачот го опишува комуникацискиот метод, нуди примери и 
поставува дополнителни прашања, за да собере колку што е можно повеќе информации. Така, испитувачот 
може да праша: Произведува ли детето некои звуци или гласови? Што значи кога ќе го слушнете тој звук? 
Користи ли детето некои звуци за да го привлече Вашето внимание? Произведува ли детето одреден звук 
кога е гласно или кога му е непријатно? Наместо ставките на листата само да се означат, корисно е да се 
забележат сите добиени информации. Таму каде што е соодветно, можете да користите комуникациски 
речник за бележење на гестикулациите и на повеќекратните значења. 

Табела 3. Делот Методи на самостојна комуникација од Инвентарот на функционалната комуникација
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Последните три колони се користат за документирање колку на непознато лице му е лесно да го препознае 
или да го разбере одредено комуникациско однесување. На пример, ако детето го изразува одбивањето 
на два различни начини (на пример, понекогаш со спуштање на главата на масата, а понекогаш со фрлање 
предмети), испитувачот ги бележи двата начина во втората колона, означува понекогаш и бира 2 – познати 
лица. 

Табела 4. Делот Пораките кои ги пренесува од Инвентарот на функционалната комуникација

Личен комуникациски пасош

Втората бесплатна алатка за собирање сеопфатни информации за комуникацијата на поединецот е 
личниот комуникациски пасош. Пасошот е книга најчесто пишувана во прво лице, која дава дополнителни 
информации за тоа лице: начините на кои на лицето најдобро може да му се обезбеди поддршка, што сака 
или што не сака, кој и што му е важно, како и сите начини на кои лицето комуницира. Книшката може да 
биде направена за конкретна ситуација. Слика 1 прикажува комуникациски пасош направен посебно за 
користење во болница, за персоналот да научи како комуницира детето. 

Слика 1. Образец за личен комуникациски пасош (превела Ружица Магушиќ3) 1 

3  Може да се пристапи преку линкот: https://www.communicationpassports.org.uk/
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Образецот за личен комуникациски пасош и допол-
нителните информации за него ги има на следниот 
линк:https://www.communicationpassports.org.
uk/creating-passports/. Како и сите други алатки 
опишани во ова поглавје, ова помагало е најдобро 
да се направи врз база на информации добиени од 
лица кое го негуваат детето. 

Важно е да се земе предвид дека во стручната 
литература се зборува за неколку фази на прет-
симболичка комуникација и дека на некои од 
тие места однесувањето на детето нема јасно 
изразена намера. Намерата се развива кога 
детето ќе ја научи врската меѓу своето однесу-
вање и последицата, за што е многу важна уло-
гата на комуникацискиот партнер. Затоа кај прет-
симболичките комуникатори оспособувањето на 
комуникациските партнери е составен дел од 
интервенцијата. 

Истражувањата покажуваат дека оспособувањето 
на комуникациските партнери е успешен метод 
за интервенцијата која го подобрува комуника-
цискиот успех на претсимболичките комуникатори. 
Оспособувањето на партнерот може да биде 
наједноставно споделување информации за ко-
муникациските методи на детето за партнерот 
да може да научи да ги толкува и да одговара на 
суптилните комуникациски обиди. Но, оспособу-
вањето може да биде насочено и кон усвојување 
на посебни вештини, како на пример како да се 
моделира користењето на методите на потпомог-
натата комуникација во секојдневните активности. 

Пред сè, откако ќе биде пополнет, комуникацискиот 
речник и/или личниот комуникациски пасош треба 
да се сподели со сите комуникациски партнери. 
Потоа, новиот комуникациски партнер треба да се 
подучи како да ги толкува и како да одговара на 
суптилните и единствените комуникациски обиди 
на претсимболичките комуникатори. 

Покрај тоа, за да се научат да се служат со мето-
дите на потпомогнатата комуникација, децата 
треба да го научат значењето на симболите кои ја 
претставуваат пораката што сакаат да ја изразат. 
Мораат многу пати да ги видат другите како ги 
покажуваат симболите додека го изговараат 
зборот и го демонстрираат поврзаното дејство за 
да можат да го научат односот меѓу симболите и 
пораките. 

Оспособување на 
комуникациските партнери

Токму како што децата без тешкотии учат да 
зборуваат од говорни модели, децата кои ќе ги 
користат методите на потпомогнатата комуни-
кација мораат да ги видат другите како ги кори-
стат симболите спарени со говорот. Колку почесто 
гледаат такви модели, поверојатно е дека ќе 
ги поврзат. Подучувањето на комуникациските 
партнери да го моделираат користењето на 
симболите им помага на децата да го научат 
значењето на симболите. Моделирањето на 
користењето симболи може да се одвива во 
текот на секојдневните активности. На пример, 
родителот може да му покаже слика на детето кога 
му нуди избор: Сакаш ли млеко? (покажува симбол 
на МЛЕКО) или Сакаш сок? (покажува симбол 
на СОК). На почетокот од детето не треба да се 
очекува дека тоа ќе го покаже симболот. Овој вид 
интервенција во стручната литература се нарекува 
мултимодална комуникација, потпомогната јази-
чна влезна информација и збогатен јазичен внес. 

Подучување на методот 
на потпомогната комуникација

Кога детето се подучува на потпомогната комуни-
кација, целта е да се научи на новите начини на 
пренесување пораки. Тие нови начини треба да 
бидат такви за комуникациските партнери да 
можат лесно да ги разберат, а детето лесно да 
ги користи. Препорака е да се подучува една по 
една порака, која треба целно да се избира. децата 
најуспешно ги учат новите комуникациски методи 
кога се мотивирани за комуникација. Затоа е 
потребно советување со негувателите на детето и/
или да се прегледаат пораките во комуникацискиот 
речник за да се одреди за која порака детето е 
најмотивирано. Кај некои деца тоа ќе биде барање 
за одреден вид активности или стимулации (на 
пример, омилена храна, скокање, лулање, музика). 
Кај други тоа може да биде привлекување внима-
ние на омилената личност и интеракција со неа, 
а трети, пак, можат да бидат најмотивирани за 
нешто да одбијат или да контролираат кога некоја 
активност ќе престане. 

Исто така, истражувањата покажуваат дека и ди-
ректното подучување, како метод на потпомог-
ната комуникација е успешно. 

Една од стратегиите за директно подучување 
вклучува структурирана игра со која се поттикнува 
некое барање. 
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Попрецизно, негувателот или стручното лице:

•	 ќе почне активност која побудува голем 
интерес (на пример, дување меурчиња);

•	 одненадеж ќе ја прекине активноста (кога 
детето е силно вклучено во неа);

•	 ќе чека детето да покаже желба за повеќе 
(меурчиња);

•	 ќе го поттикне детето да ја соопшти 
пораката со користење на методи за 
потпомогната комуникација (на пример, да 
го допре симболот за меурчиња). 

Низ процесот на учење, како што детето постепено 
ја совладува новата вештина, поддршката на 
возрасното лице се намалува. На почетокот, 
стручното лице можеби со рака ќе му помага на 
детето да допре одреден симбол или предмет 
поврзан со активноста. Подоцна ќе ја одложува 
помошта или ќе ја намали поддршката на детето 
– со благ допир на лактот на детето и/или со 
осветлување на посакуваниот симбол. 

1. Постојат ли ограничувања во потпирањето на 
претсимболичките средства за комуникација? 
Обидете се да наведете пример на дете на рана 
возраст кое користи претсимболички средства 
за комуникација во текот на престојот во детска 
градинка, како и предизвиците со кои се соочуваат 
негувателките во групата. 

2. Објаснете ја целта на Личниот комуникациски 
пасош, како и можната примена кај децата со 
аутистичен спектар на нарушувања. 

3. Опишете како би го организирале воведувањето 
на потпомогнатата комуникација кај четириго-
дишно момче кое сака возови и шини. 

Активности за самостојно учење

Заклучок

Многу деца кои не можат да комуницираат со 
говор, развиваат претсимболички начини на кому-
ницирање кои можат да ги разберат или да ги 
забележат само лицата кои се грижат за нив. Важно 
е давателите на услуги да појдат од претпоставката 
дека сите деца комуницираат. Најдобрата практ-
ика за претсимболички комуникатори вклучува 

работа со негувателите за создавање сеопфатно 
сумирање на методите на детето за невербална 
комуникација и споделувањето на тие методи со 
поголем број лица за детето да може да оствари 
успешни комуникациски интеракции со повеќе 
лица и во повеќе различни опкружувања. На крај, 
плановите за интервенција осмислени за поду-
чување на нови комуникациски методи треба да се 
раководат од најдоброто во интерес на детето и да 
се темелат на комуницираните пораки со примена 
на невербални методи.    
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Информатичката и комуникациската технологија 
која е најпродорната генеричка технологија на 
денешницата, е основа на економијата и генератор 
на промените во сите сфери на општеството на 21 
век. Нејзината примена е видлива во сите гранки 
на економијата и науката и е подлога за успешно 
дејствување на општествените и државните 
структури. Пристапот до информатичката и 
комуникациската технологија, во согласност 
со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попреченост е признат како основно човеково 
право и под дефиницијата на поимот комуникација 
во рамки на оваа конвенција се вклучени: 
јазици, приказ на текст, Брајово писмо, тактилна 
комуникација, пристапни медиуми (печатени, ауди-
тивни), потпомогната комуникација и пристапна 
информациска и комуникациска технологија. 

Пристапноста, термин кој се споменува во Кон-
венцијата, а денес влегол и во речиси сите подра-
чја на општеството, означува непопречен пристап, 
движење, престој и работа на лицата со физичка 
попреченост и намалена подвижност во градбите 
за јавна и деловна намена, а е дефиниран во 
Правилникот за обезбедување пристапност во 
градбите на лица со физичка попреченост и нама-
лена подвижност  (NN 78/13).

Дигиталната пристапност означува мера во која 
некоја компјутерска програма, мрежна станица 
или уред – кои се базираат на информатичка и 
комуникациска технологија – се прифатливи и 

5. Основни начела на ИКТ-решенија
    и Асистивни технологии

Информатичката и комуникациската технологија (анг. Information and Communi-
cation Technology; скратено ИКТ) ја подразбира целата програмска и хардверска 
технологија која овозможува пренос и употреба на сите видови информации. 
Попрецизно, во таа технологија се вбројуваат хардвер, програмска опрема, мрежи 
и медиуми за собирање, потхранување, обработка и презентација на сите видови 
информации, кои можат да бидат податливи, гласовни, сликовни, текстуални итн. 

Жељка Цар

соодветни за користење за лицата со попреченост, 
како и за лицата на постара возраст. Дигиталната 
пристапност може да се оствари со развој особено 
на дизајнирани компјутерски програми и уреди и 
со приспособување на постоечките, за со нив да 
можат да се служат оваа категорија на корисници. 
Со користењето на пристапноста во различни 
сегменти на општеството, од градежништвото, 
преку едукацијата до информатиката и комуника-
циите, се постигнува дигитална вклученост или 
дигитална инклузија која ги претставува сите 
настојувања кои се вложуваат за да се зголеми 
степенот на општествена вклученост на лицата со 
попреченост и постарите лица. Тоа се постигнува 
со приспособување на постоечките или со развој 
на нови услуги засновани на информатичката и 
комуникациската технологија, кои ќе овозможат 
поефикасна комуникација, пристап до информации 
и поддршка при едукацијата.

Во контекст на сево ова наведено, секако треба да 
се споменат и уште неколку клучни термини кои 
денес се широко распространети:

Универзален дизајн или дизајн за сите е таков 
дизајн на производите и на околината кој е 
употреблив за сите луѓе во најголема можна мера, 
без потреба од приспособување. Тоа е дизајн 
кој ги уважува различностите и ја поттикнува 
општествената вклученост и еднаквост, со цел на 
сите луѓе да им овозможи рамноправно учество 
во сите општествени активности [EIDD Stockholm 
Declaration©, 2004]. 
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Поимите универзален дизајн и дизајн за сите имаат 
речиси исто значење, при што се разликуваат во 
географската распространетост – универзален 
дизајн се користи повеќе во Америка, а дизајн 
за сите во Европа. Во Велика Британија често се 
користи и терминот инклузивен дизајн. 

Пристапен дизајн е дизајн на производи со 
посебен акцент на можностите и потребите на 
лицата со инвалидитет и најчесто ги означува 
производите кои првенствено и се наменети 
за лицата со физичка попреченост, што не ја 
исклучува останатата популација. Исто така, 
поимот означува функционалност вградена во 
постоечките производи и услуги наменети за 
широк пазар (Слика 1), кои на лицата со физичка 
попреченост им овозможуваат самостојно да ги 
користат (Gledec и Car, 2018). 

Такви примери се некои од достапните опции на 
паметни телефони кои помагаат на пример и во 
возењето и во секоја друга ситуација кога ни лицето 
без попреченост не е во можност да функционира 
на стандарден/вообичаен начин. Во тие ситуации 
лицата се контекстуално онеспособени, на пример 
кога возат, со двете раце носат товар, користат 
паметен или мобилен телефон, ноќе и сл. 

Слика 1. Пристапност до градежни објекти – не е 
задоволена (горе), рампа за пристап (долу)

Асистивната технологија ги вклучува сите уреди, 
опрема, компјутерски програми или други про-
изводи за зголемување, одржување или подо-
брување на функционалните способности на ли-
цата со попреченост (линк до изворот). 

Асистивната технологија може да се подели, 
со оглед на функционалноста и поддршката на 
корисникот, на технологија за:
 
•	 стабилност, следење и подвижност;

•	 опремување на работното место;

•	 комуникација (усна и писмена);

•	 пристап до компјутер;

•	 надминување на тешкотии во учењето 
(тешкотии при читање и сметање);

•	 потпомагање или замена за видот;

•	 потпомагање или замена за слухот;

•	 извршување на секојдневни животни 
активности и управување со уреди во 
околината;

•	 одмор и рекреација.

Освен термините ниско и високотехнолошки 
средства за потпомогната комуникација, во 
литературата има иста поделба која се однесува 
и на ниско и на високотехнолошка асистивна 
технологија. 

Нискотехнолошка асистивна технологија се сите 
производи од хартија или ткаенина, а примерите 
за високотехнолошка комуникација со книги и 
визуелен распоред се прикажани на Слика 2. 
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Високотехнолошката асистивна технологија под-
разбира уреди кои во себе содржат процесори и 
меморија (Слика 3). Асистивниот компјутерски 
хардвер опфаќа посебни тастери, тастатури, екрани 
и надворешни уреди за комуникација со компјутер. 
Асистивната компјутерска програмска поддршка 
се читачите на екрани и комуникациските програ-
ми. Исто така, постои посебна програмска под-
дршка и дигитализирани приспособени мате-
ријали за поддршка на комуникацијата или за 
подучување на децата со развојни отстапувања и 
тешкотии. 

Слика 2. Нискотехнолошка асистивна технологија

Со оглед на тоа што под поимот потпомогната 
комуникација се смета комуникациски процес 
потпомогнат со некои заменски (алтернативни) 
средства или со зајакнување (аугментација) 
на постоечките средства, секоја примена на 

Слика 3. Примена на високотехнолошка асистивна 
технологија: таблетот како помагало при 

поттикнувањето избор меѓу две активности

информатичка и комуникациска технологија во 
контекст на едукација или комуникација на лица 
со инвалидитет, како и со соодветна програмска 
поддршка и содржинско приспособување, може 
да се смета за дел од асистивната технологија за 
потпомогната комуникација. 

Употребата на Потпомогната комуникација засно-
вана на информатичка и комуникациска техноло-
гија може значително да го унапреди квалитетот 
на живот на лицата со тешкотии, да им овозможи 
порамноправно учество во општеството, подобро 
образование и поголемо ниво на самостојност. 

Симболите се изговорени, графички и мануелни 
репрезентации на идеи, чувства, објекти, дејства, 
луѓе, односи и настани. Можат да се опишат 
и да се распределат со помош на одредени 
параметри, со што можат да се утврдат нивните 

Слика 4. Информатичката и комуникациската 
технологија како асистивна технологија

Симболи и галерија на симболи
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можности и ограничувања. Изборот на збирот на 
симболи за одредено лице зависи од неговите 
потреби, можности и комуникациските партнери. 
За успешна комуникација со симболи потребно 
е двата комуникациски партнери да го знаат 
значењето на користените симболи. 

Графички симболи се сите визуелни симболи кои 
можат да се прикажат со помош на фотографии и 
слики/илустрации организирани во групи на кои 
релативно едноставно може да им се препознае 
значењето. Исто така, графичките симболи можат 
да се прикажат со помош на цртежи, каде што 
препознавањето на значењето може многу да 
варира – некои цртежи имаат лесно препознатливо 
значење (се нарекуваат транспарентни симболи), 
додека кај другите значењето треба да се научи/
усвои (арбитрарни симболи) (ICT-AAC – Каталог 
на знаење, 2015). Секој симбол го карактеризира 
графички приказ (слика, илустрација, фотографија) 
и текстуална ознака со објаснување на поимот што 
го прикажува (најчесто со еден или со два збора), 
односно етикета. 

Галерии на симболи се збирки на графички симбо-
ли во дигитална форма. До нив се пристапува 
преку услуги на интернет, најчесто на веб-страници 
на креатори или издавачи на симболи. За симбо-
лите да можат ефикасно да се применуваат во 
секојдневната комуникација или за едукациски 
цели, како и за да се олесни нивното пребарување, 
галериите најчесто содржат симболи организирани 
во одредени категории (именки, глаголи, заменки 
или, соодветно на контекстот, храна, играчки 
итн.). На интернет се достапни повеќе галерии на 
симболи, од кои некои се комерцијални, а други 
бесплатни за користење. Графичките симболи 
можат да се печатат во боја, да се пластифицираат 
или во електронска форма да се вградуваат во 
разни апликации за потпомогната комуникација 
во едукацијата. 

Widgit4-симболи се комерцијални симболи, прет-
ходно познати под името Widgit Rebus. Развивани 
се во последните 35 години и моменталната 
галерија има повеќе од 17.000 симболи, кои 
опфаќаат повеќе од 45.000 англиски зборови. 
Симболите се карактеризираат со едноставност 
и шаренило. Widgit-симболите се користат низ 
целиот свет и поддржуваат 17 јазици. Секој сим-

бол на јасен начин го илустрира значењето на 
одреден концепт и покрива широк распон на 
теми во кои може да се применува. Симболите ја 
следат шематската структура во согласност со 
дефинирани правила според кои се оформуваат 
и можат да се комбинираат за креирање на нови 
симболи. Правилата за оформување симболи бргу 
им стануваат препознатливи за новите корисници, 
со што тие стекнуваат самостојност при нивното 
користење. Со тоа е олеснето учењето на секој-
дневната комуникација со симболи. Widgit-
симболите се дизајнирани особено за писмени 
информации, а нивни примери се прикажани на 
Слика 5.

Слика 5. Пример за користење на Widgit-симболи во 
реченица5

123 

4  преземено од веб-страницата: https://www.widgit.com/symbols/icons_symbols.htm 
5  преземено од веб-страницата: https://www.widgit.com/symbols/icons_pictures.htm
6  преземено од веб-страницата: https://www.makaton.org/ 

Макатон6 е јазична програма заснована на зна-
ковен јазик, симболи и говор за да им помогне 
на корисниците во учењето и во комуникацијата. 
Макатон-симболите се комерцијални симболи 
претставени главно со црно-бели слики кои го 
илустрираат значењето на зборовите на кои се 
однесуваат и во најголема мера се користат во 
печатена, иако постојат и симболи во електронска 
форма. Распоредени се во неколку категории 
посебно наменети за одредени групи и ситуации 
во кои посакуваните симболи би можеле да се 
употребуваат. 
На порталот Макатон можат да се најдат симболи 
групирани според одредени критериуми (животни, 
возила и превоз, храна и пијалаци, здравје итн.). 
Пример за користење на Макатон-симболи е 
прикажан на Слика 6.

Слика 6. Пример за користење на Макатон-симболи
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Picture Communication Symbols7 (скратено PCS) е 
комерцијална галерија на симболи којашто компа-
нијата „Маер-Џонсон“ ја развива подолго од 35 
години. Денес има речиси 37.000 PCS-симболи 
кои се користат на 50 јазици во светот. Најраспро-
странета програма за креирање на комуникациски 
и едукативни материјали со помош на симболи 
е Boardmaker8 која ја користи оваа галерија на 
симболи и иницијално содржи 4.500 PCS-симболи. 

Со оваа програма можат да се купат дополнителни 
колекции на симболи, како оние со зголемен 
контраст за слабовидни корисници, потоа симболи 
со тенки линии и повеќе детали во приказот и 
многу други. Пример за материјал креиран со 
помош на PCS симболи и алатот Boardmaker е 
прикажан на Слика 7. 

12345 
7    Достапно на https://mayer-johnson.com/pages/pcs-symol-collections  
8   Достапно на https://goboardmaker.com/  
9   Достапно на https://www.arasaac.org/pictogramas_color.php 
10  Достапно на https://www.sclera.be/en/vzw/home 
11  Достапно на https://www.blissymbolics.org 

ARASAAC9 е арагонски портал за потпомогната 
комуникација во рамки на кој има истоимена 
некомерцијална галерија на симболи со повеќе 
од 11.000 симболи, чиј автор е Серхио Палао. 
Текстуалните ознаки на симболите се преведени 
на 18 светски јазици, вклучително и на хрватски 
(во рамки на дејствувањето на Компетенциската 
мрежа ICT-AAC; улогата на Компетенциската 
мрежа ќе биде истакната во главата за решенија 
на хрватски јазик), а на порталот може и да се 
пребарува на наведените јазици. Корисниците 

Слика 7. Материјали за учење историја направени со 
помош на PCS симболите (со дозвола на авторките: 

Динка Вуковиќ, Хрватска заедница за Даунов синдром)

можат да изберат симболи во боја и црно-бели, а 
достапни се и различни збирки на слики, снимки 
и слики на знаковен јазик на шпански. Пример за 
користење на ARASAAC-симболите е прикажан на 
Слика 8. 

 Сакам         чоколадни колачиња         со                     млеко

Sclera10-симболи се некомерцијални симболи раз-
виени во Белгија, иницијално како помош при учење 
на лица со интелектуални тешкотии. Симболите, 
кои ги има повеќе од 6.000, се наоѓаат во галерии 
во електронска форма и можат да се пребаруваат 
преку вграден пребарувач, по азбучен ред или 
преку категории. Повеќето симболи се црно-бели, 
но има и во боја. Со симболите во боја претежно 
се означува забрана или се користат кога се сака 
особено да се потенцира некое значење. Примери 
од Sclera-симболите се прикажани на Слика 9.  

Слика 8. Пример за користење на ARASAAC-симболи – 
реченицата Сакам чоколадни бисквити со млеко

                 Девојчето              дува балончиња

Blissymbolics11 се некомерцијални симболи ако 
се користат за непрофитни производи или услуги 
(во спротивно, треба да се користат под одредени 

Слика 9. Примери за користење на Sclera-симболи 
за составување реченици – Девојче дува меурчиња

Што        е         историја?

Историјата    е         наука     која го   открива,   проучува     и    толкува

минатото на човекот од       неговиот  почеток       до           денес

Историчарите       и        историчарките   се  занимаваат со истражување и пишување историја
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услови дефинирани со лиценцата). Секој симбол, 
или Блис-збор, се состои од еден или повеќе Блис-
знаци со чие комбинирање можат да се добијат 
нови симболи. Блис-симболите се направени од 
едноставни линии и се црно-бели. Некои Блис-
зборови се пиктограми – изгледаат како работите 
што ги претставуваат, а постојат и идеограми, 
односно симболи кои претставуваат некоја идеја. 
Моментално има околу 5.000 графички симболи. 
Блис-зборовите можат да бидат сложени така 
што оформуваат многу реченици и прикажуваат 
и апстрактни и конкретни нивоа на концепти. 
Blissymbolics може да се примени за деца и за 
возрасни и е соодветен за лица со широк распон 
на интелектуални способности. Симболите се 
делат на пиктограми (го репрезентираат тоа што 
го претставуваат), идеограми (прикажуваат идеи) 
и можат меѓусебно да се комбинираат за да се 
креираат нови симболи за нови поими. Пример за 
симболи од оваа галерија има на Слика 10. 

                    Каде                          е мама?

Mulberry-симболите13 се некомерцијални симболи 
кои се повеќе од 2.500 во галеријата. Притоа, 
поддржани се на англиски, француски, фински и 
украински јазик. Може да се преземе комприми-
рана верзија со сите симболи со категориите. 
Пример за реченица составена со помош на 
Mulberry-симболи е прикажан на Слика 11. 

Слика 10. Поимите прикажани со симболите 
Blissymbolics12 
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12  Достапно на: htpp://blissymbolics.org/index.php/about-blissymolics
13   Достапно на: htpps://mulberrysymbols.org/ 
14  Достапно на: htpp://www.arasaac.org/condiciones_uso.php 

Слика 11. Пример за користење на Mulberr-симболи – 
Хранење верверичка

Важно е да се напомене дека симболите од 
некомерцијалните галерии исто така се правно 
заштитени. При секое користење, особено за 
печатени материјали и вградување во апликации 
на компјутерски програми треба да се анализираат 
лиценците на поединечните галерии на симболи. 
Така, на пример, галеријата ARASAAC има лиценца 
која бара секоја работа врз база на ARASAAC-
ресурси (пиктограми, слики и видеозаписи) да мора 
да биде споделена со истата лиценца од Криејтив 
комонс, со наведување на авторот (Серхио Палао) 
и сопствеништвото (Арагон Гобермент)14.

Активности за самостојно учење

1. Наведете неколку ситуации од секојдневниот 
живот во кои е невозможно или ризично да се ко-
ристат високотехнолошки средства за комуник-
ација. Кои средства треба тогаш да се користат?

2. Размислете кои симболи од галеријата на сим-
боли PK би требало да се заменат со фотографии? 
Наведете барем три. 

3. Анализирајте ги предметите и просторот во кој 
моментално се наоѓате – дали се во согласност 
со универзалниот дизајн?
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Меѓу нив особено се истакнува организацијата на 
речникот (односно симболите) според прагматични 
принципи. Најпознат пример за таков начин на 
организација на речник во комуникациските 
книги осмислила австралиската логопетка Гејл 
Портер под името Прагматичка организација на 
динамички екрани (анг. Pragmatic Organisation 
Dynamic Display) или скратено PODD. Иако PODD 
примарно е развиена за деца со моторички тешко-
тии, денес низ целиот свет ја користат деца со 
спектар аутистични нарушувања (Porter и Cafiero, 
2009). Станува збор за комуникациски систем кој 
во Хрватска се користи поретко од некои други 
системи, на пример од системот за комуникација 
со размена на слики (повеќе во следната глава), но 
поради сè поголемата свесност за придобивките од 
него, постепено сè повеќе продира во хрватската 
клиничка практика. 

6.  Комуникациска книга организирана
     според прагматични начела 

Комуникациските книги се една од најраспространетите нискотехнолошки форми 
на потпомогнатата комуникација. Тие се состојат од повеќе плочки/страници со 
симболи кои можат да се организираат и структурираат на различни начини.

Клара Попчевиќ

Самото име на овој систем воедно ги опишува и 
неговите главни карактеристики. Зборот прагма-
тична ја означува важноста од употребата на 
јазикот за социјални цели, организација се одне-
сува на систематски начин на организација на 
зборовите и симболите, а динамички екран подраз-
бира можност за менување на страниците со голем 
број зборови и широк распон на можни искази. 

Карактеристики и главни 
начела на PODD

Првата страница на комуникациската книга обли-
кувана според начелата на PODD содржи општи 
и фрази за оформување пораки кои можат да се 
употребат во текот на различни активности. Некои 
од примерите за такви зборови се уште, готово, 
помош, ти, чекај, о-о, не знам. По почетната страница 
следува главното навигациско мени кое содржи 
прагматични исходишта преку кои се пристапува 
до остатокот од речникот. Некои од примерите за 
прагматични исходишта се ми се допаѓа, не ми се 
допаѓа, нешто не е во ред, сакам да одам некаде, 
поставувам прашање, ти кажувам нешто, имам 
идеја, ти раскажувам приказна и слично (Porter, 
2007). На пример, ако детето сака да дознае каде 
отишла неговата сестра, ќе покаже на главното 
навигациско мени на симболот поставувам пра-
шање. Тој симбол претставува прагматично 
исходиште за барање информација, затоа што ја 
насочува комуникацијата на нова страница со 
симболи за различни видови прашања (каде, кога, 
зошто и сл.). Прагматичните исходишта се едно од 
главните обележја кои го разликуваат овој систем 
во однос на другите системи на организација 
на речникот за потребите на потпомогнатата 
комуникација. 

Покрај организацијата на симболите (односно на 
речникот) врз основа на одредени комуникациски 
функции, во PODD е застапена и организација на 
симболи според други начела како групирање на 
симболите во категории според видот на зборови 
(именки, глаголи, придавки, предлози), семантичка 
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поврзаност (храна, пијалаци, облека, активности, 
места) или специфични активности (дување меур-
чиња, играње со коцки и сл.) Страниците кои 
содржат симболи за специфични активности го 
опфаќаат и основниот фонд на зборови и специ-
фичниот речник и така овозможуваат поефикасен 
пристап до речникот потребен при честите актив-
ности. На пример, страницата со симболи за 
активноста дување балончиња од сапуница ги 
содржи симболите јас, ти, готово, уште, дување, 
големо, полно, балончиња и сл. Искуствата во 
користењето на PODD покажуваат дека дури и 
децата на рана возраст (помали од две години) и 
децата со значителни интелектуални тешкотии ги 
учат категориите како дел од јазичната структура и 
пред да ја усвојат категоризацијата на когнитивно 
ниво (Porter, 2007).

Дизајнот на комуникациските книги зависи од 
индивидуалните потреби и способностите на 
одредени лица, па така, на пример, распонот на 
страниците, бројот на симболи прикажани на 
една страница или методите за пристап зависат 
од визуелните, когнитивните и физичките способ-
ности на поединецот и од неговите комуникациски 
потреби (Porter, 2007).

PODD е применлив на нискотехнолошките помагала 
(комуникациските книги се обликувани според 
начелата на PODD) и на високотехнолошките пома-
гала (PODD за комуникациски уреди). За изработка 
на овие книги е потребно PODD це-де со генерички 
книги со различна големина и софтвер Boardmaker™. 
Готовите PODD книги со одбран и организиран 
речник настанале врз основа на сознанијата за 
уреден јазичен развој и одбирање на речникот 
за системи на потпомогната комуникација, како 
и врз основа на препораките на корисниците на 
PODD комуникациските книги. Со оглед на тоа 
што се покажале како ефикасни, можат веднаш да 
почнат да се користат за динамичка проценка во 
текот на која продолжуваат да се приспособуваат 
на индивидуалните потреби на детето. 

Навигација 
низ комуникациската книга

Изработката на комуникациските книги со 
многу страници е голем предизвик за практично 
користење во секојдневната комуникација, затоа 
што пронаоѓањето на вистинскиот симбол меѓу 
толку страници бара многу труд, како за детето 
така и за неговите комуникациски партнери. PODD 

нуди неколку решенија за навигација – ефикасен 
премин од страница на страница и пронаоѓање 
на вистинскиот симбол во вистинскиот момент 
(Hatvalić, 2016). Некои од нив се бројките на 
симболите, кои означуваат упатување „оди на 
страница број“, усогласеноста и упатствата спо-
ред бои со ознака на страницата и операциски 
наредби како што се сврти ја страницата, оди на 
категоријата, врати се на првата страница (Porter, 
2007) (Слика 1). Во користењето на овие упатства, 
односно во „движењето“ низ комуникациската 
книга, голема улога има комуникацискиот партнер 
кој ги извршува „упатствата“ што детето ги пока-
жува. На пример, ако детето сака со некој да 
сподели дека купило ново автомобилче, улогата 
на детето (Д) и на комуникацискиот партнер (КП) 
во комуникацијата за тоа преку PODD е следнава:

Д: На почетната страница покажува симбол сакам 
да кажам повеќе (анг. more to say). Тој симбол ја 
содржи бројката 2, односно упатување „оди на 
страница број 2“.

КП: Ги врти листовите на комуникациската книга 
на страница број 2. 

Д: На страница број 2 го покажува симболот ти 
кажувам нешто. Тој симбол ја содржи бројката 3, 
односно упатување „оди на страница број 3“.

КП: Ги врти листовите на комуникациската книга 
на страница број 3. 

Д: На страница број 3 се покажува симболот веќе 
се има случено. Тој симбол ја содржи бројката 7, 
односно упатувањето „оди на страница број 7“. 

КП: Ги врти листовите на комуникациската книга 
на страница број 7. 

Д: На страница број 7 го покажува симболот 
дејство. Тој симбол ја содржи бројката 10, односно 
упатување „оди на страница број 10“ (Слика 1)

КП: Сврти ги листовите на комуникациската книга 
на страница број 10. 

Д: На страница број 10 го покажува симболот 
купување. 

Меѓу операциските наредби го покажува симболот 
оди на категории. Тој симбол ја содржи бројката 7, 
односно упатувањето „оди на страница 7“. 

КП: Ги врти листовите на комуникациската книга 
на страница број 7. 

Д: На страница број 7 се покажува симболот 
превоз. Тој симбол ја содржи бројката 19, односно 
упатувањето „оди на страница број 19“. 
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КП: Ги врти листовите на комуникациската книга 
на страница број 19. 

Д: На страницата број 19 се покажува симболот 
автомобил. 

Од овој пример може да се воочи како ефикасната 
навигација низ PODD придонесува за стратегијата 
на предвидување на страниците со симболи кои 
најверојатно ќе бидат потребни за составување 
одредени пораки. Во некои случаи се користат 
готови фрази за пораката да биде побргу 
пренесена (на пример, морам да одам во тоалет, 
одиме да правиме нешто друго, како се викаш). Со 
помош на симболите веќе се има случено, ќе се 
случи, секогаш се случува се означува глаголското 
време. Важни се и стратегиите за решавање на 
комуникациските недоразбирања со симболите го 
нема во мојата книга, не знам, не разбирам, објасни 
ми, тоа не е она што сакам да го кажам, упс!) (Porter, 
2007).

Брзото одбирање на симболите се поттикнува 
и со постојаната позиција на одреден симбол на 
страницата. Важноста на оваа карактеристика 
може појасно да се сфати со споредба на одбира-
њето на симболи во книгата со одбирањето букви 
на тастатурата при пишување на компјутер. Со 
оглед на тоа што буквите на тастатурата се наоѓаат 
секогаш на истото место, нашето пишување е брзо 
и автоматизирано. Ако би пишувале со помош на 
тастатура секогаш со поинаква распореденост на 
буквите, пишувањето би траело подолго и би било 
многу понапорно. Истото може да се примени и 
на последиците од положбата на симболите во 
комуникациската книга при нивното одбирање 
во комуникацијата. Ако тие секогаш се наоѓаат на 
истото место во комуникациската книга, се развива 
автоматизација на пристапот на често користени 
симболи и, следствено на тоа, комуникациска 
течност. Тоа е особено важно да се земе предвид 

Слика 1. Приказ на упатувањето „Оди на страница број“, 
ознаки на страниците и операциски наредби (Pragmatic 
Organisation Dynamic Display Communication Books, 2007. 

според Hatvalić, 2016).

ако се изработува книга со симболи кои се земаат 
како подлога и му се даваат на комуникацискиот 
партнер. Во овој случај важно е да се изработат 
два сета на симболи, еден сет кој се зема за 
подлога и му се дава на комуникацискиот партнер 
и еден сет втиснат на подлогата за симболите кои 
се разменуваат да се можат да се вратат секогаш 
на истото место (види ја комуникациската книга 
изработена според тоа правило на Слика 6 во 
глава 2). Сепак, лицата кои го користат PODD често 
користат метод на покажување на симболите 
во однос на методот на размена. Во тој случај 
се изработува само еден сет симболи со свои 
постојани позиции (Слика 2). Истите симболи кои 
се повторуваат на различни страници секогаш 
се сместени на истата позиција. Така, на пример, 
симболот јас/мене/мое во книгата со дванаесет 
симболи на страница секогаш се наоѓа во прв 
ред, и на почетната страница и на страницата со 
симболи за дување балончиња, како и на секоја 
друга страница на којашто се појавува. 

Постојат различни методи на пристап до симбо-
лите на комуникациските екрани. Покрај веќе 
споменатите методи на покажување и размена 
(подигнување и давање), се користат и методи 
на задржување на погледот, кодираниот пристап, 
директно покажување на симбол со висок кон-
траст и пребарување со помош на партнерот (ауди-
тивно, визуелно или комбинирано (Porter, 2007).

Видови речници
Една од одликите на PODD се однесува и на 
застапеноста на основниот фонд на зборови (анг. 
core vocabulary) и на специфичниот речник (анг. 
fringe vocabulary). Основниот фонд на зборови го 
сочинуваат зборови со голема честота (Beukelman 
и Mirenda, 2005) со кои може да се изрази широк 
распон на комуникациски функции соодветни на 
развојот (Porter, 2007). Beukelman, Jones и Rowan 
(1989) наведуваат дека 25 зборови од основниот 
фонд на зборови добиен врз основа на нивните 
истражувања сочинуваат 45% од целокупниот 
јазичен примерок, додека 250 зборови се 85% 
од сè искажано. Основните фондови на зборови 
на одредени јазици меѓусебно се разликуваат, 
но повеќето истражувања во различни јазици 
потврдиле дека основниот фонд на зборови главно 
се состои од заменки, глаголи и предлози. Од 
друга страна, специфичниот речник го сочинуваат 
поретко користени зборови, зборови за специфични 
ситуации и зборови кои се специфични за секого 
поединечно. Тие овозможуваат изразување на 
комуникациските потреби, желби и идеи кои не 
можат да се искажат користејќи го само основ-
ниот фонд на зборови (Beukelman и Mirenda, 
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2005). Тој речник го одбираат самите корисници 
на потпомогнатата комуникација или лицата кои 
добро ги познаваат, а се состои главно од именки 
и заменки. Како главни тематски подрачја кои 
можат да послужат како рамка во одбирањето на 
соодветниот специфичен речник се наведуваат 
интересите, слободното време, секојдневните 
активности и храна и пијалаци (Graves, 2000).

PODD комуникациските книги овозможуваат про-
ширување и надополнување на специфичниот 
речник преку список на зборови кои ги содржи 
секоја категорија. Така, без значителни промени, 
речникот во големина и тежина на комуника-
циската книги може да се пополнува според 
потребите на секое лице. Зборовите на листата 
обично се напишани, но можат да бидат прикажани 
и со пиктограф или цртеж, а можат да се додаваат 
и нови секогаш кога ќе се појави потреба.

Можност за поттикнување 
на јазичниот развој
Многу важно обележје на PODD е примената на 
предвидливо поврзаниот речник во сите катего-
рии на комуникациската книга. Тоа значи дека е 
предвидено кои зборови можат да се поврзат со 
главните содржајни зборови на одредени кате-
гории. Целта на оваа стратегија е да го прошири 
јазичното производство на детето, на пример од 
двочлени на тричлени искази. Така, на пример, 
категоријата „облека“ ги содржи симболите јас/
мене/мое, не/нема/не можам, пресоблекување, 
облекување, соблекување, облека, чевли, капа и 
сл. Со нивна помош може да се состави тричлен 
исказ Не можам да ги соблечам чевлите или Јас (ќе 
ја) облечам капата.  

Понатаму, групите на зборови се распоредени во 
колони за да се олесни визуелното пребарување, 
а речникот е распореден од лево на десно за да 
го поттикне создавањето реченици во согласност 
со редоследот на зборови во англиски јазик, 
односно во хрватските адаптации. Тоа значи 
дека симболите кои служат како подмети (на 
пример, јас, ти) се наоѓаат во првата колона од 
лево, потоа следуваат симболите кои служат како 
прироци (на пример, дување, стани, оди), додека во 
колоните надесно има симболи кои служат како 
дополнувања (на пример, уште, многу, балончиња). 
Симболите се врамени со одредена боја според 
модифицираната верзија на Фицџералдовиот 
клуч за да се унапреди визуелното лоцирање на 
зборовите (прашалните зборови се означени со 
кафеава боја, подметите со портокалова, глаголите 
и негациите со розова, предлозите и сврзниците со 
зелена, придавките прилозите и броевите со сина, 
именките со црна боја). 

За да се поттикне јазичниот развој на лицето што го 
користи PODD, еден симбол претставува еден збор 
со сите негови значења. Исто така, се поттикнува 
флексибилното комбинирање на симболите за да 
се произведат фрази или едноставни реченици 
(на пример, овошје + салата наместо еден 
симбол за овошна салата). Исклучок се само 
некои многу предвидливи фрази како те сакам, 
жал ми е, се извинувам, кои во комуникациската 
книга се сместуваат на овој начин затоа што 
го поддржуваат флуентниот тек на разговорот. 
Исто така, PODD е метод и средство со кое се 
поттикнува јазичното разбирање и производство 
преку збогатен јазичен внес (Porter и Cafiero, 2009), 
во што е многу важна улогата на комуникациските 
партнери од околината на корисникот. 

Улогата на комуникациските 
партнери во подучувањето 
на PODD
За успехот во користењето на PODD многу е важно 
лицата од околината на детето да го користат 
PODD онака како што се очекува од детето, што се 
нарекува моделирање. На Слика 2 се гледа како 
логопедот ја користи комуникациската книга на 
детето поткрепувајќи го својот говор со симболите 
во книгата. Логопедот го поставува прашањето 
Сакаш црвени или сини сложувалки? со говорен 
јазик со истовремено покажување на симболите 
за црвено, сино. Со моделирањето детето не го 
учи само значењето на одредени симболи, туку 
и концептите важни за прагматична употреба на 
системот за потпомогната комуникација. Модели-
рањето влијае позитивно и на сликата на детето за 
себе, затоа што воочува како околината го прифаќа 
и го уважува неговиот начин на комуникација. 

Слика 2. Во текот на часот за поддршка логопедот го 
моделира детето како се користи комуникациската 

книга во различни активности
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Некои од стратегиите за моделирање на употре-
бата на комуникациската книга оформени според 
начелата на PODD се следниве:

•	 користење на динамичниот екран на детето 
во интеракција за реални комуникациски 
цели;

•	 моделирање на начинот на кој детето иницира 
интеракција;

•	 изговарање на глас на името на симболот кој 
се покажува;

•	 на детето му се повторува пораката што 
дотогаш е составена со свртувањето на секоја 
нова страница;

•	 повторување на крајот на целата порака со 
говорен јазик;

•	 понекогаш користење на метод за пристап до 
речникот што го користи детето;

•	 вербално опишување на детето што се прави 
при користењето на комуникациската книга 
PODD (Porter (2007).

Активности за самостојно учење

1. За кои комуникациски функции може да се 
комуницира со PODD, поаѓајќи од прагматичните 
исходишта?

2. Кои обележја на PODD би можеле да ги примените 
при изработката на сопствени комуникациски 
книги?

3. Објаснете ја улогата на комуникацискиот 
партнер во комуникацијата со лице со сложени 
комуникациски потреби преку PODD. 

4. Споредете го посветувањето време за учење 
странски јазик што сте го совладале во текот на 
вашиот живот со очекувањата што ги поставувате 
пред лицето што треба да го совлада PODD. 

5. Замислете ситуација во која на детето му 
предлагате читање сликовница. Детето почнува 
да негодува со врискање, оттурнување и обиди за 
кинење на листовите од сликовницата. Врз база на 
неговите однесувања заклучувате дека не ја сака 
таа активност. Што би му моделирале на детето, 
односно на кои симболи во PODD (во прилог) би 
му покажале за детето да научи да ја пренесе таа 
порака?
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Според современата литература, во интервенциите 
за поттикнување на лицата со АСН, се интегрираат 
четири различни системи на потпомогната комуни-
кација: комуникација со помош на мануелни знаци, 
комуникација со помош на графички системи, 
комуникација преку размена на слики; (PECS; 
кратенка за анг. Picture Exchange Communication 
System; Bondy и Frost, 1998) и комуникација со 
помош на уред кој има можност за синтеза на 
говорот (анг. speech-generating devices; Wegner, 
2012).

Отиснатите графички симболи1 вметнати во кому-
никациската книга или во комуникациската плочка 
и комуникацијата преку размена на слики (PECS) 
(Wendt, 2009) припаѓаат на групата на претходно 
споменатите нискотехнолошки средства, затоа 
што за нивна употреба не е потребен електронски 
уред. Употребата на графичките симболи се темели 
на покажување симболи со цел остварување на 
комуникациската функција, на пример во различни 
комуникациски книги или на размената, на 
пример на почетните нивоа во комуникацијата со 
размена на слики (PECS; Bondy и Frost, 1998), каде 
што поединецот на комуникацискиот партнер му 
дава симбол (фотографија или слика) во замена 
за предмет или активност (Sigafoos, O’Reilly, Ganz, 
Lancioni и Schlosser, 2007).

7. Визуелна поддршка насочена 
    кон поттикнување на јазичното изразување

Изворно развиена со цел обезбедување алатка за јазично производство на 
лицата со тешкотии во говорот (церебрална парализа, на пример; Zangari, Lloyd и 
Vicker, 1994), потпомогнатата комуникација при крајот на 80-те и почетокот на 90-
те години на минатиот век почнала да продира во подрачјето на интервенција за 
лица со аутистичен спектар на нарушувања (во продолжение АСН). 

Моника Росандиќ Гргиќ

1 
1  Кај лицата кои имаат многу ниско ниво на симболичко разбирање (анг. emerging communicator), наместо графички 
симболи може да се користат реални предмети или фотографии на предмети со цел поттикнување на основните 
комуникациски функции. Графичките симболи можат да станат посложени како што корисникот ги совладува 
повисоките степени на симболички развој. 

Еден од најпознатите системи за потпомогната 
комуникација е комуникацијата со размена на 
слики или, како што е врежано во хрватското 
говорно подрачје – PECS. Оваа форма на 
комуникација, пред сè, го подучува поединецот да 
ги користи функционалните социјални вештини 
со цел да го побара посакуваниот предмет или 
активност од друго лице. 

Иако PECS првично е развиен за поединци кои не 
зборуваат и кои имаат ограничени интелектуални 
способности (Charlop-Christy, Carpenter, Le, LeBlanc 
и Kellet, 2002), особено е проширен во интервен-
циите кај лицата со АСН. Причината за тоа лежи во 
карактеристиките на овој систем за комуникација, 
кој успешно ги премостува пречките во социјалното 
функционирање на поединецот со АСН, влијаејќи 
на мотивацијата и на поттикнувањето на основ-
ните комуникациски вештини (Ogletree, Oren и 
Fischer, 2007.; Bujas Petković и Frey Škrinjar, 2010). 
Зборувајќи за мотивацијата за комуникација, 
употребата на PECS се поттикнува со исходот 
од комуникациската епизода – лицето на 

Темели на комуникацијата 
со размена на слики
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комуникацискиот партнер му дава слика и за 
возврат моментално (во почетните фази на учење) 
го добива посакуваниот предмет или активност, 
што делува поттикнувачки за почнување на 
нова комуникациска епизода. Со тоа посредно 
се зголемува и мотивацијата за учество во 
интеракциите и иницирањето на комуникацијата. 
Затоа, особено во почетните фази на учењето 
на PECS, треба да се одредат т.н. засилувачи – 
односно најдрагата храна (предмети) на детето 
и омилените активности, кои ќе го мотивираат 
да иницира комуникација. Значителна теоретска 
поткрепа на PECS лежи во начелата и техниките 
на бихевиоризмот и на применетата анализа на 
однесувањето Cooper, Heron и Heward, 2007). Во 
согласност со тие начела, PECS се базира на идејата 
дека вештините на вербалната и невербалната 
комуникација се научени однесувања кои се 
контролирани од околните фактори.  

PECS е прифатен и проширен меѓу корисниците, а 
добро го прифаќа и нивната околина. Има повеќе 
причини за тоа, од кои првата е дека не бара скапа 
технологија, материјали и опрема. Исто така, со 
овој начин на комуникација се заобиколуваат 
комуникациските основи кои лицата со АСН 
по правило тешко ги совладуваат. На пример, 
користењето на PECS не бара воспоставување 
контакт со очи. Доследната и нединамична при-
рода на сликата им овозможува на лицата со 
АСН во комуникацијата повеќе да се потпрат на 
препознавање отколку на повикување на инфор-
мацијата. Затоа со подучувањето не се почнува 
учење да се именуваат предметите и активностите 
претставени на сликите, туку тоа се заснова на 
нивното препознавање (Heflin и Alaimo, 2007). 

Поттикнување на комуникациските 
вештини со помош на PECS-a

Долгорочните резултати од развојот и интегра-
цијата во општеството се поврзани со развојот 
на функционалните комуникациски вештини 
(Koegel, Koegel, Shoshan и McNerney, 1999). Токму 
тоа – развивањето на спонтаната и независна 
комуникација со различни комуникациски парт-
нери со помош на слики и симболи – е основната 
цел на PECS. Значи, со PECS се поттикнуваат 
социјалните и комуникациските вештини (Слика 
1). Притоа, лицата со тешкотии се подучуваат на 
употребата на функционалните комуникациски 
вештини на начин кој ги содржи социјалните ос-
нови вообичаени за комуникацијата со говор. Со 
други зборови, корисниците на PECS ги заменуваат 
симболите и сликите со зборови (кои лицата со 

способност за говор – ги изговараат) и затоа се 
во можност да комуницираат еквивалентно на 
конверзација што се одвива со говор. Процесот на 
социјални размени во PECS го одразува типичното 
иницирање, одговарање и комуникациските 
размени на дете со уреден развој кое нешто 
бара, единствено што говорниот – аудитивниот 
модалитет во PECS се заменува со сликовен – 
визуелен. 

PECS овозможува поттикнување на вештините за 
иницирање за различни комуникациски цели – 
барање предмети или активности, барање помош, 
барање пауза, одбивање на несакани предмети 
и активности, одбирање меѓу понудените пред-
мети или активности. Освен иницирањето на 
комуникација, со PECS се поттикнува и одгова-
рањето на различни комуникациски обиди што 
ги иницираат други лица во опкружувањето на 
детето. Така, поединецот се подучува да одговара 
на барања и прашања, да следи упатства за 
чекање, да следи сигнали за промени во околината 
и визуелен распоред. Сите наведени вештини 
се учат низ шест фази на упатства (Frost и Bondy, 
2002), кои следуваат во продолжение. 

Слика 1. Употреба на комуникациска книга направена 
според системот PECS во логопетската работа – 

девојчето ја листа книгата за да го пронајде симболот на 
посакуваната активност

Систематско подучување на PECS
Пред да се почне со процесот на подучување на 
PECS, треба да се направат низа подготвителни 
чекори кои ќе овозможат детето да се мотивира 
да употреби нов начин на комуникација и кои ќе 
обезбедат услови во околината за поддршка на 
совладувањето и генерализацијата на усвоеното 
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комуникациско средство. Со цел создавање мотивација за користење на PECS, се одбираат прехранбени 
продукти кои детето најмногу ги сака и играчките или активностите што ги претпочита. Детето се набљудува 
во текот на слободното време и се бележат активностите што често ги избира. Потоа, се уредува околината 
за да се создадат ситуации за комуникација – предметите се ставаат надвор од дофатот на детето за да 
биде мотивирано од други лица да го побара посакуваниот предмет. Исто така, ако како засилувач се 
користи храна, оброците се делат на ситни делчиња, затоа што така се зголемува бројот на можности што 
му се овозможуваат на детето за да иницира комуникација.  

По тие подготвителни чекори почнува подготовката на материјалот. Се изработуваат слики за размена 
(фотографии, цртежи, зборови) кои обично се пластифицираат за да бидат потрајни. Исто така, се 
изработува комуникациска книга во која сликите се потхрануваат и реченична лента која се става на 
кориците на книгата и која се користи во напредните фази на PECS за составување сложени реченици. 
Тогаш подучувањето на PECS може да почне, а материјалите и понатаму ќе се модифицираат и прошируваат 
во зависност од напредувањето на детето во совладувањето на средството за комуникација. 

Постапката на учење за заменување на сликите и симболите за предмет вклучува шест фази (Frost и 
Bondy, 2002), кои се сумирано прикажани во Табела 1. 

                Цели за подучување во фазите на PECS

I Спонтано давање слики/симболи на комуникацискиот партнер во замена за 
посакуваниот предмет; не е потребно лицето да се движи

II Проширување на репертоарот на активности/предмети; зголемување на оддалеченоста 
и бројот на комуникациските партнери

III Разликување на слики/симболи; одбирање меѓу понудените посакувани и непосакувани 
предмети; самостојно пребарување на симболите за посакуваните предмети во книгата

IV Употреба на реченици за барање („Јас сакам“ + слика од предметот/активноста

V Одговарање на прашањето „Што сакаш?“ со употреба на цела реченица

VI Спонтано коментирање и одговарање на прашањето „Што гледаш?“, „Што слушаш?“ 
итн. 

Табела 1. Целите на поединечните фази на PECS (Frost и Bondy, 2002)

PECS е интервенциски метод со долга клиничка традиција, чија ефикасност се потпира на многу 
истражувања. Така, потврдено е дека користењето на PECS е ефикасно во зголемувањето на социјалното 
иницирање (Carr и Felce, 2007), во прозборувањето (Beck, Stoner, Bock и Parton, 2008) и, бидејќи на детето 
му е овозможено комуникациско средство за изразување на потребите, за намалување на несаканите 
однесувања и нивно заменување со функционални прифатливи однесувања (Charlop-Christy и сораб., 
2002).

Меѓутоа, и покрај овие докази, сè повеќе стручни лица кои го развиваат подрачјето на потпомогнатата 
комуникација денес, сметаат дека во користењето на потпомогнатата комуникација треба да се потпира 
на иницијативата на детето и на комуникацискиот процес во целина (Von Techner, 2018.; Hartmann, 2019). 
Со други зборови, важно е да се поттикнува комуникацискиот успех, но не по секоја цена со следење 
на фазите кои се пропишани во рамки на PECS. Исто така, и покрај разновидноста на комуникациските 
функции кои се поттикнуваат со PECS, за поединците кои имаат развиена комуникациска намера и 
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кои комуницираат за поголем број функции, за 
надградба на комуникациските функции и за 
брусењето на фините социјални вештини PECS не е 
во доволна мера поттикнувачки и се препорачува 
преминување на други системи на потпомогната 
комуникација, за кои има повеќе информации во 
другите глави од учебникот. 

Активности за самостојно учење

Литература

1. Кои системи на потпомогната комуникација се 
применуваат за поттикнување на децата со АСН?

2. Кои се главните причини поради кои комуни-
кацијата преку размена на слики (PECS) се препо-
знава како важен систем во поттикнувањето на 
лицата со АСН?

3. Кои се подготвителните фази за подучување на 
детето на комуникација со размена на слики?

4. Размислете како би го подучиле детето да ги 
бара омилените предмети од сите членови на 
семејството.

5. Дали следното тврдење е точно:

„Еднаш изградената комуникациска книга офор-
мена според системот PECS е доволна за цел 
процес на интервенција“.

ДА/НЕ

Образложете го Вашиот одговор: __________________

6. Заокружете ги точните одговори:

Истражувањата ја имаат потврдено ефикасноста 
на PECS во:

a) прозборувањето
б) разбирањето заповеди 
в) проширувањето на речникот 
г) намалување на несаканите однесувања
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Гледајќи во минатото, мануелните знаци се една 
од првите форми на потпомогната комуникација 
користени во подучувањето, на пример, на лица 
со аутистичен спектар на нарушувања (АСН) кои 
не зборуваат (Carr, Binkoff, Kologinsky и Eddy, 1978.; 
според Wendt, 2009). Со овој пристап се почнало 
во 70-те години на минатиот век. Пристапот 
подразбира подучување на мануелни знаци презе-
мени од природниот, националниот знаковен 
јазик (на пример, хрватскиот знаковен јазик – ХЗЈ, 
американскиот знаковен јазик – ASL итн.), кои се 
поткрепа на говорниот јазик (Blischak, Lloyd и Fuller, 
1997.; според Wendt, 2009).

Анамариа Томиќ и Марина Милковиќ

8. Мануелните знаци 
      во потпомогнатата комуникација

Многу истражувања имаат покажано дека децата и лицата со различни 
тешкотии и нарушувања можат да имаат голема корист од потпомогнатата 
комуникација. Мануелните знаци се една од најчестите форми на потпомогната 
комуникација кај децата и лицата со комуникациски нарушувања, како што е 
аутистичниот спектар на нарушувања (Mirenda, 2003.; Van der Meer, Sutherland, 
O’Reilly, Lancioni и Sigafoos, 2012.; Pirtle и West, 2015) и кај децата и лицата со 
интелектуални тешкотии (Grove и Woll, 2017). Претходно веќе беше наведено 
дека формите на потпомогната комуникација се делат на оние без помагала и со 
помагала. На првата група, меѓу другите, ѝ припаѓаат веќе споменатите средства 
– конвенционални гестикулации и мануелни знаци. 

Рационалноста за употребата 
на мануелните знаци како форма 
на потпомогната комуникација

Многу истражувања се темелат на проучување 
на користа од мануелните знаци како форма 
на потпомогната комуникација кај децата со 
АСН, Даунов синдром, интелектуални, социо-
емоционални, јазични, моторички и други развојни 

тешкотии (Romski и Sevcik, 2005.; преглед на 
истражувања – Dunst, Meter и Hamby, 2011). Иако, 
според авторите Sundberg (1993; според Wendt, 
2009) и Sundberg и Partington (1998; според Wendt, 
2009) рационалноста на овој пристап се темели на 
четири претпоставки настанати во истражувањата 
кои вклучувале лица со АСН, тие не можат да се 
генерализираат и на други развојни тешкотии. 

Тие претпоставки се следните: 

•	 Учењето на мануелните знаци има одредени 
предности пред учењето на говорот – 
лицата со АСН често полесно ги имитираат 
моторичките движења со рака отколку што 
можат да изведат моторички движења со 
оралниот апарат (Sundberg и Partington, 1998; 
според Wendt, 2009).

•	 Ако лицето нема добри способности за 
моторичка или гласовна имитација, полесно е 
да се подучи на моторичка имитација отколку 
на гласовна (Sundberg, 1993; според Wendt, 
2009). При подучувањето често се користат 
методи на телесна поддршка и процедури за 
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исклучување на поддржувањето (анг. fading 
procedures) (Sundberg и Partington, 1998; спо-
ред Wendt, 2009), а полесно е да се изведат 
мануелно отколку вокално. 

•	 Мануелните знаци не мораат да имаат „фини“ 
премини еден по друг, додека гласовите и 
зборовите мораат, па според тоа знаците 
бараат помалку труд за вербално памтење и за 
апстрактно разбирање (Fulwiler и Fouts, 1976; 
според Wendt, 2009).

•	 Користењето на мануелните знаци може да 
помогне во совладувањето на претходните 
негативни искуства и неуспеси во користењето 
на говорот, кои неретко се појавуваат кај 
лицата со АСН (Sundberg и Partington, 1998.; 
според Wendt, 2009).

•	 Комуникациското средство секогаш е доста-
пно (на лицето не му треба уред или сли-кичка, 
туку го користи сопственото тело) (Stasolla, 
Perilli и Boccasini, 2016). Исто така, некои автори 
истакнуваат дека мануелните знаци служат 
како поттик и олеснување за користењето на 
говорниот јазик (Sundberg и Partington, 1998; 
според Gevarter и сораб., 2013).

Одбирањето на мануелните 
знаци како форма 
на потпомогната комуникација
Повеќето истражувања кои се споредувале со 
користењето на мануелните знаци и техниките на 
потпомогната комуникација со помагала (Tincani, 
2004; Vignes, 2007; Ziomek и Rehfeldt, 2008; Gregory 
и сораб., 2009; Ringdahl и сораб., 2009; Van der 
Meer и сораб., 2012; Winborn-Kemmerer и сораб., 
2010; Curtis, 2012; според Gevarter и сораб., 2013) 
покажале речиси незначителна предност на 
користењето на потпомогнатата комуникација 
со помагала пред мануелните знаци кај некои 
учесници кога е во прашање бараниот труд, 
додека кај други учесници покажала подеднаква 
корисност, а нејасна корист во речиси занемарлив 
број случаи. 

При изборот на мануелни знаци како оптимална 
форма на потпомогната комуникација треба да 
се земат предвид многу фактори: општото знае-
ње, јазичното знаење, вештините за моторичка 
имитација, претпочитањата на одреден корисник, 
одржувањето на системот на потпомогната 
комуникација, генерализација на наученото и 
сл. Некои истражувања експлицитно говорат за 
посакуваните предуслови за успешно подучу-
вање со мануелни знаци на лицата/децата со 
тешкотии. Првенствено, тоа се моторичките 

можности (добрата моторичка контрола) за лице-
то да произведе разбирливи мануелни знаци 
и комуникациски партнери кои ќе можат да го 
разберат тоа што им го покажало лицето со знакот 
(Stasolla i sur., 2016). 

Мануелните знаци 
како лингвистички единици
Мануелните знаци се преземени од националните 
знаковни јазици и неретко се приспособени на 
видот на тешкотии/нарушувања, на можностите 
и претпочитањата на детето, можностите на 
семејството, поддршката од околината и сл. Важно 
е да се нагласи разликата меѓу мануелните знаци 
и гестикулации, кои во практиката честопати се 
толкуваат погрешно. Имено, мануелните знаци 
се лингвистички единици (секој знак има свое 
значење, може да се подели на помали единици), 
за разлика од гестикулациите, кои ѝ припаѓаат на 
невербалната комуникација и можат различно 
да се протолкуваат во различни ситуации. Гес-
тикулациите се спонтани, неартикулирани и 
променливи, додека знакот преземен од знаков-
ниот јазик е дел од јазичниот систем и може да 
се расчленува на помали лингвистички единици 
– фонолошки параметри (форма на дланките, 
движење, место на артикулација, ориентација на 
дланката/раката, немануелни ознаки). Понатаму, 
мануелните знаци не се знаковен јазик, што исто 
така често погрешно се споменува во практиката. 
За разлика од националниот знаковен јазик, кој е 
целосно природен јазичен систем на заедницата 
на глувите, мануелните знаци се изолирани поими, 
без сложена морфологија и синтакса, што значи 
без граматика. 
Мануелните знаци во потпомогнатата комуникација 
неретко се поедноставуваат при одредени видови 
тешкотии и кај одредени корисници, а поеднос-
тавувањето значи промена на еден или повеќе 
фонолошки параметри. На пример, наместо сложе-
ниот знак ПТИЦА (сложенка која се состои од два 
знака КЛУН+КРИЛЈА), се користи само еден знак 
– или КЛУН или КРИЛЈА, односно ЛЕТА (Слика 
1), што всушност значи птица. Иако некои знаци 
(особено сложените) треба да се поедностават 
поради, како што беше кажано, моторичките или 
интелектуалните ограничувања на детето/лицето 
кое ги користи, во производството на едноставни 
знаци често се доаѓа до фонолошки промени 
(карактеристични за усвојувањето на знаковниот 
јазик), а споредливи со типичните грешки во 
развојот на говорот (Chen Pichler, 2012). На пример, 
тоа се проксимализацијата (знаци од зглобовите 
во близина на торзото); Слика 1), супституција 
(замена на формата на дланката, Слики 2, 3 и 
4) или симплификација (дел од движењето се 
изостава; Слика 5). 
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Знакот ЛЕТА се произведува со две раце, во иста форма на дланките и со исти движења. На Слика 1 се 
гледа знакот ЛЕТА произведен само со една рака. Иако од прикажаното би можело да се заклучи дека 
станува збор за конвенционалниот гест па-па, тоа не е така затоа што доминантната рака на детето е 
„зафатена“ со држење банана, додека недоминантната го произведува знакот. Во овој пример се јавува 
проксимализација, односно изведување на движењето од рамениот зглоб наместо само од рачниот. 

Слика 1. Знак ЛЕТА

Слика 2. Знак БАЊА

Фонолошката грешка на супституција може да 
се спореди со супституцијата на гласовите во 
говорниот јазик. Во производството на знаци 
најчесто се доаѓа до супституција на формата 
на дланката, затоа што формата на дланката 
се усвојува подоцна, за разлика од местото на 
артикулација на знакот или од видот на движење, 
кои се усвојуваат порано. Знакот СЕ-БАЊА се 
произведува со форма на дланка [Ѕ, стисната 
дланка], но на Слика 2 се гледа форма на дланка 
[5; раширена дланка]. Знакот ПИЕ (Слика 3) се 
произведува со форма на дланка [1; палци], а 
заменет е со формата на дланка [I, показалец]. 
Истата форма на дланка се појавува и во знакот Слика 3. Знак ПИЕ Слика 4. Знак СПИЕ
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СПИЕ (Слика 4), наместо форма на дланка [В; рамна 
дланка]. Ваквите грешки односно супституции во 
правењето знаци се под влијание на моторичкиот 
развој на детето. 

Кај сложените знаци, кај кои постои комбинација 
од движења и промени на формата на дланката, 
честопати доаѓа до поедноставување на движе-
њата, односно со испуштање на еден негов дел. На 
пример, знакот КУЧЕ (Слика 5) се произведува со 
двете раце, со движење кон долу, при што формата 
на дланките се менува од отворена [5, раширена 
дланка], во затворена дланка [Ѕ, стисната дланка]. 
На Слика 5 таа промена е испуштена и останала по-
четната форма на дланката [5, раширена дланка]. 

Слика 5. Знакот КУЧЕ

Со учењето, односно со усвојувањето на знаците, 
се развива речникот. Поради големиот потенцијал 
за пресликување на формите и значењата на 
знаците, се зголемува и можноста за „полесно“ 
усвојување на иконичните знаци. Кога би било 
така, тогаш децата високоиконичните знаци би 
ги усвојувале многу порано од арбитрарните, 
произволните знаци. Меѓутоа, истражувањата 
покажале дека иконичните знаци не се особено 

Усвојување и учење 
на мануелните знаци

застапени во најраните речници (според Chen 
Pichler, 2012). Наместо да се одредува иконичноста, 
содржината на речникот за деца кои се изложени 
на знаци е организирана околу семантичките 
категории типични за усвојување на првиот јазик. 
Првите знаци се претежно именки и се однесуваат 
на поимите за храна (на пример, млеко, бисквити), 
членовите на семејството (на пример, мама, тато, 
дете), имиња на животни (на пример, куче, мачка), 
предмети за облекување (на пример, чевла, капа) и 
поздрави. Тоа би значело дека детето на кое му се 
нудат мануелни знаци би требало да се изложува 
на истите поими во потпомогнатата комуникација, 
а во согласност со неговата хронолошка и ментал-
на доба и со неговите интереси.   

За разлика од изложеноста на природен знаковен 
јазик, кога децата во доба од две години почнуваат 
да развиваат морфолошки и синтаксички процеси 
во националниот знаковен јазик, а се споредливи 
со оние во говорниот јазик, кај изолираните 
мануелни знаци во потпомогнатата комуникација 
таквите процеси ги нема. Меѓутоа, може да се 
комбинираат знаци во повеќечлени искази, што 
може да се види во следните примери (Слики 6, 
7 и 8). 

Слика 6. МЕДО ЈАДЕ „Медо јаде.“

Слика 7. БУВ/ЧИТА „Бувот чита книга.“
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Наведените примери (Слики 6, 7 и 8) се примери 
за раскажување приказна односно за читање 
сликовница, каде што, покрај говорниот јазик про-
следен со мануелни знаци, се поттикнува свеста и 
за пишаниот збор. 

Слика 8. СВИЊА СПИЕ „Свињата спие.“

Мануелните знаци често се користат во програмите 
за рана интервенција како дел од мултимодалниот 
пристап на потпомогнатата комуникација, во кој 
се комбинираат повеќе модалитети преку кои 
детето се поттикнува и се подучува. На пример, со 
користењето на мануелните знаци и на говорот, се 
прикажуваат и графички симболи кои го следат 
кажаното и покажаното за на детето да му се 
олесни разбирањето. Мануелните знаци во рамки 
на различни програми неретко се користат како 
клучни зборови во реченица која има граматичка 
структура на говорен јазик (Glacken и сораб., 
2018). Неколку такви програми кои произлегле од 
националните знаковни јазици – во Обединетото 
Кралство тоа се Макатон (Grove и Walker, 1990.; 
според Glacken и сораб., 2018) и Signalong1; во 
Австралија формата на Макатон – Key Word Sign 
Australia2; а во Ирска La´mh3. Таквата форма на 
комуникација честопати се нарекува целосна 
комуникација или знаковно-говорна комуникација 
(Mirenda и Iacona, 2009.; според Glacken и сораб., 
2018).
Некои истражувања кои го споредувале користе-
њето на говорните знаци заедно со говорот и 

Составни елементи 
на мултимодалниот пристап

користењето само на говор во интервенцијата ги 
покажале особено јасните предности од комби-
нирањето на мануелните знаци и говорот (Kurt, 
2011; Valentino и сораб., 2012; според Gevarter и 
сораб., 2013). Секако, потребни се дополнителни 
истражувања кои ќе го испитаат влијанието на 
ваквиот пристап на општите рецептивни и експре-
сивните јазични вештини кај корисниците на пот-
помогнатата комуникација. 

123 
1  Достапно на веб-страницата тука.
2 Достапно на веб-страницата тука. 
3 Достапно на веб-страницата тука. 

Мануелните знаци како дел од потпомогнатата 
комуникација честопати се подучуваат според 
принципот збор-знак-збор или знак-збор-знак. 
На пример, кога детето ќе покаже со прст на 
нов предмет, возрасното лице ќе го изговори 
името на предметот (на пример, светло), ќе му го 
покаже знакот (СВЕТЛО), а потоа повторно ќе го 
изговори името на предметот (светло). Ваквиот 
мултимодален начин на поттикнување ја олеснува 
и ја поттикнува говорната продукција кај децата 
кои не зборуваат или зборуваат многу малку 
(Schlosser и Wendt, 2008; според Dunst и сораб., 
2011).

Честопати на почетокот на подучувањето е потре-
бна телесна поддршка на детето при изведувањето 
на знаците, особено ако се во прашање деца 
кои имаат тешкотии со имитација (на пример, 
деца со АСН) или имаат моторички тешкотии 
(на пример, деца со церебрална парализа). На 
пример, возрасно лице на себе го покажува знакот 
ЈАДЕ, а потоа ја обликува дланката и движењето 
со детската рака на него и потоа повторно го 
покажува знакот на себе. Наградувањето на 
секој обид на детето на почетокот на учењето за 
него е поттикнувачко, но подоцна сè повеќе се 
намалува и награда станува самата размена на 
информација/комуникацискиот обид. 

На почетокот на учењето детето (и неговото 
семејство) се подучува со знаци кои се важни 
за него и кои се во неговото подрачје на интерес 
(на пример, омилената играчка, животни, храна, 
активност) затоа што тоа ја обезбедува мотива-
цијата на детето, но и мотивацијата на семејството. 
Знаците се подучуваат еден по еден или најмногу 
два до три одеднаш, па се чека детето да ги усвои 
пред да се воведат нови. 

Подучување на мануелни знаци
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Подучувањето на мануелни знаци не се случува 
изолирано, туку знаците се користат во секојднев-
ните рутини на детето (хранење, капење, одење во 
парк итн.), ритуали, игри и различни активности. 
Учењето низ рутините и секојдневните ситуации 
му овозможува на детето поврзување со она 
што му е веќе познато и со тоа и побрзо учење 
и совладување на новите вештини (Bohaček, 
2017). Притоа, исклучително важна е поддршката 
од околината (родителите, браќата/сестрите, 
поширокото семејство, воспитувачите, стручните 
соработници и предучилишните установи, другите 
стручни лица кои работат со детето). Континуи-
раното користење на знаци во различни ситуации 
и на различни места со различни луѓе на детето му 
овозможува генерализација и зацврстување на тоа 
што го научило дотогаш. Тоа значи дека се подучува 
и се дава поддршка во поттикнувањето не само 
на детето, туку и на неговите родители, на другите 
членови на семејството, воспитувачите и стручните 
лица кои се вклучени во поттикнувањето на детето 
(независно од струката – логопеди, психолози, 
специјални едукатори и рехабилитатори, работни 
терапевти, физиотерапевти итн.) во рамки на 
пристапот насочен кон семејството (повеќе во 
Guralnick, 2011.; Ljubešić, 2012.; според Bohaček, 
2017). Истражувањата покажале дека родителите 
имаат клучна улога во јазичниот развој на детето 
и дека успешната имплементација на потпомо-
гнатата комуникација подразбира силна и непре-
кината родителска посветеност (Angelo, 2000; 
Golbart и Marshall, 2004; според Glacken и сораб., 
2018). Исто така, се покажало дека лицата со 
интелектуални тешкотии честопати ги користат 
мануелните знаци во формалната комуникација 
(на пример, во текот на подучувањето на јазикот) со 
учителите и со останатите вработени од установите 
кои доаѓаат во директен контакт со нив, ако и тие 
самите користат мануелни знаци (Rombouts и 
сораб., 2017, 2017; според Romobuts, Maes и Zink, 
2018). Досегашните истражувања се поклопуваат 
и во поглед на извештаите на логопедите кои 
истакнуваат дека моделирањето може да ја 
олесни имплементацијата на потпомогнатата 
комуникација (Johnson и сораб., 2006; Rombouts и 
сораб., 2017; според Romobuts и сораб., 2018).

Многу истражувања имаат покажано дека корис-
тењето на мануелните знаци, кои го поддржуваат 
говорот во поттикнувањето на децата со различни 
тешкотии во развојот (АСН, Даунов синдром, 

Придобивките од употребата 
на мануелни знаци

интелектуални тешкотии, моторички тешкотии, 
социо-емоционални тешкотии итн.), а особено 
со повеќекратни тешкотии, имаат повеќекратна 
користи: ја намалува фрустрацијата, ја поттикнува 
имитацијата, ја поттикнува активната улога 
во комуникацијата, го проширува речникот, ја 
поттикнува вештината на здружено внимание 
(Launonen, 1997; Buffington, Krantz, McClannahan и 
Poulson, 1998; Dunst, Meter и Hamby, 2011; Hendler 
Lederer и Battaglia, 2015) и го поттикнува говорот 
и јазичното производство (Dunst и сораб., 2011). 
Децата со тешкотии во развојот со помош на 
мануелните знаци можат да комуницираат за 
своите потреби, желби, интереси, да им ги пренесат 
на другите своите чувства, да изразат фрустрација, 
да коментираат, а притоа не им се потребни 
дополнителни помагала или посебна опрема. 
Истражувањата покажале дека мануелните знаци 
се „мост“ кон развојот на говорот кај децата со 
различни видови тешкотии (Launonen, 1997). 
Децата кои почнуваат да ги користат мануелните 
знаци во комуникацијата неретко престануваат 
да се служат со нив ако ги сменат со изговорени 
зборови. 

Наместо заклучок, наведените истражувања 
несомнено докажале (спротивно на некои порани 
аргументи) дека користењето со мануелни знаци 
во потпомогнатата комуникација не пречи на 
развојот на говорот и на јазичното производство, 
туку дека има позитивни ефекти на говорот и на 
јазичното производство кај децата со различни 
тешкотии. 

Активности за самостојно учење

1. Кај кои деца мануелните знаци се најчестата 
форма на потпомогната комуникација?

2. На која форма на потпомогната комуникација ѝ 
припаѓаат мануелните знаци?

3. Кога мануелните знаци почнале да се користат 
во рамки на потпомогнатата комуникација?

4. Кои се предностите на комуникацијата со ману-
елни знаци?

5. Кои фактори влијаат на изборот на мануелни 
знаци како оптимална форма на потпомогната 
комуникација?
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6. Која е разликата меѓу гестикулацијата и мануел-
ниот знак?

7. Кога е разликата меѓу мануелните знаци и зна-
ковниот јазик?

8. Набројте ги фонолошките промени кои се 
јавуваат во производството на мануелните знаци. 

9. Како е организирана содржината на речникот 
кај децата кои се изложени на знакување?

10. На кои поими треба да се изложува детето/
лицето на кое му ги нудиме мануелните знаци во 
потпомогнатата комуникација и со што е тоа во 
согласност?

11. Наведете пример и опишете го принципот збор-
знак-збор во проучувањето на мануелните знаци 
во потпомогнатата комуникација. 

12. Објаснете ја важноста од поддршката на околи-
ната во проучувањето на мануелните знаци во 
потпомогнатата комуникација. 

13. Набројте ги предностите од користењето на 
мануелните знаци во потпомогнатата комуни-
кација. 
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Интегрираниот, холистички пристап кон човековото функционирање е темел на Меѓународната класи-
фикација на функционирањето, попреченоста и здравјето (анг.   International Classification  of Functioning, 
Disability and  Health, скратено ICF) на Светската здравствена организација (WHO, 2007). Целта на оваа 
класификација е да се обезбеди единствен и стандардизиран јазик и рамка за опис на здравјето и 
состојбите во врска со здравјето. 

Подрачјата кои содржат МКФ можат да се согледаат како здравствени и како подрачја поврзани со 
здравјето, како што се работата и образованието. Функционирањето ги опфаќа сите телесни функции, 
активностите и учеството, додека попреченоста е поим со кој се опфаќаат оштетувањата, ограничувањата 
на активностите или ограничувањата во учеството. Тука се уште и факторите на околината кои се во 
интеракција со сите овие компоненти. 

Ружица Магушиќ, Катарина Шкорвага, Рената Пињатела

9. Проценка на соодветните методи 
         и системи на потпомогнатата комуникација

Потребата од потпомогната комуникација во раната интервенција зависи од 
природата и сложеноста на комуникациските потреби на детето. Во срцевината 
на современите клинички и научни истражувања за комуникациските потреби 
на децата и младите се наоѓаат етиолошки фактори, улогата на комуникациските 
интеракции за развој на комуникациските вештини, проценка и интервенција и 
достапноста на асистивни технологии. Особеноста на комуникациските тешкотии 
на детето, потенцијалниот корисник на потпомогнатата комуникација, варираат 
од неговата хронолошка доба и дијагноза и затоа значаен предизвик претставува 
разликувањето на различните механизми и функции кои придонесуваат за 
различните комуникациски тешкотии. 

Меѓународна класификација на функционирањето, 
попреченоста и здравјето (МКФ)
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Поради ограничувањата во приказот на подрачјето на функционалност и физичка попреченост на децата и 
младите во првите две децении од животот од 2007 година, објавена е верзија на МКФ за деца и млади – ICF-
CY (WHO, 2007). Според ICF-CY функционирањето ги опфаќа универзалните човекови искуства кои можат 
да се класифицираат според подрачјето на телесните функции и структури, активностите и учествувањето 
во улогите и ситуациите и околните фактори. Овој пристап ја разгледува интеракцијата на детето со 
здравствени тешкотии и околината низ биопсихосоцијален модел. Подрачјето на телесните функции ги 
вклучува општите ментални функции и функциите на говорот, како и структурите како што е нервниот 
систем вклучен во производството на гласови и говор. Подрачјето на активности и учество ги покрива 
димензиите на учење и на применето знаење, општите задачи и барања, комуникацијата, мобилноста и 
самопомошта. Подрачјето на околината ги вклучува факторите кои можат да имаат попречувачка или 
олеснувачка улога за изведбата на детето и го вклучуваат пристапот до комуникациските помагала и 
достапноста на комуникациски партнер. Вклучени се и лични фактори како контекстуалниот фактор 
(Simeonsson, Björck-Åkessön и Lollar, 2012).  

Дефинирањето на кодовите и на квалификаторите е основна цел на ICF-CY, а со тоа е обликуван 
стандардниот јазик на мултидисциплинарните практики. Кодовите на ICF-CY кои се од особена важност 
за добивање сеопфатна слика за комуникациското функционирање на детето се прикажани во Табела 
1. Кодовите на ICF-CY можат да го дадат профилот кој се фокусира на функционирањето, особено на 
учеството, вклучувајќи ги факторите кои посредуваат меѓу капацитетот и изведбата. ICF-CY може да 
се користи за разликување на тие димензии и да го прикаже функционирањето на детето на кое му е 
потребна потпомогната комуникација, како и на неговото семејство, на проксималното опкружување на 
семејството, во активностите од секојдневниот живот (дома и во воспитно-образовните установи) како 
рамка за индивидуализирана интервенција. 

На Слика 1 се прикажани составните елементи на МКФ и нивните меѓусебни односи. МКФ ги опфаќа сите 
нив и овозможува идентификување и следење на компонентите за функционирање, телесна попреченост 
и здравје на поединецот на различни подрачја (СЗО, 2010). 

Здравствена состојба
(пореметување или болест)

Телесни функции
и структури

Активности Учество

Слика 1. Меѓународна класификација на функционирањето, способноста и здравјето – 
составни елементи и нивните меѓусебни односи (СЗО, 2010)

Фактори од средината Лични фактори
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Табела 1. Класификациски кодови и класификатори на ICF-CY поврзани со комуникацијата (Simeonsson и 
сораб., 2012)

Област Учество и активност
Фактори од 
средината

Телесни функции Телесна структура 

Кодови D110 Гледање 
D130 Имитирање
D131 Учење низ работа со 
предмети
D132 Собирање 
информации
D133 Усвојување јазик
D115 Слушање
D134 усвојување 
дополнителен јазик
D135 Вежбање 
D310 Комуницирање 
преку - примање - говорни 
пораки
D3100 Одговор на човечки 
глас
D3101 Разбирање 
едноставни изрази
D3102 Разбирање сложени 
пораки
D315 Комуницирање преку 
- примање - невербални 
пораки
D3150 Комуницирање 
преку - примање - 
гестикулации со телото
D3151 Комуницирање 
преку - примање - општи 
знаци и симболи
D3152 Комуницирање 
преку - примање - цртежи и 
фотографии
D320 Комуницирање преку 
- примање - пораки со 
формален знаковен јазик
D325 Комуницирање преку 
- примање - пишани пораки
D330 Зборување
D331 Предговорна фаза
D332 Пеење
D3350 Истражување на 
движењата на телото
D3351 Одржување 
разговор
D3352 Завршување 
разговор
D340 Продуцирање пораки 
на формален знаковен
D350 Разговор
D355 Дискусија
D360 Користење 
комуникациски уреди и 
техники
D6503 Одржување на 
асистивна технологија
D6603 Помагање на 
другите при комуникација
D880 Вклучување во игра 

E1150 Производи и 
технологии за лична 
употреба во секојдневниот 
живот
Е1151 Асистивни 
производи и технологии за 
лична употреба во
секојдневниот живот
Е11520 Општи производи 
и технологија наменети за 
игра
Е11521 Асистивна 
технологија наменета за 
игра
Е1250 Општи производи 
и технологии за 
комуникација
Е1251 Асистивни 
производи и технологии за 
комуникација
Е1300 Општи производи 
и технологија за 
образование
Е1301 Асистивни 
производи и технологија за 
образование
Е2500 Интензитет на 
звукот
Е2501 Квалитет на звукот
Е355 Здравствени 
работници
Е450 Индивидуални 
ставови на здравствените 
работници
Е535 Комуникациски 
услуги, системи и политики

B1560 Аудитивна перцепција
B1561 Визуелна перцепција
B16700 Разбирање говорен 
јазик
B16701 Разбирање пишан 
јазик
B16702 Разбирање знаковен 
јазик
B16703 Разбирање на 
гестови
B16710 Изразување на 
говорен јазик
B16711 Изразување на 
пишан јазик
B16712 Изразување на 
знаковен јазик
B16713 Изразување со 
гестови
B1672 Интегративни 
функции на јазикот
B210 Функции на гледање
B230 Функции на слушање
B2300 Воочување на звук
B2301 Распознавање на 
звуци
B2302 Одредување локација 
на изворот на звукот
B2303 Латерализација на 
звукот
B2304 Распознавање на 
говор
B235 Вестибуларни функции
B240 Сетилни осети 
поврзани со слушањето и 
вестибуларните функции
B310 Функции на гласот
B320 Функции на 
артикулација
B330 Функции на течност и 
ритам на говорот
B340 Функции на 
алтернативна вокализација

S110 Структура на 
мозокот
S240 Структура на 
надворешното уво
S250 Структира на 
средно уво
S260 Структура на 
внатрешно уво
S320 Структура на 
усните 
S330 Структура на 
фарингсот
S340 Структура на 
ларинксот
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Целта е проценката на факторите за употреба на потпомогнатата комуникација да овозможи најефикасна 
комуникација во различни комуникациски опкружувања и ситуации (Rush и Celling, 2010). Сеопфатната 
проценка и препорака за соодветни методи на потпомогната комуникација се одлучувачки фактори за 
успешноста на интервенцијата за децата со сложени комуникациски потреби. Во тој процес се вклучени 
различни фактори: хетерогеноста на потенцијалните корисници, големото количество на информации 
кои мораат да се соберат и да се интегрираат, брзите промени во технологијата, недостатокот на 
висококвалитетни истражувања базирани на докази за методите и резултатите на проценката (Lund, 
Quach, Weissling, McKelvey и Dietz, 2017). Во Табела 2 се прикажани вообичаените составни елементи на 
проценката на корисникот за употребата на потпомогнатата комуникација. 

Табела 2. Вообичаените составни елементи на проценката за потпомогнатата комуникација (Rush и Celling, 
2010)

Историја на случајот

 медицински статус и историја, образование, професија, културно и
   јазично потекло
 минато и моментално користење на системот за потпомогната
   комуникација, вклучувајќи ја мотивацијата за користење
 прогноза за напредувањето на болеста, ако е можно

Еколошки инвентар 
(анг. ecological inventory)

 моментални комуникациски способности и потреби
 комуникациски способности во однос на врсниците
 комункациски потреби и способности во односот кон останатите
   учесници во животот на детето
 комуникациски потреби на детето кои се очекуваат во иднина

Самоевалуација

 успех во функционалната комуникација
 тешкотии во комуникацијата и влијание на поединецот и
   семејството/негувателите и останатите учесници во животот на
   детето
 мотивација и доживување на себеси како успешен комуникациски
   партнер
 контексти за загриженост (на пример, општествена интеракција,
   деловни активности)
 јазик (јазици) кој се користи во контекст на загриженоста
 цели и склоности на поединецот

Сетилен/перцептивен статус

 големина, вид, положба на симболите, како и опции за влез и
   излез на јазик
 вид: острина на видот, визуелно поле, окуломоторика,
   чувствителност на светло, перцепција на бои, церебрално
   оштетување на видот
 слух: функционална употреба на слухот, стандардна проценка на
   слухот

Позиционирање/пристап

 оптимална положба за следење и позиционирање, како и моторичка 
способност потребна за пристап: утврдување на правилната положба, 
преместување, ергономија, монтирање, мобилност, распон на движења, 
фина и груба моторика

 дел од телото и активност кои се користат за вклучување на уредите: 
раце, лакт, глава, глас, очи, нога, колено, стапало

 квалитет и ориентација на функционалното движење: распон на 
движењата, досег, фреквенција на движења, сила потребна за 
активација на уредот, постоење рефлексни реакции

Составни елементи на проценката на корисникот 
за употребата на потпомогнатата комуникација
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Позиционирање/пристап

    карактеристики на влезни уреди: вид на уред, големина на екран 
(на уредот), тежина на уредот, чувствителност (сила потребна за 
активација), повратна информација (тактилна, визуелна, аудитивна), 
избор на методи за одбирање и активација (директен избор, одбирање, 
пребарување, кодирање)

Проценка на когнитивните 
способности

   памтење, внимание, умор, способност за обработка на информации, 
решавање проблеми и извршни функции во контекст на функционалната 
употреба на потпомогнатата комуникација

Јазично-говорна проценка

    експресивна и рецептивна способност, вклучувајќи ја и 
комуникациската намера

    моментални средства за комуникација и нивна ефикасност (вербална и 
невербална)

    големина на речникот и видот на зборови (што ги користи и ги разбира)
    комбинација на зборови и граматички форми (кои се разбираат и кои се 

користат)
    способност за следење наредби
    способност за одговарање на ДА-НЕ прашања
    способност за исправно покажување предмети, зборови и слики
 проценка на читање и пишување (на соодветното ниво на поединецот)

Проценка на социјалната 
комуникација

Игра

Процена на симболи

    способност за користење на различни функции на симболот за да 
се задоволат моменталните и идните комуникациски потреби (на 
пример, поставување барања, одговарање на прашања, побунување, 
коментирање итн.), вклучувајќи го видот на симболи (на пример, 
предмети, слики, букви, печатен текст и/или комбинација)

 големина на симболот
    големина на полето (на пример, бројот на симболи на екранот)
    организација на приказите

Проценка на поклопувањето на 
функциите  
(eng. features-matching assessment)

соодветни значења на системот на потпомогнатата комуникација

    можност за изразување на низа комуникациски функции
    способност за користење во различни опкружувања и со различни 

партнери
    видови и број на симболи
    вид на функции на приказите и прикази (на пример, во боја наспроти 

црно-бело; статична или динамична; хибридна)
    вид на внес (директен и индиректен избор)
    излез (вид, говор, глас)
    можност за телесно позиционирање и потреба за дополнителна опрема 

(на пример, тастери)
    преносливост
    способност за модифицирање за да се овозможат промени во 

комуникациските способности и потреби 
    способност за мотивирање на поединецот и семејството и останатите 

членови на заедницата за употреба
    достапност и едноставност за одржување (техничка поддршка)
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Идентификација на околните 
фацилитатори и пречки

Фацилитатори (на пример, способност и подготвеност за користење 
на системот за потпомогната комуникација, поддршка на семејството, 
мотивација за комуникација, технолошко знаење/способност на 
корисникот, семејството и останатите членови на заедницата)
Пречки (мотивација, доживување на себеси како успешен комуникациски 
партнер, на пример, намалена доверба во комуникацијата, когнитивен 
недостаток,  визуелни и моторички оштетувања, неприфаќање на 
попреченоста и/или на потпомогнатата комуникација, ограничување во 
можностите на системот, ограничување на положбата и позиционирање 
во различни средини, вештина за избор на оптимални методи на 
потпомогната комуникација во однос на конкретна ситуација)

Комуникациски партнер 
(информациите се собираат со 
набљудување и преку интервју)

Постојат ли партнери кои ја препознаваат и ја признаваат потребата за 
потпомогната комуникација и за соодветно позиционирање? 
Постојат ли партнери кои имаат вештини и можност да помогнат во 
поставувањето или во програмирањето на уредот?
Дали очекувањата на комуникациските партнери се во согласност со 
целите и се реални?

Проценката и пронаоѓањето на соодветни решенија на асистивна технологија треба да се набљудува како 
сложена постапка. При одредувањето на индивидуалните потреби на лицето, неопходно е да се земат 
предвид и психосоцијалните фактори кои влијаат на комуникациската компетенција на лицето со сложени 
комуникациски потреби  (Light, Arnold и Clark, 2003), за кои повеќе ќе стане збор во еден од следните делови. 
Така, на пример, како важни психосоцијални фактори се издвојуваат: а) мотивација на потенцијалниот 
корисник на потпомогната комуникација; б) став кон комуникациските можности на лицето со сложени 
комуникациски потреби, како на самото лице, така и на неговата околина; в) самодоверба на лицето со 
сложени комуникациски потреби; г) уверување на околината дека лицето може да успее во комуникацијата; 
д) флексибилност (приспособливост) на лицето со сложени комуникациски потреби во однос на барањата 
за комуникациски интеракции, како и на комуникациските бариери (Light и сораб., 2003).  

Во истражувањето на Веб и соработниците (2019) се прикажани факторите кои стручните лица ги сметаат 
за неопходни во процесот на носење одлука за методите и помагалата за потпомогнатата комуникација 
за деца. Когнитивните способности и способноста за учење, јазикот и комуникациските проценки 
се поважни од моторичките способности. Меѓутоа, моторичката способност за пристап до уред или 
важна улога. Рецептивниот и експресивниот јазик, како и способноста за комуникација со помош на 
потпомогнатата комуникација и нивото на учење имаат поголема важност од вештината на писменост 
и степенот на образование. Искуството со користењето на потпомогнатата комуникација може да биде 
напорно, бавно и психички и когнитивно да бара многу, па важна е и одлучноста и упорноста на детето. 
Исто така, се предложува намалување на напорите во користењето на методите (на пример, воведувањето 
нискотехнолошки форми, како комуникациски книги) за кај децата да се поттикне желбата и спремноста 
за понатамошно користење на потпомогнатата комуникација. Исто така, се покажало дека поддршката на 
комуникациските партнери има голема улога во континуираното користење на методите за потпомогната 
комуникација. Колку е значајна улогата на партнерот, го потврдува и подарокот од литературата, според 
кој осум од десетте најчести причини за напуштање на методите на потпоомогнатата комуникација се 
поврзуваат со недоволната компетентност на комуникацискиот партнер и недоволната поддршка 
(Johnson, Inglebret, Jones и Ray, 2006).

Многу стандардизирани проценки вклучуваат ставки кои бараат вербален (на пример, именување на 
слика) и/или моторички (на пример, покажување) одговор. За корисниците со повеќекратни тешкотии 
потребно е да се измени задачата или начинот на одговор. Стандардизираните бодови не можат да се 
користат кога проценките се модифицираат, затоа што задачите се значително различни (Barker, Saunders 
и Brady, 2012). Проценката треба да вклучува елементи за динамичка проценка и други неформални 

Особености на проценката на корисникот 
на потпомогнатата комуникација
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проценки (на пример, директно набљудување на употребата на јазикот во различни природни контексти) 
за да се дополнат стандардизираните податоци за проценката. 

Начинот на одговарање на одредена задача може да даде повеќе увид од тоа дали одговорот е 
точен/неточен. Треба да се настојува да се одреди колку некој метод на потпомогната комуникација е 
мотивирачки и колкав е потенцијалот за учење или користење на различни системи на потпомогната 
комуникација. Потребно е насочување кон она што може да го направи клиентот. Постапката на проценка 
може да биде напорна, па потребно е однапред да се подготват потребните материјали и опрема и важно 
е да се избегнува проценката на тоа што не е неопходно (Rush и Celling, 2010). Проценката бара оптимално 
време за спроведување, спроведување во високоструктурирани, но и во неструктурирани услови и преку 
активности кои се мотивирачки за детето (Bruno, 2010.; Federici и Scherer, 2012).   

Промислувањето на психосоцијалните фактори за кои се зборуваше во претходниот дел, а кои влијаат на 
комуникациските компетенции е неопходно за во што поголема мера да се избегнат заблудите за реалните 
потреби и можностите на лицата. На пример, лицето може да избегнува контакт со очите и/или може да 
изгледа дека воопшто не ги разбира односите во комуникацијата, може да остава впечаток дека воопшто 
не е свесно за својата околина. Во тие случаи, како и во случаите кога се присутни социјално несоодветни 
форми на однесување како начин на комуникација, неопходно е на постапката за проценка да ѝ се даде 
доволно време. Треба да се бара причината за наведеното – да се процени дали се работи навистина за 
објективен статус на кандидат или станува збор за недостаток на мотивација, ниска самодоверба, сомнеж 
за успех во комуникациските интеракции и страв од неуспех. Психосоцијалните фактори кои влијаат на 
комуникациските компетенции на лицата треба да се набљудуваат и во однос на околината во којашто 
живее лицето, односно како таа околина се однесува кон него, како го доживува и кои се очекувањата и 
можностите на останатите со кои живее кандидатот. Ова е особено значајно кај постарите луѓе или децата 
кои пред воведувањето на потпомогнатата комуникација веќе искусиле неуспех во комуникацијата со 
околината. 

Крајната цел на интервенцијата за лицата со сложени комуникациски потреби е да се поттикнува развојот 
на комуникациските компетенции за лицата да можат да комуницираат со другите, да влијаат на своето 
опкружување и целосно да учествуваат во општеството (Beukelman и Mirenda, 2013). Комуникациската 
компетенција е способност на поединецот слободно да ги изразува идеите, мислите и чувствата на различни 
слушатели во различни контексти. Таа овозможува средство за постигнување на лични, образовни, 
професионални и социјални цели (Calculator, 2009; Lund и Light, 2007, според Light и McNaughton, 2014). 
Комуникациската компетенција (слика 3) за корисниците на потпомогнатата комуникација се состои од 
четири индивидуални компетенции: јазични, социјални, управувачки и стратегиски (Light и сораб., 2003).  

Јазичната компетенција ги вклучува знаењето и способноста за користење на говорниот и пишаниот јазик 
во семејството и во општеството. Овие вештини го вклучуваат рецептивниот јазик и тоа во мерата во 
која е можно тоа – и експресивниот. Совладувањето на кодот на јазичниот систем на потпомогнатата 
комуникација вклучува усвојување на систем на симболи (Light и McNaughton, 2014), но и на нивни 
семантички и синтаксички компоненти, кои се нужни за навистина да може да се изрази значењето на 
комуникациските пораки. Ова е тешка и сложена задача, затоа што системите за потпомогната комуникација 
често не нудат целосни јазични решенија. Достапните сетови симболи најчесто се семантички системи кои 
содржат концепти, но им недостасува синтакса или морфологија (Light и McNaughton, 2014). Постоењето на 
двојниот јазичен код и разликата меѓу начинот на кој лицето што ја користи потпомогнатата комуникација 
(вокализација, гестикулација и користење на сетови симболи) и на кој ги прима комуникациските пораки 
(орално-гласовен внес на околината) треба да се земе предвид кога се поставуваат тераписките резултати 
од учењето (Light и McNaughton, 2014). Развојот на јазичните компетенции кој ќе го поткрепи развојот на 
комуникациските компетенции во практиката честопати е занемарен, а всушност се смета за значаен 
и клучен за корисникот на потпомогнатата комуникација навистина да стане успешен комуникациски 
партнер. 

Комуникациската компетенција 
на корисникот на потпомогната комуникација
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Социјалната компетенција е способност за знаење 
што, каде, со кого, кога и како да се комуницира 
(Hymes,1972). Тие вештини вклучуваат:

•	 прагматика (на пример, почнување и завршу-
вање на комуникацијата, одржување на 
темата, префрлање на кодови);

•	 барање внимание;

•	 барање или давање информација, потврду-
вање или негирање на информацијата;

•	 социјални вештини (на пример, активно учес-
тво, покажување интерес, позитивна слика за 
себе).

Психосоцијалната компетенција е способност за 
ефикасно решавање на барањата и предизвиците 
во секојдневниот живот, одржување на менталната 
благосостојба и покажување на адаптивно и 
позитивно однесување во интеракцијата со другите 
(WHO, 2007). Психосоцијалните компетенции за 
корисниците на потпомогнатата комуникација 
вклучуваат:

•	 мотивираност за комуникација;

•	 позитивен став за користење на потпомог-
натата комуникација;

•	 доверба во способноста на лицето ефикасно 
да комуницира во дадена ситуација;

•	 постојаност – упорност и во случај на неуспех 
во комуникацијата.

Управувачката компетенција бара вештина во 
управувањето со системот и технологијата на 
потпомогнатата комуникација, вклучувајќи:

Слика 2. Примери за симболи и знаци во функција на експресивната комуникација

•	 моторичкиот статус потребен за самостоен 
пристап – положба на телото, положба на 
главата, состојба на екстремитетите (горни 
и долни), моторика на окото (вртење во 
сите правци, време потребно за промена 
на позицијата на окото, можност за фокус), 
силина на мускулите – траење на изведбата 
и можност за задржување на посакуваното 
движење;

•	 техники за избор на пристапи за помош;

•	 движење во и меѓу системите;

•	 вклучување и исклучување на електронскиот 
уред и полнење;

•	 ракување со електронска опрема и/или нави-
гирање на страниците во нискотехно-лошкиот 
систем.

Поради бројните пречки кои ги ограничуваат во 
остварувањето и во одржувањето на успешните 
комуникациски интеракции, корисниците на 
потпомогнатата комуникација наидуваат на 
многу ограничувања кои пречат на нивните 
лингвистички, социјални и управувачки комуни-
кациски компетенции. Затоа е нужно во текот 
на процесот на поддршка да развијат алатки и 
стратегии за оваа пречка да ја совладаат или да 
ја компензираат. Станува збор за т.н. стратегиски 
компетенции. Според Light (1989), стратегиските 
компетенции можат да бидат привремени (пот-
ребни на лицето само до моментот додека не ги 
совлада новите јазични, управувачки или соци-
јални вештини) или долгорочни (кога лицето не 

Графички симболи Симболи што се темелат на азбуката Останати Симболи и знаци

Графички комуникациски 
симболи ARASAAC, PSC, 
SimbolStix 

Букви Гестови

BLISS 
Состав на симболи со 
лингвистички карактеристики

Кластери – делови на зборови или 
реченици Сигнали со рака

Фотографии, цртежи, линии Реченици
фрази

Сигнали со други делови од 
телото
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може целосно да завладее со оптималните јази-
чни, социјални или управувачки вештини). Во овој 
збир на компетенции влегуваат: 

•	 барање избор поради ограниченост на реч-
никот;

•	 користење на предвидување на зборови/
фрази за зголемување на ефикасноста;

•	 користење на воведни (однапред смислени) 
изјави за да се објасни методот на потпо-
могната комуникација на непознати комуни-
кациски партнери;

•	 барање од комуникацискиот партнер да пи-
шува или да чука пораки за да помогне во 
разбирање и во поправање на дефектите во 
комуникацијата.

 Слика 3. Составни елементи на комуникациските компетенции со цел проценка на соодветните решенија на 
потпомогнатата комуникација и асистивната технологија

  Лингвистички компетенции

 Јазични компоненти на мајчиниот јазик

 Јазични компоненти на системите за поптпомогната 
комуникација

  Социјални компетенции

 Социолингвистички компоненти (прагматика)

 Интерперсонални комоненти (создавање и одржување 
социјални врски и односи)

  Компетенции за управување

 Механизми за управување со комуникациски помагала, 
комуникациски мапи и сетови на комуникациски мапи

  Стратегиски компетенции

 Компезациски механизми на совладување на 
комуникациските недоразбирања (на англиски 
Communication breakdowns)
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Процесот на проценка за соодветно решение, 
стратегија и форма на потпомогната комуникација 
се разгледува преку наведените компетенции. 
Меѓутоа, важно е дополнително да се нагласи 
дека проценката се врши со цел да се задоволат 
моменталните комуникациски потреби на детето 
кое е потенцијален корисник, но и резултатите од 
учењето кои се планира дека ќе произлезат во 
иднина. Во државите кои низ годините го развиваат 
подрачјето на потпомогнатата комуникација 
процесот на проценка на корисникот е детално 
разработен1 и давањето услуги на потпомогната 
комуникација е организирано според протоколите 
договорени на национално ниво2.

За да се нагласи значењето на мултимодалноста 
во потпомогнатата комуникација, уште еднаш 
посебно место во учебникот ќе се посвети на ова 
начело. Проценката на соодветните решенија за 
асистивна технологија вклучува пронаоѓање и 
обликување на нетехнолошки, нискотехнолошки 
и високотехнолошки алатки кои меѓусебно не 
се исклучуваат. Потпомогнатата комуникација 
е целосна комуникација, мултимодална, па така 
и треба да се гледа на неа. Различни ситуации 
бараат различни модалитети и алатки за 
потпомогната комуникација. Така, на пример, 
лицето може да разговара со пријателите за тоа 
како го поминало викендот или да комуницира 
онлајн користејќи високотехнолошко помагало, 
во посета на зоолошка градина може да користи 
нискотехнолошко помагало, комуникациска 
книга, а во текот на бањањето (во када) комуни-
кациски картички. Сето наведено лицето нај-
често го комбинира со природни форми на кому-
никација, како што се гестикулации, мимики, 
вокализации и слично. Во зависност од бара-
њата на комуникациските ситуации, лицето ги 
избира средствата за коишто ќе процени дека 
најлесно ќе му овозможат ефикасност и успех во 
комуникацијата. Изборот на оптимални средства и 
алатки за потпомогната комуникација се менуваат 
во однос на комуникациските партнери3. На 
пример, некој може со својот пријател да разговара 
користејќи високотехнолошко комуникациско 
помагало оформувајќи сложени реченични искази 

1 23 
1 Достапно на: htpp://communicationmatters.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/Specialised –AAC-Referral-Criteria-Docu-
ment.pdf   
2  Достапно на: htpp://communicationmatters.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/guid-coms-aac.pdf
3  Достапно на: htpp://atia.org/home/at-resources/what-is-at/ 

Мултимодалност

како и гестикулација, мимика и вокализација; 
истото ова помагало може да се користи и во 
формални комуникациски интеракции со непо-
знато лице додека, на пример, при хранењето 
со негувателот може да се разговара со помош 
на комуникациската книга, а при одржувањето 
на хигиената со медицинската сестра – со 
гестикулации, мимики и вокализации. 

Ако лицето кое ја користи потпомогнатата кому-
никација е вешто во проценување и избор на 
комуникациските алатки во однос на ситуацијата 
и/или комуникациските партнери, значи дека 
има добро развиени стратегиски комуникациски 
компетенции. 

Поради својата сложеност и слоевитоста на 
постапката за проценка на корисниците за упо-
треба на потпомогнатата комуникација, потребна 
е соработка од мултидисциплинарен тим, за што 
се зборуваше во главата за општите начела на 
раната интервенција. Во идеални услови тоа го 
прават специјалист за асистивна технологија, 
логопед и специјален едукатор и рехабилитатор. 
Покрај наведените членови, во тимот, според 
потребата, се вклучуваат и други стручни лица 
(работен терапевт, лекари од разни специјалности, 
психолог, социјален работник итн.). Во постапката 
на проценка активно учествуваат и блиските 
членови на семејството и други важни лица во 
животот на корисникот. 

Во одредени системи развиена е стручна квали-
фикација под наслов специјалист за асистивна 
технологија кој има широко знаење за разни 
видови технологии, алатки за учење, комуни-
кациски уреди, приспособени играчки и друга 
приспособена опрема. Ова стручно лице има 
знаење за биопсихосоцијалниот развој на детето, 
како и знаење за примена на технологијата, со цел 
поттикнување на развојни резултати кај детето. 
Целта на мултидисциплинарната соработка е 
да се одреди соодветна форма на потпомогната 

Мултидисциплинарниот тим во 
проценката за потпомогнатата 
комуникација
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комуникација, ама и да му се даде поддршка на 
детето и на околината, што последователно на 
детето со сложени комуникациски потреби му 
овозможува учество во различни интеракции и 
активности (Beukelman и Mirenda, 2013). Важно е да 
се нагласи дека лицата со сложени комуникациски 
потреби се хетерогена група во рамки на која секој 
поединец поседува единствени комуникациски 
карактеристики и потреби, што треба да се земе 
предвид во текот на процесот и планирањето на 
интервенцијата. 

Токму поради својата сложеност и слоевитост, 
постапката на дијагностичка проценка, како 
и постапката на освојувањето на методот на 
потпомогната комуникација мора да се опфати во 
сите свои аспекти (Blackstone и Hunt Berg, 2012). Со 
други зборови – тимскиот, трансдисциплинарен 
пристап е неопходен предуслов за успех во 
потпомогнатата комуникација. 

Проценката на соодветните решенија од инфор-
матичко-комуникациската и асистивната техно-
логија вклучува збир постапки и алатки – избор 
на соодветни уреди (нискотехнолошки и високо-
технолошки; стандардни и/или особено изработени 
или приспособени на потребите на корисникот), 
содржина на комуникациските помагала (соста-
вување речник, комуникациски плочки и сетови 
комуникациски плочки и соодветен начин на 
звучен пренос на комуникациските пораки во 
комуникациските помагала) и уреди и начини на 
пристап до комуникациските помагала. Откако ќе 
се одредат наведените параметри, важно е да се 
обликуваат методи и стратегии за совладување 
на методите на потпомогнатата комуникација, 
употребата на алатки и комуникациски помагала 
и имплементација на целиот систем и на сите 
аспекти од животот на лицето кое ја користи 
потпомогнатата комуникација. 

Република Хрватска, како и повеќето земји во 
кои потпомогнатата комуникација е подрачје 
на практика во развој, треба со заеднички сили 
мултидисциплинарно да работи на обезбедување 
на законска и формална инфраструктура. Со тоа 
може да се придонесе за залагање и остварување 
на основните човекови права: правото на 
истражување, самозастапување, образование, 
пристапот до информации, едноставно кажано, 
правото на максимално остварување на 
сопствените потенцијали на лицето со сложени 
комуникациски потреби. 

Заклучок

1. Објаснете го поимот на еколошкиот инвентар во 
контекст на потпомогнатата комуникација.

2. Наведете пример за стратегиски компетенции 
кај четиригодишно момче со детска говорна апрак-
сија, кое на негувателката се обидува да ѝ пренесе 
порака за неговите желби. Момчето доминантно 
се служи со мануелни знаци, но подучувано е и 
на користење на високотехнолошки форми на 
комуникација. 

3. Истражете дали постои законска инфраструктура 
за употреба на потпомогнатата комуникација во 
Република Хрватска. Зошто е важно законски да 
се регулира подрачјето на потпомогнатата комуни-
кација? 

4. Што е трансдисциплинарност? Кои стручни лица 
го сочинуваат тимот околу детето во контекст на 
потпомогнатата комуникација? Кое стручно лице 
недостасува во клиничката практика во Хрватска?

Активности за самостојно учење
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Јасминка Чавужиќ Чајко и Сања Шимлеша

10. Социјални приказни

Социјалните приказни се една од научно втемелените интервенции кои најчесто 
се користат кај децата со аутистичен спектар на нарушувања (во продолжение 
АСН; National Autism Center, 2015, Steinbrenner и сораб., 2020). Значи, нивната 
ефикасност е утврдена со резултатите од научните истражувања. Нив ги 
осмислила Керол Греј во 1993 година. Напишани се и приспособени за деца 
со АСН, а целта им е да ги подобрат социјалните вештини преку подучување 
соодветни форми на однесување во социјални ситуации (Gray, 1998). Се користат 
за намалување на несаканите однесувања и како помош за разбирање на 
различни социјални ситуации (Ali и Frederickson, 2006).

Интервенцијата која ги вклучува социјалните прика-
зни во рамки на научно базираните истражувања 
се гледа како посебна интервенција, исто како што 
е и Комуникацијата со размена на слики (PECS), 
видеомоделирањето или употребата на различни 
уреди. Социјалните приказни кај децата на рана 
возраст по правило се мултимодални, со визуелна 
поддршка или во рамки на одредени апликации се 
споени со звучен запис и се директно поврзани со 
разбирањето на различни социјални ситуации и 
ниво на јазично разбирање. Токму од наведените 
причини авторите се одлучуваат социјалните 
приказни да ги сместат како посебна глава во 
рамки на учебникот. 

Социјалните приказни припаѓаат на групата би-
хевиорални интервенции и користат комбина-
ција на визуелна и вербална поддршка (O’Hara, 
2010). Тоа се внимателно напишани индивидуа-
лизирани приказни за усвојување на одредено 
социјално правило (Gray и Garand, 2003). Тие 
опишуваат конкретна ситуација и толкуваат оп-
штествени сигнали, перспектива на другите и 
предлагаат соодветен одговор на однесување 
во одредена ситуација (Reynhout и Carter, 2007). 
Даваат информација за тоа што работат, мислат 
или чувствуваат луѓето во одредена ситуација и 
истакнуваат одредена вештина што лицето треба 

Улогата на социјалните приказни да ја подобри. Целта на социјалните приказни е 
да се споделат точни социјални информации кои 
би требало да доведат до соодветен одговор на 
лицата со тешкотии во развојот (Gray и Garand, 
1993).

Тие можат да им служат на лицата со тешкотии во 
развојот во развивањето знаење за социјалните 
ситуации што бараат труд (на пример, чекањето 
во ред), како и во учењето на нови вештини 
(на пример, вештината миење раце). Можат да 
бидат напишани за да го опфатат проблемот/
потребата на поединецот (на пример, гризење 
други луѓе) или потребите на цела една група (на 
пример, добро однесување за време на ручекот). 
Социјалните приказни често се создаваат за да се 
намалат агресивните и останатите непосакувани 
однесувања на поединецот (Kuoch и Mirenda, 2003). 
Исто така, преку социјалните приказни можат да 
се поттикнуваат посакуваните однесувања кај 
поединецот (Delano и Snell, 2006), да се совладуваат 
разни функционални вештини (Hagiwara и Myles, 
1999) и да се учи за можностите на избор (Barry и 
Burlew, 2004).

Структура на социјалните 
приказни
Според Греј (2010), социјалните приказни се 
состојат од три дела:
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•	 воведен дел – јасно ја идентификува темата;

•	 средиштен дел – ги дава важните детали;

•	 заклучок – ја сумира приказната и ја поддр-
жува главната порака.

Секој дел се состои од три типови реченици (Gray 
и Garand, 1993; Reynhout и Carter, 2006; Hutchins, 
2012):

1. Дескриптивни реченици – фактички и објек-
тивни реченици кои ја опишуваат социјалната 
ситуација преку важни социјални знаци и даваат 
информации што се случува за време на целниот 
настан (кој, што, каде). Пример за дескриптивна 
реченица е: „Во нашето училиште има многу 
простории“.

2. Директивни реченици – даваат информација 
за соодветниот бихевиорален одговор на 
поединецот, т.е. информација како треба да се 
однесува во одредена ситуација, што треба или 
како ќе се обиде да прави поединецот. Пример 
за директивна реченица е: „Кога ќе стигнам, ќе се 
обидам да застанам на крајот на редот“.

3. Перспективни реченици – точно прикажуваат 
и опишуваат како се чувствуваат другите, што 
мислат и што знаат за некој настан или за 
однесувањето на детето и ги опишуваат чувствата и 
одговорите на она за кое се зборува во приказната 
и за околината во дадената ситуација. Пример за 
перспективна реченица е: „Многу луѓе мислат дека 
изненадувањата се забавни“. 

Понекогаш во приказната се воведуваат и кон-
тролни реченици со помош на кои се развиваат 
стратегии кои му помагаат на лицето да запамети 
што треба да прави или како да ја сфати ситуацијата. 
Нив обично ги предложува и ги пишува самото 
дете и можат да го вклучуваат посебниот интерес 
на детето. На пример, ако детето е заинтересирано 
за трамваи, а покажува тешкотии и чекање во ред, 
тогаш соодветната контролна реченица би била: 
„Кога на семафорот е црвено, и трамваите треба 
да чекаат во ред“. Дополнително се додадени и 
афирмативни и кооперативни речници – афир-
мативните го објаснуваат значењето на околните 
реченици, додека кооперативните објаснуваат 
што ќе направат другите лица за да им помогнат 
на оние за кои е напишана социјалната приказна. 

За некои групи, на пример лицата со АСН кои 
имаат тешкотии со теоријата на умот (Greenway, 
2000), корисни се перспективните реченици. Токму 
со нив се објаснува перспективата на другите луѓе 
и така им се помага да ги разберат намерите, 
желбите, верувањата и знаењата на околината. 

Постојат препораки за идеален сооднос на 
речениците во социјалната приказна, а тие 
подразбираат појавување на една или ниедна 
директивна реченица на две до пет дескриптивни, 
перспективни и контролни реченици (Gray и 
Garand, 1993). Но, со развојот на социјалните 
приказни се менувал и споменатиот размер на 
реченици за да се утврди кои реченици најмногу 
придонесуваат за успех (Hutchins, 2012). Според 
поновите истражувања, речениците во социјалните 
приказни мораат да одговараат на пресметката со 
која вкупниот број на дескриптивни, перспективни, 
афирмативни и кооперативни реченици поделен 
со вкупниот број на директивни и контролни 
реченици не е помал од или еднаков на два (Gray, 
2010) и мнозинството се придржуваат на овој 
размер при пишувањето на социјалните приказни. 

Кога е во прашање должината на социјалните 
приказни, на почетокот на нивниот развиток 
Греј и Гаранд (1993) препорачале приказните да 
имаат од две до пет кратки реченици, меѓутоа, и 
тие насоки се менувале затоа што се покажало 
дека понекогаш подолгите приказни се неопходни 
за да се дадат информации за тоа кој е вклучен 
во одредена ситуација, што се случува, каде се 
случува и зошто (Hutchins и Prelock, 2006).

Претставувањето и читањето на социјалните 
приказни се одвива во мирни и сигурни услови 
(Gray, 2010) и паралелно пред новата или 
предизвикувачката ситуација (Scattone, 2007). 
Приказната секогаш содржи препорака што би 
требало да направи лицето, што е посакуваното 
однесување (на пример, „Ќе зборувам тивко“), 
а не што лицето не треба да прави, односно 
„погрешно“ однесување (на пример, „Нема да 
викам“). Неопходно е да се избегнуваат зборови 
кои би можеле да доведат до вознемиреност и 
стрес кај лицата за кои е напишана социјалната 
приказна. Околината мора да биде запознаена со 
социјалната приказна и по можност да учествува 
во неа. Имено, социјалните приказни се покажале 
како ефикасни ако ги спроведува лице од 
непосредната околина на детето (родител/учител) 
отколку, на пример, истражувач. Понекогаш, во 
читањето на социјалните приказни, се препорачува 
да се вклучат и врсници (Sansoti, Powell, Smith и 
Kincaid, 2004).

Пожелно е детето само да ја чита социјалната 
приказна ако има развиено вештини за читање, 
затоа што тој пристап се покажал како поефикасен 
(Scattone, Wilczynski, Edwards и Rabian, 2002). Ако 
лицето нема развиено вештини за читање, може 

Читање на социјалните приказни
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активно да учествува, на пример, со тоа што ќе ги 
врти страниците. Важно е, ако е можно, детето да 
се вклучи во креирањето на социјалната приказна, 
затоа што се покажало дека тогаш ефикасноста на 
приказната е поголема. Имено, создавањето на 
приказната влијае на мотивацијата и ја зголемува 
неговата свест дека таа приказна е за него и 
почнува да ужива во читањето (Haggerty, Black и 
Smith, 2005). 

Спроведувањето на читањето на социјалните 
приказни во природно опкружување за 
усвојување на целното однесување се чини дека 
е многу важно за неговата генерализација, па 
затоа авторите предложуваат по завршувањето 
на интервенцијата во контролирани услови, да 
се продолжи со презентирање на приказната 
во семејно опкружување (Haggerty и сораб., 
2005). Ако интервенцијата со социјалната приказна 
не се покаже како успешна, пред напуштањето на 
социјалните приказни важно е да се размисли, 
да се следи и одново да се помине приказната за 
да се направат приспособувања и да се обезбеди 
дополнителна поддршка што може да придонесе за 
напредок (Gray, 1995). Исто така, секоја претходно 
направена социјална приказна може одново да се 
прошири и да се унапреди за да се споделат нови 
и поврзани информации (Gray, 2010).

При креирањето на социјалните приказни важно 
е насочување кон она што детето го гледа, слуша 

Слика 1. Пример за социјална приказна испечатена на 
хартија (Лабораторија за потпомогната комуникација, 

Едукациско-рехабилитациски факултет)

Индивидуализиран пристап 
во изработката на социјалните 
приказни

и чувствува во одредена ситуација (Hutchins и 
Prelock, 2006), како и внимателно да се набљудува 
и да се следи детето и да се собираат информации 
од родителите или од останатите кои добро го 
познаваат (Hutchins, 2012). На почетокот важно 
е да се одреди темата и да се препознае целното 
однесување за кое ќе се пишува социјалната 
приказна. Многу е важно да се гледа и подалеку 
од самото однесување за да се разбере причината 
и целта на однесувањето. Исто така, важно е да се 
знае колку често целното однесување се јавува и 
во кои ситуации е најприсутно (Crozier и Sileo, 2005). 
Дури откако ќе се одреди целното однесување и 
ќе се соберат сите важни информации, се почнува 
со пишување на социјалната приказна. 

Многу автори ги модифицираат социјалните 
приказни за да ги приспособат на когнитивното, 
комуникациското и јазичното ниво на лицето за 
кое се изработуваат (Crozier и Tincani, 2005). Затоа 
приказните се пишуваат со едноставен јазик кој го 
следи нивото на јазичното разбирање на детето 
и се најчесто во прво лице (Gray и Garand, 1993). 
Затоа, освен земањето предвид на тие фактори 
при изработката на приказната, и по читањето или 
презентирањето на социјалните приказни, важно 
е да се провери разбирањето на прашањата и на 
разговорот за приказната од страна на детето 
(Crozier и Sileo, 2005; Benish и Bramlett, 2011) и да 
се повтори приказната ако детето не ја разбрало 
(Scattone, Tingstrom и Wilczynski, 2006)

Иако се осмислени за деца со АСН, подоцнежните 
истражувања ја потврдиле нивната ефикасност 
и кај деца со други развојни тешкотии (Haggerty 
и сораб., 2005; Toplis и Hadwin, 2006) и кај 
децата без развојни тешкотии (Benish и Bramlett, 
2011). Децата и лицата со АСН, со оглед на 
своите карактеристики кои се однесуваат на 
нефлексибилноста и стереотипноста во мисле-
њето и однесувањето, понекогаш подобро реаги-
раат на социјалните приказни од лицата со типичен 
развој или од лицата со друг тип на развојни 
тешкотии. Ако усвојат одредено правило кое се 
провлекува низ социјалната приказна, тогаш 
токму поради наведените обележја се склони 
многу стриктно да се придржуваат до наведените 
правила и со тоа и успешноста на социјалната 
приказна е поголема. На пример, на момчето кое 
покажува тешкотии со чекање во ред за време на 
ужинката, откако по изложувањето на социјалната 

Групи на развојни тешкотии 
во кои се покажала ефикасноста 
на социјалните приказни
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приказна научило да чека во ред без изразување 
на непожелни однесувања, толку стриктно се 
држело до наведеното правило што на секое дете 
што негодувало му го повторувало наведеното 
правило кое се однесува на вештината на чекање 
во ред. Токму поради споменатата ригидност во 
однесувањето на некои групи, се препорачува 
користење на флексибилни изрази („понекогаш“, 
„главно“, „често“) наместо на нефлексибилни („се-
когаш“ и „никогаш“) (Hutchins, 2012; Goodman-Scott 
и Carlisle, 2015).

Кога е во прашање возраста на лицето за кое се 
осмислуваат социјалните приказни, се покажала 
поголема ефикасност кога се спроведуваат со деца 
отколку со адолесценти и возрасни (Rodriguez, 
Pastor-Cerezuela, Tijeras-Iborra и Inmaculada 
Fernandez-Andres, 2019).

Традиционално, социјалните приказни се пишувани 
во форма на текст, меѓутоа, во поново време сè 
повеќе се користат други иновативни стратегии 
при создавањето на социјалните приказни 
(видеоснимки, аудиоснимки, фотографии и сл.) 
(Bledsoe, Myles и Simpson, 2003; Rogers и Myles, 
2001). Во изработката на социјалните приказни се 
користат графички симболи и визуелни дразби. 
Греј (2010) ја нагласува важноста на визуелните 
дразби за преку визуелната поддршка да се 
истакнат и да се сумираат информациите и да 
се унапреди разбирањето. Првично се сметало 
дека сликите и различните илустрации можат да 
бидат дистрактибилни за лицето и дека лицето 
понекогаш може да има погрешна интерпретација 
на ситуацијата врз база на сликата/илустрацијата 
(Gray и Garand, 1993). Но, истражувањата покажале 
дека вклучувањето слики во социјалната приказна 
се поврзани со поголем успех (Kokina и Kern, 2010, 
според Hutchins, 2012) и дека дополнителната 
поддршка во вид на стратегии кои веќе се 
покажале како успешни (видеомоделирање, 
визуелни распореди и сл.) е добредојдена за 
резултатите да бидат подобри и да се унапреди 
разбирањето, учеството и интересот. 

Во креирањето на социјалните приказни важни се 
две компоненти: 

1) да му се овозможи на детето социјалната 
приказна да ја чита само или да му ја чита некоја 
блиска личност и 

2) да се осигура дека социјалната приказна ќе 
биде презентирана на прифатлив начин за детето 
(видеомоделирање или аудиоснимка) за да се 

Модалитетот 
на социјалните приказни

осигура одржувањето на мотивацијата на детето 
на ниво што го поддржува учењето (Jančec, Šimleša 
и Fey Škrinjar, 2016).

Во подолунаведениот пример (Слика 2) се прика-
жани делови од социјалната приказна Чекање 
во ред која се наоѓа во бесплатно достапната 
апликација MULTI-SKLAD Ponašalica.

Иако клинички многу се користат, и стручните 
лица главно известуваат за позитивните ефекти 
од социјалните приказни, истражувачки сè 

Слика 2. Социјалната приказна Чекање во ред 
изработена во апликацијата Ponašalica

Заклучни напомени
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уште има обиди за утврдување на нивната 
ефикасност. Во Хрватска досега се спроведени 
неколку истражувања чија цел била да се испита 
влијанието на употребата на социјалните прика-
зни на социјалната интеракција кај децата со 
АСН (Jančec и сораб., 2016), ефикасноста на 
социјалните приказни во намалувањето на 
несаканите однесувања повторно кај децата 
со АСН (Lešković, 2016) и ефикасноста во нама-
лувањето на несаканите однесувања и воспоста-
вувањето социјално прифатливи однесувања 
кај нарушувањата на социјалната комуникација 
(Zaninović, 2017). Сите истражувања покажале 
ефикасност на социјалните приказни во намалу-
вањето на непосакуваните однесувања и зна-
чително подобри резултати во ефикасноста 
и квалитетот на социјалните интеракции и 
на степенот на одговарање на социјалните 
интеракции. Проблемот со кој многу научници 
се соочуваат при изучувањето на социјалните 
приказни е што повеќето истражувања вклучуваат 
истражувачки нацрти на поединецот кои имаат 
ниска надворешна соодветност. Така, на пример, 
во поглед на истражувањата на тема социјални 
приказни (Reynhout и Carter, 2006) анализирани 
се вкупно 16 истражувања. Анализата покажала 
дека 12 од 16-те опфатени истражувања, кои 
користеле социјални приказни напишани според 
правилата што ги дефинирала Керол Греј, 
опфаќале истражувачки нацрт на поединецот. Со 
истиот преглед на истражувањата е утврдено дека 
речиси 15 истражувања како учесници имале лица 
со спектар аутистични нарушувања, а само едно 
истражување учесник со други развојни тешкотии. 
Како заклучок може да се каже дека, иако 
последните 20 години постои зголемен интерес 
и за клиничката употреба и за истражувањето на 
ефикасноста на социјалните приказни, како и многу 
докази за ефикасноста на социјалните приказни, 
претстојат нови истражувања со посилни нацрти 
и нацрти кои освен социјалните приказни не 
вклучуваат и други интервенции, што во досегаш-
ните истражувања честопати се случувало па на 
истражувачите им е тешко да заклучат на што 
точно треба да се припише промената во однесу-
вањето. На крај, треба да се има на ум дека изборот 
на најсоодветна интервенција е многу сложен 
процес на кој влијаат различни фактори: а) доказ 
за ефикасноста на интервенција; б) проценка 
на стручните лица и одлучување врз основа на 
достапните податоци; в) евалуација и наклонетост 
на семејството (вклучувајќи ги и поединците 
со САН); г) капацитетот на стручните лица да ја 
спроведат интервенцијата (National Autism Center, 
2015, Steinbrenner и сораб., 2020).

1. Зошто социјалните приказни се покажале 
како ефикасни кај лицата со нарушувања од 
аутистичниот спектар?

2. Која е целта на социјалните приказни?

3. За кои специфични однесувања во вашата 
секојдневна работа мислите дека би биле 
корисни социјалните приказни?

4. Што е важно да се направи пред пишувањето 
на социјалните приказни?

5. Зошто е важно да вклучите графички симболи 
и визуелни дразби во социјалната приказна?

6. Замислете петгодишно дете со спектар 
аутистични нарушувања кое во детска 
градинка на влез во просториите, по престој 
на воздух, се фрла и се противи не сакајќи 
да влезе. Обидете се да напишете социјална 
приказна во ICT – AAC на апликацијата 
„Ponašalica“. 

7. Замислете четиригодишно дете со спектар 
аутистични нарушувања кое на роденденските 
забави секогаш многу се вознемирува и го 
турка славеникот затоа што тоа сака да ги 
дува свеќичките на тортата. Обидете се да 
напишете социјална приказна користејќи ги 
симболите од галеријата ARAASAC.

8. Замислете шестгодишно дете со потешкотии 
од спектарот на аутизам кое на прослава на 
роденден секогаш силно се вознемирува иг 
о бутка славеникот затоa што тоа сака да ги 
дувне свеќичките на тортата. Обидете се да 
напишете социјална приказна користејќи ги 
симболите од галеријата ARAASAC.

9. Замислете петгодишно дете со спектар 
аутистични нарушувања кое при возење со 
трамвај лесно се вознемирува и се фрла 
на подот доколку нема место за да седне. 
Обидете се да напишете социјална приказна 
во ICT – AAC на апликацијата „Ponašalica“

Активности за самостојно учење
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11. Видеомоделирање

Видеомоделирањето е еден од интервенциските пристапи кои Националниот 
центар за аутизам (2015) ги опишува како научно втемелени во работата со лица 
со аутистичен спектар на нарушувања (АСН). Се користи за поттикнување на нови 
вештини или однесувања и за промена на постоечките, со гледање видеоприкази 
во кои се покажува целна вештина или однесување (Buggey, 2012).

Клара Попчевиќ

Видеомоделирањето, како интервенциски при-
стап, исто така се набљудува и како посебна 
интервенција со која може да се поткрепи усвоју-
вањето на потпомогнатата комуникација. Целта 
на видеомоделирањето е усвојување широк спек-
тар на различни однесувања или вештини, меѓу 
кои се и вештините важни за комуникација на 
лицата со сложени комуникациски потреби (на 
пример, почнување на социјалните интеракции, 
барање предмети или активности со користење 
уреди со говорен излез или комуникациски книги). 
Клиничките искуства покажале дека видео-моде-
лирањето за таа цел во практиката во рамки на 
Хрватска не се користи доволно (Лабораторија за 
потпомогната комуникација) поради што во овој 
учебник видеомоделирањето е издвоено како 
интервенција која го поддржува усвојувањето на 
потпомогнатите форми на комуникација, особено 
кај лицата со спектар аутистични нарушувања. 

Однесувањето коешто може да се проучува со 
видеомоделирање е кое било однесување, веш-
тина или способност која се учи, се усвојува или се 
поттикнува со набљудување (социјална вештина, 
социјална интеракција и комуникација, разбирање 
на јазикот, производство и негова употреба, игра, 
вештини од секојдневниот живот) (Corbett, 2003). 

Некои од специфичните цели на проучување за кои 
е потврдена влијателноста на видеомоделирањето 
се препознавањето на емоциите на лицата на 
луѓето, почнување на социјални интеракции, реци-
прочност во текот на играта, барање предмети 
или активности со користење на уреди со говорен 
излез, почнување на комуникација со користење 

на PECS, употреба на јазик соодветен за различни 
социјални ситуации, конверзациски вештини, 
усвојување на функционалните вештини и 
вештините на секојдневниот живот, вклучување 
во играта итн.  

Теориската подлога која ја објаснува многу голе-
мата ефикасност на овој метод на подучување на 
лицата со АСН се огледува во Бандуровата теорија 
на социјално учење и во клучните карактеристики 
што го дефинираат ова нарушување. Имено, 
еден од најчестите начини на кои луѓето учат е 
со набљудување на нивната околина. Бандура 
ја нагласува значајната улога на овој начин на 
учење и го опишува учењето со набљудување 
како когнитивни и бихевиорални промени кои 
настануваат како резултат на забележувањето на 
тоа што некој друг го прави во слични активности 
(Bandura, 1986). Во секојдневните животни ситуа-
ции децата со уреден развој ги набљудуваат „во 
живо“ моделираните однесувања и имитирајќи 
ги усвојуваат. Меѓутоа, постои разлика кај лица-
та со АСН. Истражувањата покажуваат дека 
природниот начин на нивното учење не е учењето 
со посредно набљудување на социјалната околина 
(Varni, Lovaas, Koegel и Everett, 1979). Познато 
е дека тие намалено ја мониторираат социјал-
ната околина, што ја намалува и можноста за 
учење со набљудување на моделот. Понатаму, 

Ефикасноста на 
видеомоделирањето
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карактеристиките на лицата со АСН, како што се селективното внимание, избегнувањето на социјалниот 
контакт лице в лице, склоноста кон репетитивни однесувања и исклучителната способност за визуелна 
обработка, упатуваат на потребата за поинаков начин на моделирање на посакуваната форма на 
однесување или вештина, начин кој ќе одговара токму на тие специфични карактеристики на лицата со 
АСН. 

Токму моделирањето преку видеа, односно видео-моделирањето, е начин кој со своите каракт-
еристики одговара на начинот на учење на лицата со АСН и позитивно ги „искористува“ нивните клучни 
карактеристики (визуелен модалитет, повторување на видеата секогаш на истиот начин, можност за 
зумирање на одредени аспекти од однесувањето или нивните обележја и, најмногу, намалени социјални 
барања кои се поставуваат со видеомоделирањето) (Corbett и Abdullah, 2005). Имено, поради особено 
ниските нивоа на социјални очекувања од видеомоделирањето (моделите во видеото немаат социјални 
„обврски“) во однос на моделирањето во живо, лицата со АСН покажуваат голем интерес и мотивација за 
набљудување на видеомоделот. На Слика 1 е прикажан пример за видеомоделирање за подучување на 
детето како да учествува во „вовче“ како дел од рутината на миење раце на групните работилници за деца 
со тешкотии во развојот, спроведени во рамки на проектот MULTI-SKLAD1.

Како предности на видеомоделирањето се наведува можноста за покажување на различни примери и 
опкружувања со кои се осигурува зацврстувањето и генерализацијата за наученото однесување, големата 
контрола над моделираното однесување (за разлика од моделирањето во живо кое секојпат, во зависност 
од ситуација и од моделот, по малку е променето), можноста за повторено користење на истиот модел и 
употребата на различни лица (Thelen, Fry, Fethenbach и Frautsch, 1979).

Слика 1. Пример на видеомоделирање за усвојување на рутината на одење за миење раце (примерот е преземен од 
видеозапис со помош на кој на децата им се доближува рутината на миење раце)

1 
1  Детални информации за проектот може да видите на; htpp://multisklad.ict-aac.hr/. 

Снимањето на моделираното однесување е релативно едноставна постапка. Пред изработката на 
видеоснимката, треба да се одбере моделот и да се одреди перспективата на снимање. Моделите кои 

Снимање на видеоприказ
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се снимаат како покажуваат одредено однесување или вештина можат да бидат врсници, возрасни луѓе, 
самото лице што потоа го гледа видеото (видеосамомоделирање) или анимирани модели. Перспективата 
од која моделот се снима, односно подоцна гледа, може да биде перспектива на снимателот или 
перспектива на оној кој го моделира однесувањето, односно на оној кој тоа однесување ќе го имитира. 
Видеомоделирањето во кое е прикажан модел на возрасна личност или врсник со уреден развој е 
наједноставен метод, затоа што моделите во тој случај се соработливи и лесно ги следат упатствата за 
однесување кои треба да се моделираат. 

Видеомоделирањето од перспектива на оној кој го моделира однесувањето исто така може прилично 
едноставно да се изработи. Треба само да се анализира однесувањето кое ќе се моделира и со камера во 
нивото на очите на детето, од негова перспектива на гледање, да се сними секој чекор на тоа однесување. 
Самомоделирањето бара најмногу труд, затоа што снимката треба дополнително да се уреди (за детето 
соодветно да го покажува однесувањето или вештината кои во стварноста сè уште не ги совладало), 
односно однесувањето треба да се снима подолго време, за да се „улови“ реткиот момент во кој детето 
го изведува целното однесување. Истакната карактеристика на сите форми на видеомоделирање е што 
секогаш покажуваат на посакуваната форма на однесување. 

Слика 2. Видеомоделирање на чекорите во текот на играта со чуњеви (примерот е преземен од видеозапис)

Поради докажаната ефикасност, видеомоделирањето е широко застапено во интервенциската работа со 
лица со АСН, особено како неизоставен метод на подучување. Може да се користи како главна интервенција, 
како дополнување на другите (на пример, за соодветна анализа на однесувањето) или интегрирано со 
други (на пример, при подучување на различни социјални вештини и социјални комуникации, се потпира 
на начелата на изработка на социјалната приказна – повеќе за тоа во претходната глава) и на тој начин 
овие два пристапа се обединуваат и се користат истовремено. 

Овој пристап се покажал како ефикасен речиси кај сите возрасни групи, со можен исклучок кај многу 
малите деца (од раѓање до две и пол години) и кај лицата со аутизам долж целиот спектар, со исклучоци 
кај АСН со придружни тешки когнитивни тешкотии (Buggey, 2012). 

Засега не постои тест со критериуми според кои би можело предиктивно да се процени ефикасноста 
на овој пристап кај одредено дете во однос на неговиот развоен профил. Еден од можните показатели 
за позитивните резултати на овој вид интервенција е интересот на детето за телевизија и можноста за 
задржување на вниманието на неа. 

Интервенции со видеомоделирање
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1. Поради што интервенциите кои вклучуваат видеомоделирање постигнуваат успех првенствено кај 
лицата со спектар аутистични нару-шувања?

2. Кои специфични однесувања или вештини ги препознавате како потенцијални цели за поттикнување 
и подучување со видеомоделирање во вашата секојдневна работа?

3. Замислете четиригодишно дете со спектарот на аутистични нарушувања, кое при доаѓање на логопед 
не поздравува, ја соблекува јакната и ја фрла на подот. На кој начин би го подучиле детето да се 
поздравува и да ја става јакната на закачалка со видеомоделирање?

Активности за самостојно учење
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Јадрото на мрежата ја сочинуваат Факултетот за 
електротехника и компјутерски науки, Едукациско-
рехабилитацискиот факултет и Графичкиот факул-
тет при Универзитетот во Загреб, Хрватската 
регу-латорна агенција за мрежни дејности (HA-
KOM), Хрватската заедница за Даунов синдром и 
Здружението на родители ОКО. Во соработката се 
вклучени и Отсекот за психологија на Филозоф-
скиот факултет на Универзитетот во Загреб, 
Хрватското здружение за рана интервенција во 
детството (HURID), Хрватскиот сојуз на здруженија 
за млади и студенти со попреченост (SUMSI), 
Центарот UP2DATE, SUVAG Осиек, Факултетот за 
електротехника, компјутерски науки и информа-
циски технологии на Универзитетот Јосип Ј. 
Штросмаер од Осиек, Детската градинка „Ивана 
Брлиќ Мажураниќ“ во Славонски Брод, „ХМС 
Информатика“, CROZ и „Ериксон Никола Тесла“. Од 
година во година мрежата расте како во поглед на 
бројот, така и во поглед на опсегот на активности. 

Членовите на Компетенциската мрежа ICT-AAC 
соработуваат во образованието, истражувањето, 
развојот и иновациите, а особено во заедничките 

12. ИКТ решенија достапни
       на хрватски јазик

Општествената вклученост на лицата со сложени комуникациски потреби може 
да се поврзе со развојот на информациските и комуникациските услуги кои ќе 
им овозможат поефикасна комуникација, пристап до информации и едукација. 
Значителниот развој во подрачјето на подвижните уреди отвори пошироки 
перспективи за развој на нови услуги засновани на симболи. Во последните 
десетина години во Хрватска дејствува Компетенциската мрежа ICT-AAC, 
која ја сочинуваат научници и стручни лица од неколку установи во рамки на 
Универзитетот во Загреб, родителски и стручни здруженија, медицинскиот и 
деловниот сектор. Основна цел на оваа форма на дејствување е одржување на 
континуирана соработка која со фузија на знаењето и технологиите ќе придонесе 
за квалитетот на животот на лицата со сложени комуникациски потреби. 

Жељка Цар и Матеа Жилак

настапи во подготовката и спроведувањето на 
проектот и во воспоставувањето и одржувањето на 
директниот дијалог со европските и националните 
тела на државната власт и агенциите одговорни за 
развој на инклузивно општество. 

12 
1  Достапно на: http://ict-aac.hr/projekt/index.php/hr/  
2  Достапно на: http://multisklad.ict-aac.hr/ 

Активности и проекти 
на Компетенциската мрежа

Во десетгодишниот период Компетенциската 
мрежа има спроведено два проекта финансирани 
од проекти на Европската Унија (Компетенциска 
мрежа заснована на ИКТ за иновативни услуги 
наменети за лицата со сложени комуникациски 
потреби1 и Усогласување на родителството и 
деловниот живот преку мултидисциплинарни 
социјални услуги MULTI-SKLAD2), еден проект на 
Хрватската академија на науките и уметностите 
ХАЗУ (Иновативни услуги за лицата со сложени 
комуникациски потреби засновани на вмрежување 
на паметните преносни уреди AAC-WEARABLES) и 
проекти на Универзитетот во Загреб (ИКТ системи 
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за лица со сложени комуникациски потреби3) и на 
УНИЦЕФ (Изработка на национални капацитети 
за примена на потпомогнатата комуникација како 
методи за рана интервенција за деца со развојни 
отстапувања/тешкотии4 на возраст од 0 до 8 
години). Дел од активностите се одвиваа преку 
проекти со ХAKOM и билатерални проекти со 
хрватските здруженија, особено со Хрватската 
заедница за Даунов синдром. 

Врз основа на истражувањата спроведени во 
рамки на Компетенциската мрежа, настанале 
повеќе научни и стручни трудови, од кои некои се 
и наградувани (Babić, Slivar, Car и Podobnik, 2015) и 
неколку успешно одбранети докторски дисертации 
(Dolić, 2014; Zagajšek, 2014; Vučak, 2017), како и 
повеќе завршни дипломски и специјалистички 
трудови. 

Резултатите од дејствувањето на Компетенциската 
мрежа ги препознаа стручните лица, родителите 
и пошироката јавност во Хрватска и во целиот 
регион, па така проектниот тим на ICT-AAC во 2015 
година ја доби наградата „Иван Филиповиќ“ која 
ја доделува Хрватскиот сабор за поттикнување 
на педагошки теории и практики. Исто така, 
Здружението за проектен менаџмент PMI Хрватска 
му додели награда за Проект на годината во 
2015 година на ICT-AAC за најдобро воден проект 
и најдобри проектни резултати остварени во 
Хрватска. На Меѓународната изложба на иновации 
ARCA 2014 беше доделен сребрен медал за 
иновации за резултатите добиени во рамки на 
активностите на мрежата ICT-AAC. 

Досега, во рамки на Компетенциската мрежа 
развиени се триесетина мобилни апликации за 
уреди со оперативни системи андроид и iOS, кои 
можат бесплатно да се преземат од продавниците 
Google Play и Appstore и се за мрежно корис-
тење5. Истражувачката дејност е насочена кон 
бесконтактните интерфејси, безжичните техно-

Развој на апликации 
за комуникација, 
едукација и освестување 
за потпомогнатата комуникација

12 3 
3  Достапно на: http://usluge.ict-aac.hr/sveucilisni/   
4  Достапно на: http://rain.ict-aac.hr/ 
5  Достапно на: http://ict-aac.hr/index.php/hr/aplikacije 

логии (RFID, beacon и сл.), паметните преносни 
уреди (Vuković, Car, Ivšac Pavliša и Mandić, 2018), 
виртуелната и аугментираната реалност (VR/AR) 
и анализа и имплементација на пристапноста на 
повеќемедиумски, особено дигитални образовни 
содржини.

Апликациите се наменети за комуникација на 
лицата – на корисниците на потпомогнатата 
комуникација, за едукација на децата со тешкотии 
во развојот и на децата со уреден развој, како 
и за зголемување на свеста на јавноста за 
потпомогнатата комуникација и важноста на 
развојот на достапниот интернет. Проблемите 
кои настојуваат да ги решат ICT-AAC апликациите 
се: а) постоење на многу мал број програмски 
решенија за комуникација и едукација засновани 
на потпомогната комуникација на хрватски јазик 
и за хрватски корисници; б) апликациите што 
постојат честопати се приспособени само за многу 
тесен круг на корисници (затоа што се развиени 
според синтагмата „Adopt for one, extend to many“) 
и се развивани несистематски, односно во улогата 
на развивач најчесто се поединци мотивирани од 
лични причини (дете или член на семејството со 
сложени комуникациски тешкотии); в) кориснич-
ките интерфејси на постоечките решенија главно 
немаат можност за приспособување, ниту за 
управување со едукативната содржина.  

Апликациите се развиени во форма на сериозни 
игри и првичната и единствена цел не е само 
забава, туку имаат и едукациски и хуманистички 
аспект. Спојуваат различни технологии и развојни 
методи преку игра од подрачјето на рехабилита-
цијата, педагогијата и психологијата со цел развој 
на специфични вештини. 

Со апликациите се настојува да се вгради специ-
фичното знаење и искуство што го поседуваат 
научниците, стручните лица и родителите на систем-
ски начин, со зачувување на конзистентноста на 
визуелниот идентитет на апликациите, начинот 
на интеракција на корисниците и на апликациите 
и повратните информации преку сите апликации 
во најголема можна мера (со оглед на долгиот 
период на развивање, бројот на лица вклучени во 
развојот, сменетите технологии и сл.). 

Имплементираните механизми за комуникација и 
едукација во овие апликации настојуваат да дадат 
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адекватен одговор на изразената нехомогеност 
на корисниците во контекст на нивните можности, 
односно тешкотиите што можат да ги имаат. 

Методологијата и процесот на развој на апликациите 
е дефиниран во текот на повеќегодишниот развој 
(Babić и сораб., 2015). Основните одлики на про-
цесот за развој се огледуваат преку континуи-
рана мултидисциплинарна соработка на експерти 
од разни подрачја на технологии (развој на соф-
твери и ергономија на компјутерска опрема), реха-
билитатори и логопеди и графички дизајнери, 
како и постојана вклученост на претставници на 
корисниците (преку соработка со здруженијата на 
родители). 

По развојот а пред јавното објавување, апликациите 
се научно и/или кориснички евалуирани (Pavlin-
Bernardić, Kuterovac Jagodić и Vlahović Štetić, 2014; 
2015), во согласност со резултатите од тестирањето 
се дефинирани кориснички подобрување и 
дури потоа апликациите јавно се објавуваат на 
електронските продавници за апликации (Google 
Play6 или Appstore7 или во случај на веб-апликација 
на веб-страницата на Компетенциската мрежа ICT-
AAC8). Исто така, дел од апликациите е развиен и 
на Факултетот за електротехника и компјутерски 
науки и на Едукациско-рехабилитацискиот факул-
тет во рамки на студентски проекти и дипломски 
работи. 

Корисници на апликациите на ICT-AAC се деца 
со тешкотии, но и деца со уреден развој. Имено, 
апликациите ги подобруваат вештините за читање, 
пишување и математика и можат да се користат 
за учење на нови концепти, проверка на усвоените 
содржини или нивно извежбување, по потреба. 
Истата апликација со различни корисници може 
да се користи на различни начини за усовршување 
на вештините и за стекнување знаења кои му се 
потребни на корисникот, а можностите се нео-
граничени и зависат од рехабилитаторот (логопед, 
психолог, педагог), едукаторот (воспитувач, 
учител) и од членот на семејството што му дава 
поддршка на детето. Апликациите можат да се 
користат во градинка, на училиште, во центрите 
за рехабилитација, самостојно или во пар, во 
зависност од контекстот и целта на користење. 
Ги карактеризира привлечен, професионално 
направен дизајн кој со изборот на бои и форми ја 
поттикнува фантазијата и мотивира, а е изработен 
во согласност со начелата за универзален дизајн 
12 3 4 5 
6  Достапно на: http://play.google.com  
7  Достапно на: http://www.apple.com/ios/app-store/ 
8   Достапно на: http://ict-aac.hr/index.php/hr/aplikacije 
9  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android и iOS 
10  http://ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-apple-ios-aplikacije/komunikator   

(за кои подетално се зборуваше во главата за 
решенијата од подрачјето на информатичко-
компјутерската технологија), водејќи сметка за 
корисниците со оштетен вид. Покрај тоа, основните 
генерички одлики на сите ICT-AAC апликации се: 
а) можноста за приспособување на интерфејсот 
(опциите); б) можноста за приспособување на 
содржината, в) можноста за избор на посакуваните 
некомерцијални галерии за приказот на симболи 
(ARASAAC, Sclera, Mulberry); г) конзистентен дизајн 
(изглед, имиња на наредбите, функционалност); д) 
звучни записи на имињата на симболите (машки 
и/или женски). Во продолжение подетално ќе 
бидат прикажани некои од апликациите што 
корисниците најдобро ги имаат прифатено. 

Апликацијата овозможува комуникација оства-
рена со помош на составување симболи за потпо-
могната комуникација. Описот е преземен од стра-
ницата за оваа апликација, која е достапна на веб-
страницата на Компетенциската мрежа ICT-AAC10. 

Апликацијата овозможува прикази на повеќе 
дисплеи со симболи, а преку дисплеите може да 
се движи со „листање“. Со допир на симболот на 
дисплејот на апликацијата се репродуцира соод-
ветен звучен запис со значењето на симболот. 
Текстуалниот запис на симболот може да се 
прикажува или да се отстрани, во зависност од 
поставките во апликацијата и претпочитањата 
на корисникот. Може да се состави и специфичен 
редослед на симболите и визуелно да се изолира 
одбран симбол. 

Во поставките на апликацијата се нуди можност за 
приспособување на бројот на симболи прикажани 
на еден екран, со што се дефинира големината на 
одреден симбол на екранот. Со стандардниот збир 
симболи, апликацијата овозможува додавање на 
сопствените симболи преку фотографии кои веќе се 
зачувани во преносниот уред (таблет или паметен 
телефон) или со фотографирање со интегрирана 
камера во уредот. При постапката на додавање на 
сопствен симбол на корисникот се внесува негов 
текстуален запис, се додава соодветен звучен 
запис и таквиот симбол се зачувува во соодветна 
категорија. Апликацијата содржи 1.500 симболи 
категоризирани во 22 категории. Komunikator 

ICT-AAC Komunikator9
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содржи основни категории (активности и настани, 
делови од телото, глаголи, места итн.) со соодветна 
група на симболи кои можат да се надградат со 
сопствени симболи или фотографии, со што се 
овозможува приспособување на индивидуалните 
потреби на корисникот. Достапни се симболи 
од три некомерцијални галерии на симболи 
(ARASAAC, Mulberry и Sclera).    

Апликацијата се применува за поттикнување 
на функционалната комуникација (корисниците 
во текот на активностите или на дневните 
рутини можат да побараат одредени предмети, 
активности, настани; да одберат меѓу два или 
повеќе избора; да ги коментираат случувањата 
во околината или да одговaраат на прашања). 
Употребата на фотографии од сопствениот живот 
е многу важен елемент, затоа што децата најчесто 
комуницираат за личните искуства. 

Komunikator воедно служи и за поттикнување 
на разбирањето и производството на јазикот 
и за производство и збогатување на речникот. 
Корисниците со јазично-говорни тешкотии, развој-
на диспраксија или моторички отстапувања ја 

користат апликацијата за пренос на информации, 
стекнување нови знаења и одговарање на пра-
шања. Кај корисниците кои разбираат дека 
Komunikator им ја олеснува комуникацијата со око-
лината се користат повеќе симболи на дисплејот 
и апликацијата служи за различни комуникациски 
цели.

Предностите на уредот (мал е, лесно се пренесува), 
како и можностите за надградба на апликацијата со 
различни фотографии го олеснува подучувањето 
на корисникот на училишна возраст (на пример, 
приказ на наставен материјал). Поради високата 
атрактивност и лесните приспособувања на реч-
никот за потребите на корисникот, употребата на 
апликациите овозможува напредок во јазична 
форма (синтакса, морфологија и фонологија), во 
содржината (семантика) и во неговата употреба 
(прагматика). Кај возрасната популација апли-
кацијата, освен за размена на информации, се 
користи и за поттикнување на одреден степен на 
самостојност во процесот на комуникација и во 
оспособувањето за живот и за работа11.

Слика 1. Интерфејсот на апликацијата Komunikator
1 
11  ICT-AAC Комуникатор, http://ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-apple-ios-aplikacije/komunikator   
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Апликацијата е продолжение на Komunikator за 
комуникација со симболи и овозможува фрази 
и реченици со помош на симболи, кои можат да 
бидат фотографии снимени со уред со интегрирана 
камера, слики од галеријата на уредот или симболи 
од трите некомерцијални галерии (ARAASAC, 
Mulberry и Sclera) кои се вградени во апликацијата. 
За полесно снаоѓање со категориите на симболи, 
симболите визуелно се разликуваат по бојата 
и по работ на рамката. Описот е преземен од 
страницата за оваа апликација, која е достапна 
на веб-страницата на Компетенциската мрежа ICT-
AAC. 

ICT-AAC Komunikator+12

За секоја сложена реченица треба да се сними 
звучен запис од целата реченица. Со тоа се пос-
тигнува граматичка исправност, со оглед на тоа 
што симболите имаа придружни звучни записи 
во канонски форми (глаголите во инфинитив; 
именките, придавките и заменките во номинтив 
еднина). Овозможено е зачувување на често 
користени фрази, реченици и клучни зборови за 
кои дополнително може да се сними изговор. 
Поставките на апликацијата овозможуваат приспо-
собување на модуларен интерфејс и содржина 
на апликацијата, во согласност со потребите на 
корисникот (Слика 3). Симболите можат да бидат 
прикажани во три големини (на категориите во еден 
ред). Одредени симболи можат дополнително да 
се зголемат со притиснување на нивниот приказ. 
Дополнително може да се користи означување на 
разни видови зборови со различни бои, фонт на 
текстуални записи и зголемен контраст. 

Слика 2. Главниот интерфејс на апликацијата 
Komunikator+

12 
12  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android и iOS 
13  ICT-AAC Комуникатор+, http://ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-apple-ios-aplikacije/komunikator-plus  

Апликацијата е наменета за широк спектар на 
корисници со цел полесен, побрз и поефикасен 
пренос на пораката и се применуваат кај децата 
со детска говорна апраксија, спектар на аути-
стични нарушувања, моторички тешкотии, како 
и со возрасни лица во случај на мозочни удари, 
трауматски оштетувања на мозокот, невродеге-
неративни состојби и слично. Користењето го 
потпомогнува развојот на јазикот и на писменоста, 
овозможува создавање фрази и реченици за 
одредени функционални ситуации и посложени 
пораки во останатите ситуации13. 

Слика 3. Елементите на интерфејсот на Komunikator+ 
можат да се разместуваат во согласност со потребите 

на корисникот
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Апликацијата ICT-AAC e-Galerija овозможува составување приказна со помош на низа слики кои можат да 
бидат фотографии снимени со уред со интегрирана камера, слики од галеријата на уредот или симболи 
од трите некомерцијални галерии (ARAASAC, Mulberry и Sclera15). На секоја слика може да ѝ се придружи 
текстуален и звучен запис кој го опишува соодветниот дел од приказната. Звучниот запис се репродуцира 
со притискање на сликата при прегледување на приказната. Описот е преземен од страницата за оваа 
апликација која е достапна на веб-страницата на Компетенциската мрежа ICT-AAC. 

ICT-AAC e-Galerija14

Покрај прегледувањето на постоечките и создавањето нови приказни, апликацијата содржи и две игри: 
Состави приказна и Најди го натрапникот. Во играта Состави приказна, корисникот треба да ги состави 
измешаните слики од избраната приказна во правилен редослед, додека во играта Најди го натрапникот 
треба да ги препознае сликите што не припаѓаат на приказната.

Слика 5. Игри во e-Galerijа

1 

14  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android и iOS

Слика 4. Апликации во e-Galerijа
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Апликацијата го олеснува учењето на поврзаноста на визуелниот симбол и на новата фонолошка форма, 
со што се поттикнуваат, одржуваат и унапредуваат вештините на раната писменост неопходни за читање 
и пишување. Се овозможува разбирање и намера на писмото, именување и издвојување на буквата/
гласот на почетокот на зборовите, организација на буквите и зборовите (во насока од лево на десно), 
на визуелните ознаки на буквите и зборовите, правилата за зборовите и ги подобруваат вештините на 
предвидување. Дополнителниот опис на апликацијата се наоѓа на страницата за оваа апликација која е 
достапна на веб-страницата на Компетенциската мрежа ICT-AAC. Овозможено е учење на редоследот на 
буквите во азбуката. На секоја буква ѝ се доделени три поими прикажани со симболи, но невозможно е 
и додавање на сопствени симболи за апликацијата да се приспособи на одреден корисник. Симболите 
имаат звучен и текстуален запис кој по потреба може да се отстрани, односно да се прикаже. 

Поставките во апликацијата му овозможуваат на корисникот приспособување на големината на буквите 
и големината на сликичките, автоматско прелистување на приказната и промена на бојата на заднината, 
рамката на сликичките и текстот. 

Слика 6. Приказ на приказната и на поставките на апликацијата

ICT-AAC Slovarica16

1 

16  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android и iOS

Слика 7. Изгледот на почетните екрани на апликацијата Slovarica
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На корисникот му се нуди и можноста за прегледување на поимите чии имиња почнуваат на одбрана 
буква. Покрај наведената функционалност, апликацијата може дополнително да се приспособува преку 
поставки – корисникот може да одбира меѓу малите и големите печатени или пишани букви, да го менува 
фонтот и нивната големина.  

Слика 8. Приказ на симбол за зададена буква

Наменета е за поттикнување на морфолошкиот развој кај децата на предучилишна возраст, како за 
децата со уредни јазични способности, така и за децата со тешкотии во јазичниот развој. Апликацијата 
овозможува на корисниците на визуелен, атрактивен и забавен начин да им се приближат граматичките 
морфеми за именска и глаголска множина. Дополнителен опис на апликација има на страницата за 
апликацијата на веб-страницата на Компетенциската мрежа на ICT-AAC. 

Во апликацијата може да се одбира меѓу три видови задачи: именки, глаголи и игра на парови. Сите задачи 
поврзани со именките и глаголите се поткрепени со визуелно и аудитивно поттикнување. Визуелно се 
прикажани симболи кои претставуваат одреден поим, а аудитивно се репродуцира задачата и понудените 
одговори. Овие работи ги прават задачите поинтересни и помотивирачки, а истовремено го олеснуваат 
концептот на множина. Играта на парови се појавува по одреден број решени задачи, а може и директно 
да се отвори. 

Првично е замислена како награда за доброто решавање на задачите поврзани со именките и глаголите. 
Играта е поттикнувачка и забавна и го поттикнува процесот на паметење. Апликацијата содржи динамички 
поставки во кои апликацијата сама заклучува, врз основа на вградените механизми, колку задачи треба 
да му се понудат на корисникот според критериумот на успешност во решавањето на претходните задачи. 
Оваа опција може по потреба да се вклучи или да се исклучи. 

ICT-AAC Jezična gradilica17

1 

17  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android
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Апликацијата го олеснува учењето на правилното пишување на големите печатни букви (графеми) и е 
наменета за деца од предучилишна и училишна возраст. Почетниот екран на апликацијата нуди преглед 
на сите големи печатни букви на хрватската абецеда кој го следи моменталниот курикулум по Хрватски 
јазик. Со изборот на одредена буква, се отвора преглед на кој буквата се прикажува на целата големина на 
екранот. На секоја буква се прикажуваат стрелкички кои ја покажуваат правилната насока на пишување. Со 
повлекување со прст по стрелките, детето ја испишува формата на буквата и на современ и забавен начин 
ги совладува предвештините на пишувањето. Дополнителен опис на апликацијата има на страницата за 
апликацијата на веб-страницата на Компетенциската мрежа на ICT-AAC. 

Слика 9. Интерфејсот на апликацијата Jezična gradilica, поставки и игра на парови

ICT-AAC Pisalica18

1 

18  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android и iOS

Слика 10. Интерфејсот на апликацијата Pisalica
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Апликацијата помага при совладување на фонолошката свесност, која претставува една од основните 
предвештини за читање. Описот е преземен од страницата за оваа апликација достапен на веб-страницата 
на Компетенциската мрежа на ICT-AAC. Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Андроид и 
iOS. Корисникот преку задачите во вид на игра го вежба препознавањето на првиот, на зададен или на сите 
гласови на зборовите. За да се овозможи постепено учење, апликацијата задачите ги разликува според 
сложеноста на зборовите – има шест можни нивоа на сложеност на играта во рамки на кои корисниците 
ги погодуваат гласовите на повеќе од 200 одбрани зборови. Со секој зададен збор на корисниците им 
се прикажува симбол кој го претставува поимот што одговара на зададениот збор. Овозможено е и 
изговарање на целиот збор, како и делење на зборот глас по глас. На почетниот екран може да се избере 
т.н. дневен или ноќен режим на работа, кои внесуваат забавен и поттикнувачки елемент во играта и се 
прикажани на Слика 11 и 12. 

ICT-AAC Glaskalica19

1 

19  Апликацијата е достапна за уреди со оперативни системи Android и iOS

Слика 11. Интерфејсот на апликацијата Glaskalica во ноќен режим на работење

Слика 12. Задачите на апликацијата Glaskalica во дневен режим на работење
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Компетенциската мрежа ICT-AAC е партнер во проектот Комуникација за секое дете: примена на 
технологиите на 21. век за унапредување на комуникацијата, образованието и социјалното вклучување 
на децата со тешкотии во развојот20 во раната возраст, која ја финансира УНИЦЕФ. Преку проектот е 
обезбедена едукација на стручни лица кои работат со деца со тешкотии во развојот, како и опрема што им 
е потребна на многу институции за користење на потпомогнатата комуникација во работата со децата со 
сложени комункациски потреби. Освен наведените едукација и опрема, целта на проектот е и пилотирање 
на апликацијата Cboard, чијшто опис следува. 

Апликацијата Cboard е бесплатна апликација достапна тука за користење преку преносни уреди (таблети, 
паметни телефони) со оперативен систем Андроид21 или преку современи интернет-пребарувачи22 тука. 
Можно е да се користи и без пристап на интернет, но во тој случај има ограничени функционалности. 
Апликацијата Cboard овозможува приказ на комуникациските плочки кои можат да содржат неограничен 
број на симболи и мапи со симболи. Комуникациската плочка, едноставно кажано, е мрежа на различни 
симболи, фотографии, графеми или зборови кои на корисникот му овозможуваат изразување на мислите 
или потребите. Во апликацијата има почетно зададена комуникациска плочка, но плочките можат и 
самостојно да се изработуваат или да се преземат од друг извор. Користењето на опцијата за регистрација 
и пријава на корисникот на апликацијата му овозможува пристап до сопствените и персонализирани 
комуникациски плочки на кој било уред. 

Апликација Cboard

Слика 13. Интерфејсот на екранот за пријава во Cboard и почетно зададената комуникациска плочка

Почетно зададената комуникациска плочка, која се прикажува со првото влегување во апликацијата, 
содржи категории на симболи како: брз разговор, време, храна, пијалаци, активности, емоции, облека, 
луѓе и многу други. Може самостојно да се изработуваат комуникациски плочки за која било животна 
ситуација или активност, како и да се уредуваат постојните. Содржината на комуникациските плочки може 
да се дополнува, да се брише, да се уредува, а редоследот на симболи на неа исто така може да се менува. 

При изработката на комуникациските плочки можат да се користат симболи од трите некомерцијални 
галерии на симболи: Mulberry, Gobal Symbols и ARASAAC, како и слики (симболи, фотографии) зачувани во 
галеријата во уредот. На симболот може да му се даде произволно име и боја на заднината. Достапни се 
три категории на бои на заднината: Cboard, Fitzgerald и Goossens, за што веќе се зборуваше во главите за 
клучните карактеристики на потпомогнатата комуникација и организацијата на комуникациските книги 
според прагматички начела. 

12 3 
20  http://training.globalsymbols.com/course/intex.php?categoryid=6  
21  http://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard&hl=en 
22  http://www.cboard.io/ 
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Комуникациските плочки можат да се преземат и импортираат од други извори ако се во формат Cboard 
или OpenBoard. Исто така, од апликацијата може да се експортираат една или сите комункациски плочки 
во различни формати (Cboard, OpenBoard, PDF). Исто така, во апликацијата постои опцијата Јавни плочки 
со помош на која може да се импортира и да се приспособи која било плочка што некој корисник ја објавил 
преку апликацијата Cboard. Во секои момент може да се одреди кои плочки ќе му бидат достапни на 
корисникот во неговото мени на почетниот екран на апликацијата. 

Плочката со осум симболи може да содржи и мапи со симболи на кои исто така може да се зададе 
произволна слика, име и заднина и кои можат да се поврзуваат со претходно изработени плочки или мапи. 

Слика 14. Интерфејсот на екранот за изработка на нов симбол, мапа или плочка

Слика 15. Интерфејс на екранот со приказ на јавните плочки и опциите за пристап до плочките
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Апликацијата Cboard нуди поддршка на 33 јазици, меѓу кои е и хрватскиот. Има вградена поддршка за 
читачи на екран. Ако во поставките на уредот е избрана програмата за претворање на текстот во говор, 
апликацијата ќе ја препознае и со клик на одреден симбол ќе го изговори и неговото име. Исто така, ако 
со избор на симболи се состави реченица во излезната лента, со клик на излезната лента ќе се изговори 
записот на целата реченица (максималниот број на зборови е 15). 

Со помош на многуте достапни опции во поставките може да се приспособува и изгледот и навигацијата 
на апликацијата. На комуникациската плочка може да се менува големината на симболите и големината 
на фонтот на текстот, потоа да се сокрие излезната лента каде што се составува реченицата, да се 
променува позицијата или да се отстрани текстуалното име на симболот, како и да се овозможи темната 
тема на апликацијата. Достапни се и поставки како поголеми копчиња за враќање на главната плочка, 
потоа поставки за отстранување на одреден симбол од реченицата и овозможување на изговор на мапата 
кога ќе се кликне на неа. 

Слика 16. Пример за преземени плочки од Дневна рутина

Слика 17. Интерфејс на екранот за различни поставки на апликацијата Cboard



107

На следниот линк е достапен краток Прирачник 
за почетно работење со апликацијата Cboard, а на 
следниот линк има детални упатства за секоја 
функционалност на апликацијата: Упатства за 
користење на Cboard на хрватски. 

Едно од особено популарните решенија во 
подрачјето на асистивната технологија секако е 
Tobii (Слика 18). Тоа е компјутер за посебна наме-
на за комуникација и контрола на животното 
опкружување кое има сопствен комуникациски 
софтвер со помош на кој се остварува интерак-
ција на корисникот со компјутерот, а со тоа 
посредно и на корисникот и околината преку 
управување со поглед. Уредот на својот 
кориснички интерфејс прикажува симболи за 
потпомогната комуникација, при што симболите 
се оставени во форма на мрежа. Како и во секој 
комуникатор, со изборот на одреден симбол и со 
нивното спојување, корисникот формира своја 
комуникациска порака. Со одбирањето симболи 
се репродуцира звучен запис, а со симболот има и 
текстуални записи. Исто така, може да се користи 
и тастатура и стандарден глушец, како и допир на 
екранот за интеракција со уредот (што ја олеснува 
подготовката на материјали на овој уред за лицата 
кои немаат сложени комуникациски потреби). 
Исто така, поддржана е комуникацијата со текст, 
со симболи за потпомогната комуникација и со 
глас. Tobii е уред со висок степен на можности за 
приспособување на корисникот, што значи дека 

Останати решенија

Слика 18. Уредот Tobii

бара уредување на поставките според конкретните 
специфичности и барања на корисникот. 
Моментално постојат многу различни решенија 
кои не се на хрватски јазик. На веб-страницата на 
Компетенциската мрежа ICT-AAC е достапен веб-
каталог на асистивни решенија. Каталогот настанал 
со пребарување на достапните информатичко-
комуникациски решенија и асистивни помагала за 
лицата со попреченост во согласност со зададена 
таксономија (Pirša и сораб., 2017). Корисниците 
можат да го пребаруваат каталогот според крит-
ериумите технологија, јазик на апликација, цена, 
производител, опис, постоење на рецензии и 
слично. 

1. Кои се основните карактеристики и цели на 
сериозните игри?

2. Дали апликацијата Cboard припаѓа во категори-
јата среднотехнолошки или високотехнолошки ре-
шенија за потпомогната комуникација?

3. Размислете дали е можно во апликацијата 
Cboard да се изработи комуникациска плочка само 
со зборови (симболи) од основниот фонд на збо-
рови или може да се вклучат и зборови (симболи) 
од специфичниот речник. 

Активности за самостојно учење
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Инес Јагодиќ и Инес Родиќ Марушиќ

13. Активности за поттикнување
на комуникацискиот и јазичниот развој

Преку различни глави во рамки на учебникот беше нагласено дека изборот 
на методот на потпомогната комуникација зависи од индивидуалните 
карактеристики на корисникот. Со оглед на тоа што потпомогнатата комуникација 
е неопходно да се воведува во секојдневните активности на начин што 
комуникацискиот партнер ја моделира употребата на симболите, во оваа глава 
се прикажани седум различни активности, цели на поттикнување на две нивоа 
со примерот на комуникациската плочка која ја следи опишаната активност. 
Опишаните активности и придружните комуникациски плочки служат како 
пример за сите стручни лица кои се во контакт со децата на рана возраст кои 
имаат сложени комуникациски потреби. Примерите се наменети за родителите/
членовите на семејството кои во рамки на секојдневните рутини имаат многу 
можности за поттикнување на интеракцијата и на комуникацискиот и јазичниот 
развој на детето кое покажува специфичност во комуникацијата, недоволно го 
разбира јазикот или отстапува во производството на јазикот. 

Опис на активноста: Потребни се фигури на 
членовите на семејството Пиг, хартиени бришачи, 
чешел (или предмет кој ќе претставува чешел) и 
плиток сад во кој детето и логопедот/комуника-
цискиот партнер пред почетокот на играта заедно 
ќе стават малку вода. Логопедот/комуникацискиот 
партнер и детето седат на подот, пред нив има сад 
со вода, а ликовите од семејството Пиг се наоѓаат 
во кутија покрај логопедот/комуникацискиот 
партнер1.

Комуникацискиот партнер весело коментира: 
„Семејството Пиг оди да се бања. (ги покажува 
симболите СЕМЕЈСТВОТО ПИГ и СЕ БАЊА) Кој 

ќе биде прв? Пепа или Џорџ? (се покажуваат 
симболите ПЕПА и ЏОРЏ). Со покажувањето 
на симболите детето го бира саканиот лик и на 
знакот: „Три, четири, сега!“ ликот скокнува во 
водата. Комуникацискиот партнер коментира: 
„Скокна!“ (го покажува симболот СКОКНА) Пепа 
скокна! (ги покажува симболите ПЕПА и СКОКНА). 
Додека детето управува со фигурата на Пепа, 
комуникацискиот партнер коментира: „Се бања. 
(го покажува симболот СЕ БАЊА). Пепа се бања. 
(ги покажува симболите ПЕПА и СЕ БАЊА). Среќна 
е.“ (го покажува симболот СРЕЌЕН) Понатаму, 
комуникацискиот партнер на детето му нуди 
можност за избор на лик што следен ќе се вклучи 
во играта и во активноста што ќе ја прави. Во 
текот на избраните активности се коментираат 
чувствата на ликовите. 

Пример 1. 
Бањање на семејството Пиг

1 
1  Во рамки на раната интервенција се смета дека е неопходно потпомогнатата комуникација да се користи во 
секојдневните ситуации, што значи дека сите комуникациски партнери (родителите, членовите на семејството, 
логопедите, едукациските рехабилитатори, работните терапевти, воспитувачите) ја користат формата на потпомогната 
комуникација која се воведува кај даденото дете. Автори на прикажаните комуникациски плочки се логопеди. 
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Во текот на следните средби со играта, таа може 
да се прошири така што ќе се воведуваат нови 
ликови (на пример, зајачето и мечето) и нови 
активности (на пример, плискање и пливање). 
Симболите за дополнителните ликови (ЗАЈАК и 
МЕЧКА) и активностите (ПЛИСКА и ПЛИВА) треба 
да се додадат на комуникациската плочка2 за 
комуникацискиот партнер моделирајќи на детето 
да му покаже како се користат тие и за детето во 
текот на активноста да го прошири речникот. 

1 
2 Комуникациските плочки можат бесплатно да се изработуваат со достапните алатки како https://globalsymbols.com/
boardbuilder/ или https://www.pictoselector.eu/.

Цели: Moжат да се приспособуваат во зависност 
од нивото на развојот на јазикот и производството 
на јазикот кај детето.

За дете на пониско ниво: разбирање на глаголите 
(се бања, скока, се брише, се чешла, се мие); произ-
водство на едночлени искази за означување на 
дејства (Ќе се бања. Ќе се избрише); избор на лико-
ви и активности. 

За дете на понапредно ниво: разбирање на двочле-
ни искази (вршител + дејство; Пепа се бања, Пепа се 
чешла, Мама се брише. Тато мие.); известување за 
сопствената игра со наведување на низа настани 
(семејството Пиг се бањаше. Пепа ја миеше косата. 
Се исчешла. Среќна е. / Џорџ се бањаше. Потоа се 
избриша. Беше тажен. 

Слика 1. Работен материјал на Лабораторијата 
за потпомогната комуникација

Се бања Мие коса Се брише Се чешла Раскрева

Скока Тажен Среќен

Комуникацискиот партнер почнува така што пока-
жува на првата слика со Балтазар и загрижено 
коментира: Оо, Балтазар нема очила! (ги покажува 
симболите НЕМА, ОЧИЛА). Продолжува со предлог: 
Ајде, нацртај му очила! (ги покажува симболите 
ЦРТА, ОЧИЛА) и му ги дава на детето моливот и 
потребната поддршка за на првиот шаблон да ги 
нацрта очилата. Наведениот образец може да се 
повторува за сите три слики со Балтазар или може 
да се сменат улогите така што комуникацискиот 
партнер ќе направи мала пауза и ќе му даде можност 
на детето да коментира што му недостасува на 
Балтазар (детето ги покажува симболите НЕМА, 
НОЗЕ) или му задава на комуникацискиот партнер 
налог покажувајќи на симболите НАЦРТА, НОЗЕ. 
На крајот комуникацискиот партнер зборува и 
ги покажува симболите ГОТОВО, БРАВО. Важно е 
комуникацискиот партнер паралелно да зборува 
и да покажува симболи додека му се обраќа на 
детето и сличните конструкции да се повторуваат 
повеќе пати.  

Играта може да се прошири така што ќе се комен-
тираат и налозите за дополнување со поставување 
прашања (на пример, „Кој ќе ја нацрта брадата? 
Јас или ти?“), со коментари за себе (на пример, 
комуникацискиот партнер вели Јас немам очила, 
а ти? / покажува на симболите ЈАС, НЕМА, ОЧИЛА, 
ТИ), со проширување на исказот со додавање на 
еден елемент или со воведување на нови зборови 
и симболи (на пример, БРИШЕ откако комуни-
кацискиот партнер намерно ќе нацрта нешто пог-
решно или смешно).

Пример 2. Цртање
Опис на активноста: За активноста се потребни 
боици или молив, гума и испечатен шаблон со Бал-
тазар. Комуникацискиот партнер и детето седат на 
масичка на која се наоѓа потребниот материјал. 

Кој Балтазар Нема Шешир Очила Готово Браво

Јас Ти Црта Брише Брада Нога Помош

Цели: Можат да се приспособуваат во зависност 
од нивото на јазичниот развој и производството на 
јазикот на детето.

Слика 2. Работен материјал од Лабораторијата 
за потпомогната комуникација
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За дете на пониско ниво: разбирање и производ-
ство на двочлени искази (нема очила; нацртај 
очила), лични заменки (јас, ти) и функција на 
коментирање и давање/следење заповеди.

За дете на понапредно ниво: разбирање и произ-
водство на тричлени искази (Балтазар нема очила; 
Јас ќе нацртам очила; Кој нема шешир?; Јас немам 
брада!), разбирање на прашални заменки (кој), 
разбирање на функцијата на прашањето.

Опис на активностите: Потребен е шаблон со 
симболи и по желба некој инструмент (ударен 
инструмент, детски тапан и сл.). 

Комуникацискиот партнер и детето седат еден 
спроти друг, а шаблонот со симболи се наоѓа пред 
детето. 

Пример 3. Пеење песнички

Комуникацискиот партнер почнува така што пее 
песничка и паралелно покажува на симболите 
што се јавуваат во песничката. По првото (или 
по неколку повторени пеења), комуникацискиот 
партнер запира (Кокичето мало...), очекува од 
детето да се надоврзе покажувајќи го симболот 
што следува во песничката (...ЅВОНИ) и потоа 
продолжува со песничката. Истото може да се 
повтори на други места во песничката. 

Играта може да се прошири така што на истиот 
начин ќе се подготват следните две строфи од 
песничката и со пеењето детето со комуника-
циското средство со коешто комуницира да изрази 
дали сака продолжение (УШТЕ), кој инструмент 
го сака (ТРОПАЛКА), дали сака друга песничка и 
сл. Активноста може да се промени и со употреба 
на комуникациските помагала со говорен израз 
(наместо хартиен шаблон со употреба на истите 
симболи во ICT-AAC апликацијата e-Galerija на 
таблет или во кутии што зборуваат). 

Цели: Учество во социјалните рутини, лексичко 
разбирање (кокиче, ѕвони, молчи).

Слика 3. Работен материјал на Лабораторијата за потпомогната комуникација

КОКИЧЕTO МАЛО

ПРЕСТАНА ДА ЅВОНИ

ДИНГ ДИНГ ДИНГ 

ДОНГ ДОНГ ДОНГ 

ЧУЈТЕ МАЛ ЅВОН
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Опис на активноста: Потребна е најсаканата игра-
чка на детето која може да ја донесе од дома и 
играчките што ги има комуникацискиот партнер. 
Некои од играчките на кои децата со задоволство 
им давале заповеди се пчелките и Зравољубецот 
бананата Бела. Можат да се искористат и ликови 
од пластелин кои детето ги направило во текот на 
некои претходни активности. Пред активностите, 
во ICT-AAC апликацијата e-Galerija треба да се 
подготват симболите со различни заповеди и за 
нив да се сними звук.

Комуникацискиот партнер и детето ги избираат 
ликовите/фигурите со кои сакаат да си играат. 
Кога комуникацискиот партнер ќе го притисне 
посакуваниот симбол на таблетот (симболот 
ЖАБА), се репродуцира снимената заповед (скокај 
како жаба) и комуникацискиот партнер почнува 
да го изведува зададеното дејство со својот лик. 
Детето може да се приклучи подражавајќи го 
дејството со својот лик. По некое време, комуника-
цискиот партнер го притиска симболот СТОП (со 
кој со необична интонација е снимен звукот стоп 
или запри) и нагло престанува да ја изведува 
активноста. Потоа го прашува детето што следно би 
можела да прави играчката. Детето избира симбол 
и со тоа влијае на активноста на комуникацискиот 
партнер/играчката. Потоа со притискање на сим-
болот СТОП се запира активноста. 

Пример 4. И што сега?3 Детето и комуникацискиот партнер можат да ги 
менуваат улогите во играта. Откако детето ќе 
сфати дека тоа одбира што ќе прави со својата 
фигура комуникацискиот партнер, и тоа нека 
биде во улога на оној што го изведува дејството 
кое му го задава саканата личност. Ако детето е 
моторички активно, и само нека изведува дејство 
во просторот. 

Цели: Иницирање комуникација (со цел издавање 
заповед на друго лица), запирање на активноста, 
разбирање и извршување на заповедта, игра на 
преправање. 

За дете со пониско развојно ниво: на почеток 
може да се вметнат еден или два симбола со кои 
се означени едноставни и чести дејствија (скока, 
се врти).

За дете со понапредно развојно ниво: нека се 
вметнат различни дејствија кои можат да се прика-
жуваат со поапстрактни симболи; заповедите 
можат да бидат посложени и да содржат различни 
зборови или јазични структури кои се поттикнуваат 
(на пример, ако се учи предлогот кон, можат да се 
снимаат звуци: Трчај како Трајче кон ѕидот. Трчај 
како Трајче кон прозорецот.); возрасното лице може 
да ги вербализира своите идеи за тоа која заповед 
следна ќе ја издаде и со тоа да ја продолжува 
насоченоста на детето кон активноста; во играта 
може да се вклучуваат повеќе деца, а стручното 
лице да биде само модератор на активноста. 

1 
3 (Шаблонот за активноста е изработен во апликацијата e-Galerija, до која може да се пристапи преку линкот.)

Слика 4. Работен материјал на Лабораторијата за потпомогната комуникација
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Опис на активноста: Потребен е шаблон со 
симболи и по желба фигури и/или предмети од 
приказната (Црвенкапа, кошница, баба, ловец, 
волк и сл.). Комуникацискиот партнер и детето 
седат еден наспроти друг, шаблонот со симболи 
стои пред детето. 

Комуникацискиот партнер почнува активност 
така што ја раскажува Црвенкапа и паралелно ги 
покажува симболите кои се наоѓаат на шаблонот, 
а во исто време може да користи фигури или 
предмети кои ги има во приказната. По читањето 
на приказната, комуникацискиот партнер ја 
поттикнува активноста на детето која зависи од 
комуникациските и јазичните способности на 
детето. 

Пример 5. Раскажување 
приказни со визуелна поддршка

Активноста може да се промени и со употреба 
на комуникациски помагала со говорен излез 
(наместо шаблони на хартија, со употребата на 
истите симболи во ICT-AAC апликацијата e-Galerija 
на таблет). 

Цели: Јазично производство, раскажување, гра-
матичко означување.

За дете на пониско развојно ниво: логопедот на 
почетокот ја следи приказната зборувајќи и исто-
времено покажувајќи на симболите и очекува де-
тето да се надоврзе покажувајќи на симболот што 
следува во приказната. 

За дете на понапредно развојно ниво: се поттикнува 
прераскажување на приказната со помош на сим-
боли, со комбинација на говор и симболи или со 
избирање симболи на комуникациско помагало 
(ако детето користи високотехнолошки уред). 

ЦРВЕНКАПА ИМА ЦРВЕНА KАПА

БАБА И   Е   БОЛНА

БАБА И   ЖИВЕЕ ВО ШУМАТА

ЦРВЕНКАПА И   НОСИ НА   БАБА КОШНИЦА

ВО КОШНИЦАТА ИМА КОЛАЧИ И СОК
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Слика 5. Индивидуализирана приказна за Црвенкапа (Jagodić и Rosandić, 2019)4

1 

4  Jagodić, I. и Rosandić, M. (2019). Rana logopedska intervencija kod dječaka s poremećajem iz spektra autizma U: M. Šimanović 
(прир.). Knjiga sažetakњa, Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod 
poremećaja iz spektra autizma (str. 103). Zagreb: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID.

ЦРВЕНКАПА Е   ВО ШУМАТА

ЦРВЕНКАПА БЕРЕ ЦВЕЌЕ

БАБА И   Е   ВО КУЌАТА

ВОЛКОТ ТРОПА НА

БАБА И   ОТВОРА ВРАТА

ВРАТАТА

ВОЛКОТ ЈА   ИЗЕДЕ БАБАТА

ДОАЃА ЦРВЕНКАПА

ЦРВЕНКАПА СЕ  ПЛАШИ ОД ВОЛКОТ

ДОАЃА ЛОВЕЦОТ

ЛОВЕЦОТ ПУКАШЕ ВО   ВОЛКОТ

ЦРВЕНКАПА И БАБА   И ЈАДАТ КОЛАЧИ

ЦРВЕНКАПА И БАБА   И СЕ  СРЕЌНИ
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Опис на активностите: Потребна е омилената 
кукла (како бебе или кадифена играчка), облека 
за одбраната играчка, четкичка за заби, лажица, 
чаша, креветче, телевизор, книга/сликовница, 
куќички од Монопол кои претставуваат куќа, 
училиште и градинка. Не се потребни сите 
наведени материјали; некои може да се заменат 
со предмети што ќе ги претставуваат (на пример, 
коцка за телевизор), да се нацртаат на хартија или 
да се употреби сликовна апликација. 

Комуникацискиот партнер и детето седат на 
подот. Играчките однапред се подготвени и 
се наоѓаат покрај комуникацискиот партнер. 
Комуникацискиот партнер на детето му ја најавува 
активноста: Денес си играме со твојата омилена 
играчка! (ги покажува симболите НИЕ и ИГРА). 
Комуникацискиот партнер ја става куклата во 
кревет, куклата спие: Спие. (го покажува симболот 
СПИЕ). Потоа се обидува на детето да му го долови 
будењето на куклата: Се разбуди! Комуникацискиот 
партнер му го поставува на детето прашањето: И 
што сега? (ги покажува симболите И, ШТО и СЕГА). 
Детето ја одбира посакуваната активност така 
што покажува еден од понудените симболи (на 
пример, МИЕ ЗАБИ). Комуникацискиот партнер 
коментира: Аха! Куклата оди да ги мие забите! и го 
поставува прашањето покажувајќи му ги на детето 
понудените играчки: Што ни треба за миење заби? 
(покажува на симболот МИЕ ЗАБИ). Ако детето 
ја одбере четкичката за заби, комуникацискиот 
партнер коментира: Да! Браво! Ни треба четкичката 
за заби. (покажувајќи на симболот за ДА). Ако 
детето одбере погрешен предмет, на пример 
телевизор, комуникацискиот партнер коментира: 
Не! Ги миеме забите со телевизор? Не. (ги покажува 
симболите за НЕ, МИЕ ЗАБИ, ТЕЛЕВИЗОР и НЕ). 
Кога детето ќе ја избере точната играчка, со неа го 
имитира избраното дејство (на пример, ѝ ги четка 
забите на куклата), а комуникацискиот партнер 
притоа го коментира дејството: Куклата мие заби! 
(покажувајќи го симболот за МИЕ ЗАБИ). 

Пример 6. 
Игра на дневни рутини

Пожелно е во текот на оваа активност дејствата 
што детето ќе ги одбере логично да следат едно 
по друго – куклата да ги измие забите пред да оди 
на училиште и сл. Комуникацискиот партнер може 
детето да го поправи при избор на „погрешно“ 
дејство. На пример, детето по будењето го 
покажува симболот УЧИЛИШТЕ. Комуникацискиот 
партнер коментира: Не училиште. На училиште 
одиме подоцна! Што правиме сега? (покажува 
на симболите НЕ, УЧИЛИШТЕ, ПОДОЦНА, ШТО и 
СЕГА). 

Потоа активноста може да се креира така што 
детето со покажување на симбол да одбира што 
треба да прави со играчката комуникацискиот 
партнер. Тогаш комуникацискиот партнер може 
да направи и „погрешно“ дејство за детето да го 
исправи користејќи го симболот за НЕ и повторно 
покажувајќи го симболот за посакуваното дејство. 
На почетокот комуникацискиот партнер може да 
одбере само дел од симболите и подоцна да ги 
проширува со воведување нови. 

Тежината на активноста, а со тоа и на целите, се 
приспособува на бројот на избрани симболи и 
играчки. 

Цели: Можат да се приспособуваат во зависност 
од нивото на јазично разбирање и производство 
на јазик на детето.

За дете на пониско ниво: разбирање и 
производство на глаголи кои се однесуваат 
на секојдневните рутини (се мие, јаде, спие); 
разбирање и производство на именки поврзани 
со секојдневните рутини (кревет, тоалет, парк); 
производство на двочлени искази ако детето 
користи едночлени (Гледа телевизија, Оди во 
кревет.); избор меѓу различни активности. 

За детето на понапредно развојно ниво: следење на 
логичниот след на активности и подолги секвенци; 
изработка и следење на визуелниот распоред во 
кој детето може само да ги обележува (на пример, 
со штипка) активностите што завршиле. 
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Слика 6. Комуникациска плочка направена за играта со рутини

ДНЕВНИ РУТИНИ

ЈАС САКАМ ДА СЕ ИЗМИЈАМ ДА ГЛЕДАМ УШТЕ ГОТОВО

ТИ НЕ САКАМ ДА МИЈАМ ЗАБИ ДА СИ ИГРАМ СЕГА ПОСЛЕ

НИЕ ОДИМЕ СЕ ТУШИРА ЧИТА КУЌА УЧИЛИШТЕ

ТИЕ ДОАЃА СЕ ОБЛЕКУВА ВО ТОАЛЕТ ПАРК

ПОМАГА ПИЕ СЕ СОБЛЕКУВА НА КРЕВЕТ КОЈ?

КАЖУВА ЈАДЕ СПИЕ СРЕЌЕН ТЕЛЕВИЗОР ШТО?

ДА НЕ ТАЖЕН УМОРЕН ЛУТ КОГА?
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Опис на активноста: Ова е пример како со симбо-
ли да се прикаже социјална приказна. Целта на 
социјалната приказна е да му ја објасни на детето 
неочекуваната промена во неговите дневни 
рутини. За активноста е потребна само комуни-
кациска плочка. Можат да се додаваат и сликовни 
апликации и кукли за драматизација. Во зависност 
од нивото на развојот на детето, можат да се 
одбере само дел од приказната, кој го нагласува 
тоа што му е тешко на детето или може веднаш да 
се прочита целата приказна. 

Комуникацискиот партнер на детето му го најавува 
читањето на приказната за коронавирусот. 
Додека ја чита приказната, комуникацискиот 
партнер покажува симболи. По делот (означен со 
различни бои) комуникацискиот партнер, ако е 
потребно, дополнително му ја појаснува на дете-
то прочитаната содржина и проверува дали ја 
разбрало. 

На пример, откако го прочитал првиот дел, кому-
никацискиот партнер го прашува детето: За што 
зборува оваа приказна?, а детето покажува на 

Пример 7. 
Социјална приказна: Приказна 
за пандемијата и коронавирусот5

симболите ПАНДЕМИЈА и КОРОНАВИРУС, кому-
никацискиот партнер коментира: Така е! За панде-
мијата и коронавирусот! 

Цели: Можат да се приспособуваат во зависност 
од нивото на јазичниот развој и производството на 
јазикот на детето.

За детето на пониско ниво: разбирање на промени-
те во секојдневните рутини со избор само на дел од 
приказната кој го нагласува тоа што му е тешко на 
детето (на пример, ако детето е незадоволно затоа 
што не оди на игралиште, акцентот може да биде 
на тој дел од приказната; ако детето негативно 
реагира на честото миење раце, може да се 
одбере само тој дел од приказната); разбирање на 
емоциите преку драматизација со ликови (се зема 
омилениот цртан лик на детето и приказната преку 
драматизација се приспособува на избраниот лик 
– ако избраниот лик е Мики Маус, се глуми дека 
тој е тажен затоа што не може да оди во парк и 
како се бори против коронавирусот со миење на 
рацете).

За дете на повисоко развојно ниво: разбирање на 
промените во секојдневните рутини; разбирање 
на приказната: разбирање на причинско-после-
дичните врски меѓу настаните (на пример, разби-
рање што е коронавирусот, како се пренесува и 
зошто е важно да се мијат раце). 

1 

5  (Шаблонот за социјалната приказна е изработен во апликацијата Cboard настаната како резултат на регионалната иницијатива на 
УНИЦЕФ: For every child: a VOICE. Harnessing 21st century technology to promote communication, education and social inclusion for young 
children with developmental delays and disabilities; хрватската верзија на апликацијата е достапна на линкот.)

Слика 7. Комуникациски мапи со социјалната приказна Приказна за пандемијата и коронавирусот

ОБЛАСТ

ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈА МНОГУ ЛУЃЕ СЕ РАЗБОЛУВААТ

НАШАТА ПАНДЕМИЈА ПРЕДИЗВИКАНА Е ОД КОРОНАВИРУС

ТОЈ СЕ ШИРИ БРЗО ВО СВЕТОТ
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НЕ МОЖЕМЕ ДА   ГИ ВИДИМЕ СО  ОКО

МОЖЕМЕ ДА   ГИ ВИДИМЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ 
МИКРОСКОП

ВИРУСИТЕ СЕ МАЛИ

ЛУЃЕТО НЕ ГЛЕДААТ КОРОНАВИРУС НО

ЗНААТ ДЕКА Е ОПАСЕН

ЛУЃЕТО САКААТ ДА СПРЕЧАТ ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ

КОРОНАВИРУСОТ БЕГА КОГА МИЕМЕ РАЦЕ

СЕГА ЧЕСТО МИЕМЕ РАЦЕ
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КОРОНАВИРУСОТ СЕ ШИРИ БРЗО МЕЃУ ЛУЃЕТО

НЕ СМЕЕМЕ ДА СЕ СОБИРАМЕ НА ЕДНО МЕСТО

ГРАДИНКИТЕ И УЧИЛИШТАТА СЕ ЗАТВОРЕНИ

КОГА СМЕ ДАЛЕКУ ОД ДРУГИТЕ ДЕЦА

НЕ СЕ   ШИРИ ВИРУСОТ

ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈА НЕ ОДИМЕ ВО ГУЖВИ

НЕ ОДИМЕ НА ИГРАЛИШТА

НЕ ОДИМЕ ВО КАФУЛИЊА
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МОИТЕ РОДИТЕЛИ ГЛЕДААТ ВЕСТИ И СЕКОЈ

ДЕН УЧАТ ЗА КОРОНАВИРУСОТ

АКО МЕ ИНТЕРЕСИРА НЕШТО ЗА КОРОНАВИРУСОТ

МОЖАМ НИВ ДА ГИ ПРАШАМ

ДОБРО Е ДА  СЕ  ЗНАЕ ДЕКА ПАНДЕМИИТЕ НЕ

СЕ ЈАВУВААТ ОКОЛУ ТРИ ПАТИ ВО СТО

СЕ ЧЕСТИ

ГОДИНИ
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СЕКОЈА ПАНДЕМИЈА ИМА СВОЈ КРАЈ

ТОА Е ДОБРО ДА СЕ ЗАПАМТИ

СЕ РАДУВАМ ЗА КРАЈОТ НА ПАНДЕМИЈАТА НА КОРОНАВИРУС

Слика 7. Комуникациски мапи со социјалната приказна Приказна за пандемијата и коронавирусот
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Асистивна технологија ( анг.assistive technology) 

Индекс на поими

A

В

видео моделирање

високотехнолошки средства за комуникација

визуелна поддршка

визуелен распоред

Г

Галерија на симболи 

• ARASAAC

• Blissymbolics

• MAKATON

• Mulberry

• Симболи за комуникација со слики 

(скратено PCS) 

• Sclera

• Widgit

генеративно јазично производство 
(анг. generative language)

говорен излез/ гласовен излез

Д

достапен дизајн

дигитална пристапност

Електронски комуникатор 
(анг. Electronic communication device)

Е- тран рамка 

Д

Е

И

Информатичка и комуникациска технологија 
(анг. information and communication technology, 
скратено ICT)

К

Комуникациска книга 
Комуникациски компетенции 

•	 јазична компетентност

•	 социјална компетентност

•	 стратешка компетентност

•	 менаџерска компетентност

табла за комуникација

пасош за комуникација 
(анг. communication passport)

речник за комуникација

комуникациски систем преку размена на слики 
(анг. Picture Exchange Communication System; 
скратено PECS)

М

мануелни знаци , рачни знаци 

моделирање

маргинален речник (анг. fringe vocabulary)

мултимодална комуникација
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Н

Навигација 

Невербална комуникација 

•	 Гест 

•	 Вокализација 

нискотехнолошки средства за комуникација 
(анг. low-tech AAC)

О

Ориентиран пристап кон семејството

опипливи симболи (анг. tangible symbols)

основен речник (анг. core vocabulary)

П

персонализација

потпомогната комуникација (AAC)

прагматична организација на динамични 
екрани (скратено PODD)

пракса базирана на докази / интервенции 
засновани на наука 
(анг. evidence-based practice)

пресимболичка комуникација

пресвртници

пристапност

потпомогната јазична стимулација 
(анг. aided language stimulation)

Р

рана интервенција 

рутини

симбол

•	 графички симбол

сложени комуникациски потреби

социјални приказни

среднотехнолошки средства за комуникација 
(анг. mid-tech AAC)

систем на потпомогната комуникација 
(анг.AAC system)

СС

СТ

техники за потпомогната комуникација 
без помагала / нетехнолошки средства за 
комуникација (анг. unaided AAC)

техники за потпомогната комуникација со 
помагала (анг.aided communication)

СУ

универзален дизајн/дизајн за секого

СФ

Фицџералд клуч 
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Од 2007 година работи како стручен соработник 
во Наставно-клиничкиот центар на Факултетот 
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карактеристиките на интеракцијата помеѓу малите 
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деца со тешкотии во социјалната комуникација. 
Таа е член на Управниот одбор на Хрватското 
здружение за рана детска интервенција (ХУРИД).

Жељка Цар (родена, Север) е редовна професорка 
на Факултетот за електротехника и компјутери 
(ФЕК), на Универзитетот во Загреб. Таа е раково-
дител на Лабораторијата за поптпомогната 
комуникација и асистивни технологии во ФЕК и 
координатор на Мрежата за компетенции на ИКТ-
ААК. На истиот факултет дипломирала, магистри-
рала и докторирала. Учествува како истражувач во 
научни и технолошки проекти под покровителство 
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партнери и УНИЦЕФ. Таа започна национално 
мултидисциплинарно истражување во областа 
на развој на ИКТ услуги за луѓе со сложени 
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Ко-автор е на голем број научни и стручни трудови 
објавени во меѓународни списанија и зборници на 
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КРАТКA БИОГРАФИJA 
НА АВТОРКИТЕ НА УЧЕБНИКОТ

Јасминка Чавузиќ Чајко е родена 1978 година во 
Забок. Дипломирала логопедија на Факултетот 
за образовни и рехабилитациски науки во Загреб 
во 2001 година. Подоцна се запишува на пост-
дипломски специјалистички студии за Рана 
интервенција во образовна рехабилитација, а во 
2012 година се стекнува со звањето Универзи-
тетски специјалист по рана интервенција. Момен-
тално работи како стручен соработник - логопед 
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Хрватското здружение за рана детска интервен-
ција (ХУРИД), кои опфаќале покрови-телство, 
зајакнување на родителите и подучување на 
децата со комуникациски и јазични и говорни 
потешкотии и нарушувања на спектарот на 
аутизам во природната средина. Области на 
логопедијата за кои покажува посебен интерес 
се комуникациските и јазичните потешкотии кај 
малите деца и користењето на потпомогната 
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друштво и на Хрватското здружение за рана 
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за рана комуникација на истиот центар. Таа 
активно придонесе за имплементација на неколку 



125

мултидисциплинарни проекти насочени кон 
развој на ниски и високотехнолошки форми на 
потпомогната комуникација (на пример, ИКТ-
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ја својата дисертација за воведување потпомог-
ната комуникација кај девојче со Волф-Хиршорн 
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рехабилитација, каде што спроведува оценување, 
поддршка и советување од областа на артикула-
ционите и фонолошките нарушувања и нарушу-
вањата во читањето и пишувањето. 

Ружица Магушиќ е родена во 1981 година во 
Нашице. Во 2008 година дипломирала логопедија 
на Факултетот за образовни и рехабилитациски 
науки во Загреб. До 2010 година работела на 
рехабилитација на слух и говор кај деца со оштетен 
слух во дневниот центар за рехабилитација 
„Слава Рашкај“ во Риека. Кон крајот на 2010 
година започнува со работа во Центарот 
за едукација Дубрава, каде што започнува 
да работи со корисниците на усвојување на 
потпомогната комуникација и развој на пот-
помогнатата комуникација во Република 
Хрватска. Преку европскиот проект Snail Speed   
во 2011 и 2012 година се едуцира во областа 

на поптпомогната комуникација во Центарот 
CIRIUS Kamnik во Словенија. Иницира отворање 
на Кабинет за потпомогната комуникација во 
Дубрава. Кабинетот беше отворен за давање 
услуги во заедницата во 2015 година. Работи 
на обезбедување набљудувачко-дијагностички, 
терапевтски и едукативно-советодавни услуги за 
корисниците, нивните семејства и други чинители 
во нивниот живот, како и експерти од други 
институции кои обезбедуваат рехабилитација, 
образование, здравствена заштита и работа 
со корисници на потпомогната комуникација и 
студенти. Нејзината тесна област на интерес е 
дијагностика и рехабилитација на корисници преку 
технологија контронирана со очи (eyegaze) и развој 
на софтверски решенија кои ги задоволуваат 
спецификите на хрватскиот јазик. Соработува 
со експерти за АТ и ААК од Хрватска, Америка, 
Шведска, Обединетото Кралство и други земји. Таа 
е член на комитетот на ISAAC Built. Моментално 
работи на усвојување на систем за потпомогната 
комуникација во рамките на логопедската клиника 
за асистивна технологија во Специјалната болница 
за заштита на деца со невроразвојни и моторни 
нарушувања во Загреб.

Марина Милковиќ е доцент на Катедрата за 
оштетен слух на Факултетот за образовни и 
рехабилитациски науки, на Универзитетот во 
Загреб, каде што е и соработник на Лабораторијата 
за истражување на знаковен јазик и култура 
на глуви и Кабинетот за оштетен слух при 
Центарот за рехабилитација. Дипломирала во 
1999 година, магистрирала во 2005 година, а 
докторирала во 2011 година на истиот факултет. 
Има добиено научна и професионална обука 
на неколку странски универзитети - Purdue 
University, IN, SAD, Linguistics Program, American 
Sign Language Research Laboratory; University of 
Warsaw, Faculty of Polish Studies, Section for Sign 
Linguistic; Hamburg University, Institute of German 
Sign Language and Communication of the Deaf; 
University of Graz, Department of Translation Studies; 
University of Salzburg, Department of Linguistics & 
Centre for Cognitive Neuroscience – преку повеќе 
студиски посети. Нејзин истражувачки интерес 
е лингвистиката на (хрватскиот) знаковен јазик. 
Научно и професионално е вклучен во културата 
на глувите, техниките и методите на настава 
(хрватски) знаковен јазик, превод на/од (хрватски) 
знаковен јазик, воспитување и образование на 
глуви и наглуви деца и прирачни симболи во 
потпомогнатата комуникација. Учествувала во 
повеќе меѓународни научни и стручни проекти 
како соработник или консултант за хрватски 
знаковен јазик. Објавила 15 трудови во домашни 
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и странски научни и стручни списанија. Активно 
учествувала со повеќе од 60 трудови на домашни 
и странски научни и стручни конференции. Таа е 
член на Здружението за лингвистичко здружение 
за знаковен јазик.

Клара Попчевиќ дипломирала логопедија на 
Факултетот за образовни и рехабилитациски науки 
на Универзитетот во Загреб во 2014 година. На 
истиот факултет се запишала на постдипломски 
студии за нарушувања на јазикот, говорот и 
слухот. Моментално е вработена како асистент на 
Катедрата за логопедија, ERF,  на Универзитетот 
во Загреб. Нејзините професионални и истражу-
вачки интереси се насочени кон развојот на 
комуникацијата и јазикот кај децата со нарушу-
вање на спектарот на аутизам и развојот на 
интервенции во потпомогната комуникација. 
Објавила повеќе научни трудови од овие области, 
активно учествувала на домашни и меѓународни 
конференции и стручни и научни проекти. Учеству-
вала во повеќе проекти насочени кон градење 
на капацитетите на експертите во областа на 
поптпомогната комуникација. Таа е член на Хрват-
ското логопедско друштво, Хрватското здружение 
за рана детска интервенција (HURID) и Мрежата за 
компетенции на ИКТ-ААК.

Рената Пињатела е вонреден професор на Факул-
тетот за образовни и рехабилитациски науки, 
на Универзитетот во Загреб, на Катедрата за 
моторни нарушувања, хронични болести и арт 
терапија. Дипломирала и докторирала на истиот 
факултет. Учествува како истражувач во научни 
и професионални проекти под покровителство 
на Универзитетот во Загреб, Министерството 
за демографија, семејство, социјална политика 
и млади на Република Хрватска, градот Загреб, 
УНИЦЕФ и проекти финансирани од Европската 
Унија (Европски социјален фонд). Нејзините 
истражувачки интереси се насочени кон методите 
за едукација и рехабилитација на лица со моторни 
нарушувања и хронични заболувања и примена на 
асистивна и рехабилитациска технологија. Автор е 
и ко-автор на голем број научни и стручни трудови 
објавени во меѓународни списанија и зборници 
на домашни и меѓународни конференции. Таа 
е членка на Хрватската комора на образовни 
рехабилитатори и на Здружението за унапредување 
на асистивна технологија во Европа (AAATE).

Патриција Политано е логопед, доктор на науки 
и специјалист за асистивна технологија која го 
развива полето на потпомогната комуникација на 
Универзитетот во Илиноис, во Чикаго, повеќе од 
30 години, во рамките на Одделот за асистивна 

технологија. Таа е и клинички вонреден професор 
на Катедрата за развој и развојни нарушувања и 
учествува во имплементација на постдипломски 
курсеви поврзани со потпомогната комуникација 
и асистивна технологија. Нејзините истражувачки 
интереси ја вклучуваат перспективата на корисни-
ците со помош на комуникација, законодавните 
рамки за потпомогната комуникација и комуника-
цијата помеѓу професионалците и корисниците. 
Добитничка е на престижната Фулбрајт стипендија, 
која ја помина во Хрватска на Катедрата за 
логопедија на Факултетот за образовни и реха-
билитациски науки. Таа има презентирано бројни 
трудови на тема потпомогната комуникација низ 
светот.

Инес Родиќ Марушиќ е родена 1995 година во 
Загреб. Дипломските студии по логопедија ги 
завршила во 2018 година со дипломската работа 
Можности за поттикнување јазично производство 
врз основа на информатичко-комуникациска 
технологија. Како дел од истражувањето за 
дипломската работа, е дизајнирана и развиена 
апликацијата ICT-AAC Language Builder како прва 
ICT-AAК апликација која го поттикнува морфо-
лошкиот развој на децата од предучилишна воз-
раст. По дипломирањето, таа продолжува да 
учествува во ИКТ-ААК проекти со цел развивање 
различни апликации за деца со попреченост во 
областа на комуникацијата, јазикот и говорот.

Моника Росандиќ Гргиќ е родена 1987 година 
во Славонски Брод. Дипломирала хрватски и 
фонетика на Филозофскиот факултет и говорна 
терапија на Факултетот за образовни и рехаби-
литациски науки во Загреб. Од 2017 година 
посетува постдипломски докторски студии по 
нарушувања на јазикот, говорот и слухот. Нејзи-
ните професионални и истражувачки интереси 
вклучуваат поле на рана комуникација и развој на 
јазикот и потпомогната комуникација. Моментално 
е вработена како стручен соработник во Наставно-
клиничкиот центар ERF во програма насочена 
кон обезбедување поддршка на семејствата и 
децата со потешкотии од аутистичен спектар во 
рана фаза. Учествува во изведување вежби и 
семинари за дипломирани студенти по логопедија 
како дел од предметот Социјални комуникациски 
нарушувања и потпомогната комуникација. Таа е 
коавтор на два научни труда.

Сања Шимлеша е доцент на Катедрата за логопе-
дија на Факултетот за образовни и рехабилитациски 
науки, каде што учествува во наставата од 
областа на детската психологија и статистичка 
обработка на податоци на виши, додипломски и 
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постдипломски студии. Дипломирала психологија 
(2004) и постдипломски докторски студии по 
психологија (2013). Целокупната нејзина научна и 
стручна работа е насочена кон раниот когнитивен и 
комуникациски развој на децата со типичен развој, 
како и на децата со пречки во развојот. Студирала 
на Јеил, Калифорнија и Вашингтон (2011, 2012 
и 2018 година). Во 2013 година се здобила со 
лиценца за научна примена на инструментот за 
проценка на нарушувања од спектарот на аутизам 
(ADOS-2) и уредник е на хрватското издание на 
овој инструмент. Вклучена е во голем број научни 
проекти, а вреди да се споменат проектите на 
Хрватската научна фондација, проекти на Минис-
терството за наука и образование и проектите 
ЕРАЗМУС +. Од 2017 година е раководител на 
Наставно-клиничкиот центар, клиничко-настав-
на организациона единица на Факултетот за 
образование и рехабилитација. Ко-автор е на 30 
научни и стручни трудови објавени во меѓуна-
родни и домашни списанија. Била член на орга-
низациските и програмските одбори на повеќе 
стручни и научни конгреси.

Катарина Шкорвага е родена во 1984 година во 
Пожега. Во 2009 година ги завршила студиите 
на Факултетот за образовни и рехабилитациски 
науки во Загреб, насока рехабилитација. Работела 
како модератор на научни проекти на Катедрата 
за моторни нарушувања, хронични заболувања 
и арт терапија на Факултетот за образовни и 
рехабилитациски науки (2005-2009). Долги години 
беше членка на тимот за потпомогната комуни-
кација, кој работеше во Центарот за едукација 
Дубрава (2012-2019). Во рамките на споменатата 
институција давала и услуги за сензорна интегра-
ција. Вработена е и во СОУ - КОО Загорска Загреб, 
во Здружението за аутизам Загреб, во ОУ Ј.Ј. 
Штросмајер Загреб, КОО Дубрава, КОО Гољак 
Дубрава, КОО Гољак, градинката Кошница и 
Училиштето за монтажа на инсталации и метални 
конструкции. Сега работи како стручен соработник 
во градинката Запруѓе. На Академијата за развојна 
рехабилитација завршила сензорно-интеграциска 
педагогија (2014), а во 2015 година се школувала 
од областа на психотерапијата и се стекнува со 
звање логотерапевт. Во 2016 година е именувана 
за надворешен соработник на Факултетот за 
образовни и рехабилитациски науки на Универзи-
тетот во Загреб. Таа продолжува да биде активна во 
обезбедувањето на набљудувачко-дијагностички, 
терапевтски и едукативно-советодавни услуги за 
корисниците, нивните семејства и други чинители 
во нивниот живот, како и експерти од други 
институции и студенти. Нејзината тесна област на 

интерес е дијагностика и поддршка за корисниците 
на потпомогната комуникација.

Анамарија Томиќ (родена Микшиќ) пораснала 
во Ѓаково, каде завршила основно и средно 
училиште. Студирала прва година на Економскиот 
факултет во Загреб, насока Бизнис економија, а 
потоа се запишала и дипломирала логопедија на 
Факултетот за образование и рехабилитација на 
Универзитетот во Загреб. По завршувањето на 
студиите се вработила во Хрватското здружение 
за рана детска интервенција (ХУРИД), како 
професионален логопед, потоа како програмски 
менаџер. Постдипломските специјалистички сту-
дии за Рана интервенција во образовна рехаби-
литација ги завршила на Факултетот за образование 
и рехабилитација во 2018 година. Во рамките на 
ХУРИД 7 години давала професионална поддршка 
во семејства, пишувала, координирала и водела 
проекти и одржувала стручни обуки. Моментално 
е вработена на Факултетот за дентална медицина 
и здравје во Осиек на Универзитетот Ј.Ј. 
Штросмаер во Осиек. Покрај нејзиниот интерес 
за различни области поврзани со говорна тера-
пија и рана интервенција (хрватски знаковен 
јазик, потпомогната комуникација, нарушување од 
спектарот на аутизам, комуникација со професио-
налци и родители), таа е заинтересирана и за бизнис 
менаџмент, управување со проекти, мотивирање 
на другите и различни форми на дизајн.

Матеа Жилак дипломирала на постдипломската 
студиска програма Информатички и комуника-
циски технологии на Факултетот за електротехника 
и компјутери, на Универзитетот во Загреб во 
2017 година. На истиот факултет се запишала на 
докторски студии по Електротехника и компјутери. 
Таа моментално е вработена како асистент 
на Одделот за телекомуникации каде што се 
занимава со решенија засновани на информатичка 
и комуникациска технологија за подобрување на 
квалитетот на животот на лицата со попреченост 
и го истражува потенцијалот на новите технологии 
како што се виртуелната и проширената реалност 
за иста цел. Како член на Лабораторијата за 
асистивни технологии и потпомогната кому-
никација и мултидисциплинарната мрежа за 
компетенции ИКТ-ААК, таа учествува во истра-
жувачки активности поврзани со развојот на 
иновативни ИКТ ешенија за едукација и комуника-
ција на луѓе со сложени комуникациски потреби. 
Резултатите од истражувањето ги презентира во 
форма на пишани научни трудови и презентации 
на конференции. Таа е член на професионалното 
здружение IEEE.
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Prilog 1.

AAC intervention for pre-symbolic communicators

“As long as these people considered my brain useless and my facial expressions and 
sounds meaningless, I was doomed to remain ‘voiceless.” 

(Sienkiewicz-Mercer & Kaplan, 1989).

Patricia Politano

In her autobiography, “I raise my eyes to say yes”, Ruth Sienkiewicz-Mercer, a disability rights advocate, explains 
that despite her strong desire to communicate, her communication success depended entirely on the observation 
skills of others, their willingness to communicate in alternative ways, and most importantly, their expectations 
about her.  As an infant, Ruth developed epilepsy and incurred damage to the motor cortex of her brain. She lost 
the ability to control her limbs and the muscles involved in speech. When her parents were no longer able to care 
for her, she was placed in a state institution where staff did not know her or how she communicated. In this setting, 
no one attempted to communicate with her. She claimed, the staff thought her yes-and-no signals were “mindless 
gesticulations” and she “had no way of telling them anything different”. 

Unfortunately, Ruth’s experience is not entirely unique. Most people who use alternative communication methods 
report that others often underestimate their capabilities and don’t know how to communicate with them. The skills 
and knowledge of communication partners play a vital role in the success of communication interactions. This is 
especially true for individuals who are pre-symbolic communicators. 

Pre-symbolic communication refers to communication methods which do not utilize spoken words or signs. 
Examples of pre-symbolic communication are common gestures, such as head nodding/shaking for yes/no and 
waving hello or goodbye; as well as less conventional signals produced with body movements, vocalizations, and 
facial expressions. These signals can be movements and gestures which are unique to an individual and may be 
very subtle, such as raising one’s eyes to say YES, as described by Ruth Sienkiewicz-Mercer. When individuals 
only have pre-symbolic methods of communication, they are  limited in what they are able to express and only 
a few people are able to understand them. Before a child develops speech, he or she may only be understood 
by a sibling or a parent. Young children who live in a hospital or institutional setting, may only be understood 
by the direct-caregiver(s) who assist them most often. Even the most devoted caregiver(s) may not understand 
everything a child attempts to communicate without words. If a child lives in a setting where no one expects them 
to communicate, their communication attempts may go unnoticed. Further If a child’s communication signals are 
unique or subtle, they may be understood by fewer people and less often. 
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Identifying Pre-Symbolic 
Communication

Information about normal speech development can 
help us understand how unique signals for communi-
cation develop. Infants communicate primarily through 
gestures and vocalizations before speech develops. 
As caregivers assign meaning to infant behaviors, 
infants develop an association between the vocaliza-
tion/behavior and the event that follows. For example, 
if an infant pushes food away or spits out food during 
a meal, the caregiver may interpret this as a signal that 
the child is finished eating this food and stop the activ-
ity. Caregivers typically will model spoken word, while 
responding to the associated behavior. For example, 
a caregiver may say e. g. “no”, “all done” or “finished” 
while stopping the activity. Typically- developing chil-
dren hear speech models paired with actions repeat-
edly before they learn to speak a word. As the child 
begins to produce speech, he discovers that speech is 
a more effective, and the communicative behaviors are 
replaced with speech and common gestures. 

Children who do not develop speech also rely on primary 
caregivers to assign meaning to their behaviors. They 
may similarly learn that pushing food away during a 
meal is a way to communicate no, all done or finished.  
However, if they are unable to imitate the verbal models 
of “no”, “all done” or “finished”, they will continue to 
use pre-symbolic behaviors to express this message. 
The number of messages communicated though non-
verbal communicative behaviors can grow to be very 
complex. Further, as the number of signals grow, they 
may become more unique and less recognizable to an 
unfamiliar person.

It is important to note that not all behavior is communi-
cative. Research suggests that challenging behaviors 
are exhibited for one of four functions: a) to escape or 
avoid and undesired activity b) to gain a desired tan-
gible object c) to gain attention or d) in response to 
internal or external stimulation (Walker et. al., 2018). It 
can be confusing when a child has behaviors that are 
both communicative (e.g. for tangibles, attention or es-
cape) and non-communicative (in response to stimuli). 
For example, a child might hit the sides of his head in 
response to loud noise (external stimuli), in response 
to hunger (internal stimuli), or to escape an activity. 
In these situations,  a systematic functional behavior 
analysis may be necessary to identify when and where 
behaviors are exhibited with communicative intent.   
For many children, teaching them an alternative way 
to communicate that message (e.g. desire to escape 

an activity) can significantly reduce behaviors that are 
harmful to the child or someone else (Bopp, Brown and 
Mirenda, 2004). Teaching a child to replace a harmful 
behaviors with a communication method is referred to 
as functional communication training (FCT). Research 
suggest best practice for a child with severe communi-
cation impairments and challenging behavior includes 
a functional behavior analysis and FCT (Tiger, Hanley 
and Bruzek, 2008).   

Best practice to improve communication for pre-
symbolic communicators includes: 

1) assembly of a comprehensive inventory of the in-
dividual’s communication methods and their intended 
meaning, 

2) teaching other communication partners how to 
perceive and understand current communication at-
tempts and 

3) modelling and teaching alternative ways to com-
municate. The focus is on functional communication 
goals to increase the number of successful communi-
cative interactions. Intervention should aim to increase 
the number of messages that can be perceived and un-
derstood by a more people in more situations.

If a child has a repertoire of idiosyncratic or subtle 
communicative signals, the team will need to identify 
knowledgeable informant(s) who know the meaning 
of these signals. Interviews with the informant(s) 
should then be conducted to assemble and document 
a comprehensive inventory of the individual’s 
communication methods and their intended meaning. 
There are a variety of free checklists and interview tools 
for collecting and documenting all the communicative 
behaviors perceived by familiar communication 
partners. 
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Personal communication and language description

The most common tool is a  personal communication and language description. Ithas at least three columns 
(see  Figure 1). The first column contains detailed descriptions of the communicative behaviors that the child 
demonstrates. The more detailed the description, the more likely others will be able to recognize the behavior and 
the more likely others will be able to respond to that communicative behavior.  In some situations, a photo may 
accompany the description.

Figure 1. Description of communication and language

The second column lists what the behavior may mean. Often one behavior will have multiple meanings. For example, 
when a child with cerebral palsy tightens all their muscles and extends their position, it could indicate excitement, 
or discomfort.  Also, a child may have multiple behaviors that have the same meaning. For example, when a child 
does not like a specific activity, they may produce a specific vocalization that is interpreted as a protest, stiffen their 
body posture, turn their head away, and/or push objects away. 

The final column is a description of how the caregiver responds to the child’s behavior.  For example, during a meal, 
if a child demonstrates a behavior interpreted as a protest, the caregiver may respond by stopping the activity 
(taking the spoon away) and/ or modelling a head shake for “no” and saying, “Yuck, you don’t like that.” 

When a child has a behavior which has different meanings in different contexts, a fourth column may be added 
which describes the situation (see Figure 2).

Observed behavior Possible meaning Suggestion

●   Tightens all his muscles, 
extends his legs, aches his 
back and opens his mouth 
widely

●   Excited/happy

●   Upset

●   In Pain

●   Startled 

●   Verbally ask him if something is 
wrong and go through the list for a 
“yes” response

●   Kicks his legs
●  Upset or pain in his legs or 

feet
●   Check for to make sure shoe is 

not tied too tight and check for red 
pressure marks under his braces
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Situation Observed behavior Possible meaning Suggestions 

●  During meals when 
presented a new 
food

●   He tightens all his 
muscles, extends his 
legs, aches his back 
and turns his head 
away

●   Refusal

●   I don’t like this or 

●   Not hungry 

●   Model head shake “no” 
and verbalize “No you 
don’t like this?”

●   Towards the end 
      of a meal

●   Same as above ●   I am all done
●   Verbalize: “
      All done? Finished?”

●  When a new person 
enters the room

●   He tightens all his 
muscles,

●   extends his legs,  

●   aches his back and 

●   smiles

●   Greeting

●   happy

●   Acknowledge greeting 

●  During and activity 
he enjoys

●   He tightens all his 
muscles,

●   extends his legs, 

●   aches his back and 

●   frowns

●   Something is wrong

●   Upset 

●   In pain

●   Verbally ask him if 
something is wrong 
and go through the 
list, waiting for a 
“yes”response

Figure 2. Description of communication and language with four columns

Communication Checklists  

Each significant person should share what they know about the child’s communicative behavior by adding items to 
the described tool in order to create the most comprehensive list that includes communicative attempts observed 
by communication partners in a variety of settings.   When this information is shared, use of the list alone can 
be effective in increasing the number of communication partners and the number of successful communicative 
interactions for a pre-symbolic communicator.

There are several other different checklists available to aid in gathering detailed information about communication 
methods used by an individual (Politano, 2002; Rowland, 2020; Weatherby, 1995ab), for example The Inventory of 
Functional Communication (abbreviated IFC) has been translated into Croatian. It is an interview guide that can be 
used to gather more information than the personal description of communication and language. 

Not all caregivers are aware of all the signals they respond to. The interview process using the IFC is designed to 
help caregivers recall the communicative behaviors they observe and respond to.  The IFC is most effective when 
a service provider interviews one or more knowledgeable informants. It is possible to start with the section entitled 
“Independent Communication Methods” on page two. This is list of communication methods commonly utilized by 
individuals who cannot rely on speech for communication (see Figure 3).
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With each item in this section, the interviewer would describe the communication method, give examples and deliver 
follow up questions to gain the maximum amount of information. The interviewer might ask, for example, “Does the 
child make any sounds or vocalizations?” , “ What does it mean when you hear that sound?”, “Does he use any sounds 
to get your attention?”, “ Does he make a certain sound when he is hungry or uncomfortable?”. Rather than just check-
ing the item on the list, it is useful to document all the information gained.  You may use the tool for describing com-
munication and language on page three to gestures and multiple meanings where appropriate.

Page four of the IFC is a chart used when interviewing the caregiver about the types of messages the child is able 
to communicate. The first column lists communicative functions, types of messages, in developmental order (see 
Figure 4) The interviewer would start at the top of the list and  ask, “Can you tell when he likes something?”, “How 
do you know he likes something?” “What does he do?”. The next column is a space for writing all the ways the child 
indicates likes and acceptance.  The next column is for indicating if the child ever communicates this message in 
a way that is harmful to themselves or others.

Figure 3. Inventory of Functional Communication, page 2. Independent Communication Methods
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The final three columns are used to document how easy it is for an unfamiliar person to recognize or understand 
this communicative behavior. For example, if a child communicates refusal in two different ways, (e.g. sometimes, 
by putting his head down on his desk and sometimes by throwing an item).  The interviewer would list both ways in 
column two, mark “some of the time” and select “2” familiar people.

Figure 4. Inventory of Functional Communication, page 4. Messages Communicated Independently

Personal Communication Passport

Another free tool for gathering comprehensive information about an individual’s communication is a Personal 
Communication Passport.  The Passport is a book typically written in first person that describes more about the 
person. It includes how to best support the person, likes and dislikes, who and what is important to them and all 
the ways they communicate.  The book may be created for a specific situation.  Figure 5 shows a communication 
passport designed specifically for use in the hospital to educate staff about how a child communicates.

Figure 5. Sample Personal Communication Passport Template (translated by Ružica Magušić)
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Templates and more information about Communica-
tion Passports can be downloaded from https://www.
communicationpassports.org.uk/.  Like the other tools 
described in this section, this aid is best created with 
input from familiar caregivers. 

It important to consider that several stages of pre-
symbolic communication have been introduced in 
the literature, and in some stages, the child’s behavior 
does not have specific intent. Intent develops as 
the child learns the association between his/her 
behaviors and their effects.  For this reason, training 
of communication partners is an integral part of 
intervention for pre-symbolic communicators.

Research show that training communication partners 
is an effective method of intervention to improve com-
munication success of pre-symbolic communicators. 
Partner training can be as basic as sharing informa-
tion about one child’s communication methods so that 
partner will learn how to interpret and respond to sub-
tle communication attempts. Training can also be fo-
cused on learning specific skills such as how to model 
use of alternative communication methods through-
out everyday activities. Once completed, description 
of communication and language with four columns 
and/or personal communication passport should be 
shared with all communication partners. Teaching 
new communication partner how to interpret and re-
spond to subtle and unique communication attempts 
increases the number of communication partners, and 
the number of successful communicative interactions, 
for pre-symbolic communicators.

To learn alternative communication methods, children 
need to learn the symbols that can represent the mes-
sage they want to express. They need to see people re-
peatedly pointing to symbols while saying a word and 
demonstrating the associated action in order to learn 
the relationship between the symbol and the message.  
Just as speaking children learn from speech models, 
children who will be using alternative communica-
tion methods need to see others use symbols paired 
with speech. The more often they see these models, 
the more likely they are to develop the association. 
Teaching communication partners to model the use of 

Training communication partners 

symbols helps the child learn the meaning of symbols. 
Modelling use of symbols can occur during everyday 
activities. For example, a parent could point to a photo 
when offering her child choices. “Do you want milk?” 
(point to photo of milk) “Or do you want juice” (point-
ing to juice).  There is no expectation that the child will 
point to the symbol. This type of intervention has been 
referred to in the literature as multi-modal communica-
tion, aided language input and aided language stimula-
tion.

Teaching alternative 
communication methods

The goal is to teach the child new ways to communi-
cate messages. These new ways should be easy for his 
communication partners to understand and easy for 
the child to produce. Teach one new message at a time.  

Children are most successful in learning new communi-
cation methods when they are motivated to communi-
cate. Consult with primary caregivers and/or look at the 
messages on the description of communication and 
language to determine the message the child is most 
motivated to communicate. For some children this will 
be a request for a specific activity or type of stimula-
tions (e.g. a favorite food, bouncing, rocking, music). 
For others it may be attention and interactions with a 
favorite person. While other may be most motivated to 
be request refusal or to control when an activity stops.

Studies also show direct teaching of alternative com-
munication methods to be effective. One direct teach-
ing strategy involves structuring play to elicit a request. 

Specifically, the teacher or therapist will: 

a) start a high interest activity (such as bubble blowing),

b) suddenly stop the activity (when the child is very en-
gaged in the activity),

c) wait for the child to indicate the desire for more (bub-
bles) and 

d) prompt the child to communicate that message us-
ing alternative method (e.g. touch symbol for bubbles). 
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Prompts are faded throughout training. Initially, the 
therapist may manually assist the child to touch a 
symbol or activity-associated object.  Later, delay the 
prompt or reduce the prompt by gently touching the 
child’s elbow and/or shining a light on the symbol, de-
lay the prompt or reduce the prompt by gently touch 
the child’s elbow and or shining a light on the symbol.

Conclusion

Many children who are unable to communicate 
through speech, develop alternative ways of commu-
nicating that may only be understood or perceived by 
caregivers.  It is important for service providers, to 
assume that all children communicate. Best practice 
for non-symbolic communicators involves working 
with caregivers to create a comprehensive summary 
of the child’s non-verbal communication methods and 
to share these methods with more people so that the 
child can have successful communicative interactions 
with more people in more settings. Finally, intervention 
plans designed to teach new communication methods 
should be driven by the interests of the child, based on 
the messages communicated using their non-verbal 
method.
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Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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Одбирање (факултативно) 
(Означете како личноста покажува што сака да одбере  

во текот на структурираните активности) 
 

 Од два понудени предмети, личноста одбира еден 
 Кога и е покажана слика во пар заедно со предметот 
 Покажува свој избор помеѓу две или повеќе понудени картички со графички симболи 
 Со помош на визуелен приказ на ситуација или комуникациска плочка 
 Кога се нуди вербално одбирање, личноста покажува „да“ за посакуваниот избор 
 Друго __________________________________________________________________ 

Максимален број на истовремено понудени елементи за избор: ______________ 

Кој тип на избор се нуди? (означете сѐ што е релевантно) 

 

 
 ужина/ 

грицки 
 

 накит  луѓе  положба 

 што да 
се купи? 
 

 пијалок  храна  зачини 

 каде да 
се оди? 

 

 релаксација  музика  видео 

 каде да 
се 
седне? 

 ТВ емисија  задачи  работа 

 друго 
 

 облека  фризура  шминка 

Метод на самостојна комуникација 
Начин на кој личноста се обидува да комуницира без поттик или поддршка 

 Вокализација 
 Поглед 
 Израз на лице 
 Пружање на рака/допирање/тапкање 
 Покажување кон луѓе/предмети/подрачја 
 Водење на луѓето (личноста ги влече другите кон одредено место) 
 Влечење на раката на другите луѓе за да извршат одредена задача (пр. ја става раката на 

другиот врз ормарот и бара да се отвори) 
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Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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 Подавање/туркање на предметите кон некого кога бара помош или сака некоја активност 
(пр. ги подава клучевите на личноста = сака возење со кола) 

 Покажува предмети или слики 
 Стоење/седење покрај нешто (пр. стои покрај врата = сака да оди надвор) 
 Покажување на активноста со пантомима (пр. погодува во кош) 
 Вообичаени гестови (пр. мавта во знак на поздрав, климнува/одмавнува со главата) 
 Измислени гестови и знакови (користите комуникациски речник за опис на знаците)  
 Однесувања кои се штетни за самата личност или за другите луѓе 
 Знакови 

 Поединечни зборови 
 Изрази 
 Реченици 

Број на користени знакови без модел: ______ 

 Некои знакови се прилагодени 
 Сите знакови се стандардни 

 Говор 
 Поединечни зборови 
 Изрази 
 Реченици  

Број на користени зборови без модел: _____ 

 Графички симболи/зборови во опкружувањето 
 сликовни картички во опкружувањето, распореди или комуникациска плочка 
 покажување на мапа или календар 
 слики од списанија, каталози и фотоалбуми  

 
 цртање на симболи/поими 

Број на слики/зборови кои ги користи без поттик:_____ 

 Комуникациска книга или плоча 

Број на симболи кои се користат без поттик:____ 

 Уред за синтеза на говор 
Број на симболи кои ги користи без поттик:____ 

 Спелување/пишување 
Користи први букви  типка 
Спелува зборови  користи плоча со букви 
Реченици   користи рачна азбука 
Пишува 

Пишувањето е разбирливо:   ретко   понекогаш  секогаш 
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Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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Комуникациски речник (факултативно) 

Што прави личноста? 
(опишете единствени 
знакови или гестови) 

Што тоа може да значи? 
(напишете ги сите пораки 
кои тој знак може да ги 
пренесе)  

Како реагирате на 
однесувањето на личноста? 

   

   

   

   

   

   

 

Белешки: 
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Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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Комуникациски ситуации 

Постојат ли ситуации или места каде што личноста мора да има некој покрај себе за да 
комуницира во нејзино име? 

  Не  непознато  Да 

Ако да, опишете: _______________________________________________________________ 

Дали наликува дека постои нешто што личноста сака да го пренесе, а не е во состојба? 

  Не  непознато  да 

Ако да, опишете: _______________________________________________________________ 

Колку често личноста може да се разбере во следните ситуации: 
Оценете ја секоја ситуација користејќи ја следнава скала: 
 
Никогаш      ретко      повремено      понекогаш    поголемиот дел од времето    секогаш 
     0                  1                     2                        3                                     5                                      6 
 

Каде личноста комуницира? Со кој комуницира личноста? 
 дома 
 во дневна програма/ на работа/ во 

училиште 
 во заедница на пр. 

 во продавница 
 во ресторан 
 друго:______ 
 друго:_______ 

 во структурирана групна активност 
 во друѓтвени активности на пр. 

танцување, забава 
 на лекарски преглед 
 за време на телефонски разговори 
 друго: ______________________  

 со најблиската личност која се грижи 
за личноста 
_______________ 

 со родител/старател 
 со малку познати/непознати личности 
 со луѓето во заедницата 

_______________________ 
________________________ 

 со врсници 
 со доктори 
 со стручни лица 
 друго ___________ 
 друго ___________ 

 

Резиме и препораки: 
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Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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ТАБЕЛА: ПОРАКИ КОИ ГИ ПРЕНЕСУВА ЛИЧНОСТА 
 

Оваа табела содржи три дела во кои се забележуваат и опишуваат видовите на пораки кои 
личноста може да ги пренесе. Делот „Како“ дава простор за опис на комуникациските методи кои 
личноста ги користи за да пренесе одредена порака (на пр. се смее, покажува со прст, користи 
знак итн.). Во другиот дел се опишува колку често личноста испраќа одредени пораки користејќи 
однесувања кои се штетни за самата неа или за другите лица. Последниот дел се користи за 
процена на разбирливоста на пораките. Тој последен дел може да се бодува. Заокружете 1 ако 
пораките може да ги разбере само примарниот/ната старател/ка, а ако пораката ја разбираат 
други познати личности заокружете 2. Ако мислите дека секој би го разбрал овој вид на порака, 
заокружете 3. Соберете ги заокружените бодови и напишете го вкупниот збир. 
 
 
 

САМОСТОЈНО ПРЕНЕСЕНИ ПОРАКИ 

Пораки 

Како? 
(Опишете го/ги 

комуникацискио
т/ите метод/и) 

Користење на штетни 
однесувања Разбираат: 

никогаш понекогаш секој 
пат 

примарен 
старател 

познати 
личности 

непознати 
личности 

„Ова ми се 
допаѓа“ 

    1 2 3 

Одбива или се 
буни 

    1 2 3 

Се обидува да 
го привлече 
туѓото 
внимание 

    1 2 3 

„Сакам да 
престанам“ 

    1 2 3 

Бара предмети 
кои може да ги 
види или 
допре 

    1 2 3 

Ги поздравува 
другите (прв/а 
поздравува) 

    1 2 3 

Одговара на 
едноставни 
да/не 
прашања 

    1 2 3 

Пробува да 
наведе некој 
да направи 
нешто, пр. да 
дојде, да седне 

    1 2 3 

„Уште“ или 
„направи го 
тоа пак“ 

    1 2 3 

Патриција А. Политано, М.А., CCC – SLP/L, ATP  Алатки за процена на функционална комуникација 
Завод за асистивна технологија 
Универзитет Илиноис во Чикаго 
Саша Шегрт, проф. (превод од англиски јазик) 
 
 

Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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Пријавува две 
или повеќе 
емоции, на пр. 
тажен/тажна, 
уморен/уморна 

    1 2 3 

Одговара на 
едноставни 
прашања, на 
пр. каде е? 

    1 2 3 

Опишува 
болест, на пр. 
покажува на 
главата кога 
има 
главоболка 

    1 2 3 

Го кажува 
своето име на 
некој 

    1 2 3 

Поставува 
едноставни 
прашања, на 
пр. „Кога?“, 
„Што е тоа?“ 

    1 2 3 

Бара нешто 
што не може 
да го види или 
допре 

    1 2 3 

Коментира, на 
пр. мое, жешко, 
„кул“ 

    1 2 3 

Дава 
информации 
за минато или 
идно 
случување 

    1 2 3 

Поправа 
комуникациск
и 
недоразбирањ
а, на пр. Не 
мислев на тоа 

    1 2 3 

Комуницира со 
три или повеќе 
пораки на иста 
тема 

    1 2 3 

Поврзува 
случувања во 
реченица 

    1 2 3 

Вкупно: 
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Формулар за процена на функционална комуникација 
 

Име и презиме  
Датум на раѓање  
Пополнил/а  
Датум/и на 
проценка/тимски 
состанок 

 

Дијагноза  
Опис на грижите и 
целите на корисникот 

 

Оштетување на видот 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Оштетување на 
слухот (заокружете 
едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Моторички 
ограничувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Предизвикувачки 
однесувања 
(заокружете едно) 
Доколку 
заокруживте да 
опишете: 

Не Непознато Да 

Интереси, омилени 
активности 
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Пријавува две 
или повеќе 
емоции, на пр. 
тажен/тажна, 
уморен/уморна 

    1 2 3 

Одговара на 
едноставни 
прашања, на 
пр. каде е? 

    1 2 3 

Опишува 
болест, на пр. 
покажува на 
главата кога 
има 
главоболка 

    1 2 3 

Го кажува 
своето име на 
некој 

    1 2 3 

Поставува 
едноставни 
прашања, на 
пр. „Кога?“, 
„Што е тоа?“ 

    1 2 3 

Бара нешто 
што не може 
да го види или 
допре 

    1 2 3 

Коментира, на 
пр. мое, жешко, 
„кул“ 

    1 2 3 

Дава 
информации 
за минато или 
идно 
случување 

    1 2 3 

Поправа 
комуникациск
и 
недоразбирањ
а, на пр. Не 
мислев на тоа 

    1 2 3 

Комуницира со 
три или повеќе 
пораки на иста 
тема 

    1 2 3 

Поврзува 
случувања во 
реченица 

    1 2 3 

Вкупно: 

 

Овој список на средства е осмислен како поддршка 
во бележење на комуникациски вештини на 
возрасни лица со развојни потешкотии и како 
водич за професионалци во развој на програми 
за функционални комуникации. Алатката тргнува 
од претпоставката дека цел на програмата за 
функционална комуникација е да се осигураат 
начините да се зголеми бројот на лица со кои 
поединецот може да комуницира, бројот на 
ситуации во кои може да комуницира и опсегот на 
теми за кои може да комуницира.

Алатки за процена 
на функционална комуникација  - 
упатства за користење

Цел

Алатката можат да ја применуваат лица кои се 
запознаени со функционалната комуникација и 
користената технологија. Списокот на средства 
треба да се пополни со методот на разговор или 
тимски состанок. Професионалецот се состанува 
со членови на семeјството, директните старатели 
и/или тимот. Неговата улога е да дава информации 
за функционалната комуникација и истовремено 
да поставува прашања за одредени составни 
елементи на списокот на средства. 

Улогата на членот на семејството / старателот и на 
другите членови на тимот е да ги поделат своите 
посебни знаење за комуникациските однесувања, 
вештини и искуства на поединците.

Имплементација

Почнете со насловната страница

•	 Замолете го старателот да опише дали лицето 
има некакви проблеми со видот или слухот. При 
описот на оштетувањето на видот или слухот 
вклучете информации за функционалните 
вештини. На пример, извештаите укажуваат 
на тоа дека лицето е кортикално слепо, но 
старателот наведова дека самосојно оди и ја 
пронаоѓа храната во чинијата.

•	 Секако, наведете ги интересите и засилува-
њата. Тие информации ќе бидат многу важ-ни 
во развојот на програми за учење за комуни-
кација.

•	 Деловите во оквирот насловен „Селекција“ 
пополнете ги само во случај лицето момен-
тално да располага со можност за избор со 
помош на предмети или симболи. Можностите 
за бирање вклучуваат ситуации во кои на 
лицето се нуди повеќекратен избор (помеѓу 
повеќе можности), како на пример „Сакаш 
ли кошаркарска топка?“ или „Го сакаш ли 
својот таблет?“ и сл. (Старателите понекогаш 
ги мешаат „Селекција“ со можноста дека 
поединецот учествува во активноста или не).

Страница за методи 
на комуникација 

Се подразбира дека примарните старатели обично 
се најдобриот извор на информации, за начините 
на кои лицето комуницира. Меѓутоа, тие понекогаш 
не се свесни дека и невербалните знаци се исто 
така „комуникација“. Искористете прилика да ги 
едуцирате примарните старатели за различни 
видови знаци (наведени на втората страница) кои 
се сметаат за комуникациски методи. На пример 
на старателот можете да му кажете:

„Вие сте лице кое (име на лицето) најдобро го 
познава. Знаете да препознаете кога е гладен 
или сака нешто да направи. Понекогаш дури 
можете да предвидите што сака и пред да почне 
да користи одреден облик на однесување. Важно 
ни е да запишете сѐ што знаете – сите начини на 
кои комуницира, така што другите лица би можеле 
да ги прочитаат неговите знаци...и да можат да го 
разберат и кога вие не би биле присутни.”

Додека старателот зборува, следете ја страницата 
насловена како Методи на комуникација и озна-
чувајте ги оние методи кои лицето ги опишува. 
Потоа прашајте за сите методи кои не се напо-
менати. Кога е потребно, преобликувајте ги пра-
шањата, така што старателот јасно ќе ги разбере 
сите поими. Ознаете (√) ги само оние методи кои 
лицето самостално ги користи, без било какво 
наведување или моделирање. Доколку лицето 
користи некои методи со поттикнување, тоа 
можете да го забележите во делот НАПОМЕНИ, 
или да го запишете на маргините.

Доколку лицето користи знаци или методи кои не 
се наведени, означете ги на страницата под ставка 
Комуникациски речник. На пример: 
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Доколку имате прашања, 
обратете се на следните контакти:

Патриција Политано, (312) 413 – 1473, politano@uic.edu

Саша Шегрт, проф. (превод од англиски јазик)

Страницата на пораката што ја пренесува

Оваа таблица служи за обележување на пораките кои лицето може самостојно да ги пренесе. Кај 
пополнувањето, најнапред идентификувајте ги видовите на пораки кои поединецот може самостојно да ги 
искаже и начините на кои ја изразува пораката, на пример со знаци, со говор, со покажување итн.

Потоа обележете дали лицето го разбираат само многу блиски луѓе ( како што се родителите, најдобриот 
пријател или примарниот старател), останати „познати личности“ како што се повеќето личности во 
домашно/работно опкружување, или одредена порака можат да ја разберат и „непознати“. На пример 
одговорите со ДА/НЕ можат лесно да ги разберат „познатите личности“ како што се домашните или 
персоналот, но само мајката и личниот асистент можат да ги препознаат вокализациите со помош на кои 
лицето покажува дека сака да пие.

Комуникациски ситуации

Започнете со прашања каде и со кого лицето моментално комуницира. Додадете ги сите имиња или места 
кои не се навдени. Потоа побарајте од старателот да ја процени верјатноста дека во секоја ситуација 
лицето го разбира секого со кого комницира. За секоја ситуација, односно лице, означете број со опис кој 
му одговара.

Што прави лицето? Што тоа може да значи?

•	 се ниша додека седи на маса •	 сака пијалок, сака да оди во тоалет, или да 
направи нешто

•	 со десната рака го допира челото •	 зборува за својот учител, кого секогаш го 
боли главата
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