
е проект, подпомагащ приобщаването на деца и 
възрастни в неравностойно положение чрез 

специфична методология, наречена: 
Разширителна и Алтернативна комуникация 

(AAC)
Метод, който повишава знанията и уменията на 
преподавателите и се фокусира върху работа с 

различните групи деца в клас, чрез използване на 
иновативни практики. Проектът AAC@school 
предлага инструменти за обучение, които 

позволяват
приобщаването  на деца с комуникативни 

нарушения.
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ЦЕЛИ:

Целта на проекта е да укрепи профила
на педагозите, работещи с хора с 
комуникативни затруднения:
ресурсни учители, преподаватели,
терапевти, и други.

 5 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. По-добро разбиране на методологията
и нейното използване в училищата и в 
детските градини (включително 
използването на специализиран софтуер 
за подпомагане на комуникацията и 
различни приложения)

2. Предлагане на платформа за обучение и 
обмяна на опит между спациалисти и 
педагози от цяла Европа. 

3. Преглед на съществуващите и създаване 
на нови инструменти, които спомагат за 
прилагането на методологията. 
Споделяне и адаптиране на съществуващи 
методи.

4. Обучение на педагози, работещи с деца 
в неравностойно положение.

5. Разпространение на резултати и 
споделяне на добри практики с цел да се 
популаризира прилагането на AAC в училище.   

РАЗШИРИТЕЛНАТА 
И АЛТЕРНАТИВНА 
КОМУНИКАЦИЯ, 

AAC
е метод за 

комуникация, който 
може да се използва 
както при деца, така 

и при възрастни с 
комуникативни 

затруднения. Този 
метод допълва или 
заменя говорната и 

писмена реч. 
Методологията може 
да помогне на хора 
със затруднения в 

говора, езика и 
комуникацията, и 

същевременно да се 
използва като 
средство за 
изразяване.  



1
 Научен доклад 

за добри 
практики при 

прилагането на 
AAC 

методологията в 
страните, 

партниращи в 
проекта. 

Резултатите от 
изследването ще 
бъдат използвани 
за моделиране на 

методологии, 
които ще бъдат 

полезни за 
прилагането на 

медота при 
работа с 

различни целеви 
групи и в 
различни 
ситуации.

РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ПРОЕКТА

 
3

Разработване
 на наръчник, 

който да се 
използва в 

училищата за 
подкрепа на 

преподаватели и 
експерти за 

подобряване на 
обучението и 

комуникацията в 
класната стая, 
чрез прилагане 

на AAC 
методологията.

 

2
Обучение 

на лица, работещи с 
хора в 

неравностойно 
положение. То има 
за цел предаването 

на знания и 
подпомагане на 

педагозите в 
разработването на 

инструменти и 
прилагането на 

методологията при 
работата си с децата 
в и извън класната 

стая. 



С ФИНАНСОВАТА
ПОДКРЕПА НА

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ 

www.aac-school.eu

www.facebook.com/AACschool/

КОНТАКТИ

project.aac2017@gmail.com
&


