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Wspomagające i alternatywle metody komunikacji nazywane w skrócie AAC (z angielskiego - Alternative and Au8menta.
tive communication), są coraz bardziej znane nie tylko logopedom, ale takźeinnym teraPeutom.TelaPeuci Integracji senso.
rycznej nie będący logopedami, często z przerażeniem myśląo metodach AAC. |est kilka stereotyPów dotyczących tych metod.
Najbardziej rozpowszechniony, sieje strach głównie wśród rodziców, że dziecko, które zaczęło stosować kórąś z metod, nie
będzie chciało mówić. Drugi stereotyP częściejdotyka telaPeutów, sądzą,żeAAC wymaga jakieśskomplikowanej i ogromnei
wiedzy' nie czują się komPetentni, więc staraią się unikać tematu. Postaram się Przekonać czytelnika' żeto tylko steleotyPy. wła.
ści\^r'ie
zastosowana metoda z zakr€su AAC przynosi wyłącznie korzyści' w sytuacji' gdy każdy terapeuta Pracujący z dzieckiem,
PrzestrzeBającY zasad wprowadzonej metody, będzie przekonany o skutecznościtakich działań, szybciej zobaczymy efeĘ naszej
DTACV

wstaje interakcja' Aby powstawałainterakcja, zarówno
nadawcyjak i odbiorcy powinno za|eż,eć
na jej inicjowa.
Dla właściwego
zrozumienia istotyAAC, nateżyzapo- niu i podtrzymywaniu.Na każdymkroku społeczeństwo
systemukomunikacfnego
znaćsię w podstawowymzakresiez kilkoma pojęciami oczekujeod nas znajomości
- kodu, który przez wieki wytworzlo i porządkujetym
dotyczącymiporozumiewaniasię.
jest nie tylko narzędziem' ale również formą sam}'rnnasze interakcje.Dziecko auĘsĘczne unikając
''Język
myślenia.
W języku bowiem zawańa jest wiedza' będąca interakcjipozbawiasię szansyna zdobywaniedoświadczeń językowych.
pokoleńJ'(S.Grabias2003's. 42)
doświadczeniem
W latachpięćdziesiątychubiegłegowieku N' ChomsĘ
osoby mówiącei posługujące
się mowąna co dzień,
językowej'lPoprzez
nie zastanawiająsię nad tym, żejęzyk jako najdoskonal. stwalzapojęcie',kompetencji
"kombudo.
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wiedzagramaĘcznai odpowiednizaku dzieci z ASD', bardzoprzydatnedla rozumieniaich nieuświadomiona
przezwiekijegogrupaspoproblemów,jest socjolingwisĘczne
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starczające
D. Hymes,tworzy pojęcie,,kompetencjikomunikaryjnej'l
Naiprostszyschematkomunikaciny:
Pod Ęm pojęciemkryje sięumiejętność
budowaniasensownychwypowiedzi z uwzględnieniemróżnychsytuacji
NADAWCA ---------kod ------------>
ODBIORCA
i ról społecznych.
Istotnączęścią
składową
,,kompetencji
jest pragmatyczna
stronajęryka,która
Nadawca, używająckodu3 - przekazuje jakąśtreść komunikacyjnej''
odbiorcy.Warunkiem odebraniaprzez odbiorcętreści, dotycry intenqi zawarteiw wypowiedzi nadawcy.Osoba
jestrozumieniekodu używanego
komunikacyjnd'uwzględnia
przeznadawcę.Takpo- posiadająca,,kompetencje
różnicowaniezasad:do kogo mówię (np.ktośbliski' rówieśnik,naucrycie|)'w jakiej sytuacji(np.obiad w domu'
1 ASD - z angielskiego:
Autistic SpectrumDisorders
(intenlekcjaw szkole,zakupy)i jaki cel chcęzrealizować
2 W arĘkule nie ma miejscanąprezentacjęwszystkichważcja).|ednązeskładowych
komunikacflnej'l
,,kompetencji
niejszychnurtów dotyczqcychjęzyką'które sq bogątoopisąnew jestumiejętności
tworzeniakate8oriisemantycznycha.
literąturze.Por. s' Grąbias(20o3).Podejście
socjolingwist/czne
(200l)
S.Grabias
utożsamia
mowęz komunikacjąjęjest najbliższeautorceartykutu,dlategozostałozaprezentowązykową.
Wedle
tfiego
rozumienia,
mowa składasię z
ne w tekście,
choćjest tylkojedną z form opisuzjawiska'jakim
językowej'',
komunikacyjnej''
jestjęzyk.
"kompetencji
"kompetencji
procesu
i
realizowania
tych
kompetencji5.
3 Zwyk|ejako kotl, rozumiemyposługiwaniesięjęzykiem,nale|ęzyĘ mowa' komunikacja

i flieżyjednakpamiętać,o całejgamie kodówpargjęzykon,ych
językowych'Do kodówparajęzykowychzalicząmy p. Prozodię
wypowiedzi,brzmieniei tongłosu,Do kodów niejęzykowych
zaliczamynp. mimikę'gesty.

4 Pies, to nie mój Azor, ale kaile merdajqce ogonem i szczłka.
jęce stflorzenie fla czterech tąpach.
5 Por. S. Grabias 2001, rozdz. S. Grabias - Perspektywy opisu
zaburzeń mowv'

Mowa iest symbolicznymsposobemkomunikowania chy w)?owiedzi tych dzieci'. Niemal w tym samymczasie
się. Prawidłoworozwipjące się dziecko, przed ukończe- Hans Asperger'opisałdzieci o bardzo podobnych zabu.
niem Piętnastegomiesiącażyciareagujena słowneokre- rzeniach,opisująctakżeich problemydotyczącekomuni
ślanieprzedmiotóww jego otoczeniu.W jego umyśle kacji spotecznejro.
zaczyna kształtowaćsię symboliczne odbieranie świata
wśródautystycznychdzieci,niemal połowanie uż1r'va
poptzrz języ|<Dla dzieci autystycznych,myślącychob. mowy do komunikowaniasię.Z pozostał€j Połowy'tylko
językw sposóbdo- część
razamia nie jęrykiem,odbierających
wysyławerbalnekomunikaty,a i tak większość
tego
mowa bardzo co mówią' to echolalie.Wszystkie osoby z zaburzeniami
słownieodnoszącysię do rzeczywistości,
często ni€ jest skutecznym sposobem komunikowania ze spektrum autyzmu mają problem, bądź'to z uĘciem
się' Dodatkowymutrudnieniemw przyswojeniumowy, języka'bądźz jego pragmatyką.Mówiące dzleci z auĘjest częstybrak kontaktuwzrokowego6.
zmemrobiąwielebłędówgramatycznych'
najczęściej
nie
rozumieją i nie tworzą kategorii semantycznych(D. D.
Czy:mjest AAC
smith,s. 276).
Cylując za W. Loebl: ',Komunikacja wspomagająca
Przy obecnpn staniewiedzy na tematdzieci z ASD,
jest definiowanajako proces wspomaganiazdolności znamy &lĄ paletę możliwościi defic1tów w zakresie
mówienia, alternatywnazaś- jako proces przyswajania komunikacji tych osób. Dzięki tej wiedzy możemydopazastępczychsposobów dla zapewnieniasubsĘrtutubraku sowaćrodzaj metody AAC' pamiętająco podstawowych
(|.Błeszynski'
mowy dźwiękowej.''
s. 2l)7.Ta prostadeń. kryteriach doboru: możliwościachintelektua]nychi finicja, zawierasedno wszystkichmetod AAC.
zycznychdziecka,jegomoĘu'acjachi emocjachoraz śroodpowiedzia|nośćza właściwy
dobór i wprowadza- dowisku'w którym ĘeI'. Dobieraniemetodyi jej formy
nie metodyporozumiewania,
bierzena siebienajczęściejzawszejest procesemzindywidualizowanym.
logopeda lub inny terapeuta,najlepiej znający dziecko i
Wydaje się oczywistym' żrcrodzlce i terapeuci robią
jego problemy dotyczącekomunikacji. Będąc specjali. wszystko,abydziecko zaczęłomówić. |ednaliźekurczowe
prowadzącymi trz}'rnaniesię takiego PostęPowania,możespowodować
stami z poczuciem odpowiedzialności,
powinniśmy
terapię integracji sensorycznej,
włączyćsię opóźnienie nauki komunikacji u dzieci autystycznych.
w komunikacjęz dzieckiem uż1r,vaną
przez nie metodą. Mijają lata' dziecko nie mówi i wtedy zaczynasię poszu.
W trakcie terapii' będzie nam łatwiejrozumiećpotrzeĘ lriwanie metody porozumienia. U dzieci ryryka zabudzieckai jednocześnie
komunikowaćnaszezamierzenia. rzeń w komunikacji, a zabvzenia ze spektrum auĘzmu
Dziecko otrzymujesygnał,żejego sposób komunikacji zawszeplasująte dzieci w grupie ryzyka' na(eĘ jeszcze
możesłużyćnie tylko w rodzinie czy na zĄęciachz |ogo- na etaPie przedjęzykowyml2wdrażaćmetody AAC' Ą
pedą.ośmielamyw ten sposóbdzieckodo podejmowa- przygotowaćje do kształtowaniapodstawowychumiejęt.
nia prób poszerzaniakęgu osób' z którymi możewejść nościkomunikacyjnych.NaleĘ w tym wzg|ędziezaufać
w interakcję.
Najistotnieiszy
element,o którym powinni. doświadczonemu
|ogopedzie.Praktyka kliniczna dowopamiętać
śmy
to mowa' która zawszetowarzyszymeto- dzi, ż,ewprowadzanieAAC powinno znaleźćsię w standzieAAC. obojętnieczyjesteśmy
odbiorcą'czynadawcą, dardzie pracy logopedy'jeżeli trafia do niego dzteckoz
wchodzącw interakcjęz dzieckiem poprzez użytkowaną diagnoząlub podejrzeniem zaburzeńze spektrum auĘpruez nie metodę _ mówimy. Posługujemysię popraw- zmu.
nym językiem' dostosowanym do naszego odbiorcy'
obecnie niewielu sPecja]istówkwestionujepotrzebę
Mowa zawszetowarzyszvAAc' Pewneniedoskonałości8wprowadzaniametod AAC w prz12adku dzieci niemómetod AAC, trudnościw ich wprowadzaniui ryzyko po- wiących. obserwacja pozytywnych efektów,jakie przy.
pełnieniabłędumetodycznego,
nie powinnoprzesłaniać nosiwie|udzieciomAAC, każeterapeutomprzekonywać
potencjalnych
korzyści'
rodziców i otoczeniedziecka,żeto najwłaściwszy
sposób
ułatwiającybądźumożliwiającykomunikację.
Niemówiące i mówiące dzieci z zablrzeniami ze
spektrum autfzmu
9 Por S. Grabiąs(2001),rozdz' T. Gąłkowski- ,,Ząburzenią
W latach czterdziesĘchubiegłegowieku, Leo Kanner komunikacjiu dzieci z ąutlzmem".
opisałdzieci o podobnych zaburzeniachi nazwałzespół r0 Por. u. Frith (2005)
opisanychcech wczesnymautyzmem dziecięcym.|uit w 11Por.l. Błeszyński(2006)'tozdz' W.Loebl - Uyagi o wczeswoich pierwszychopisachzwracałuwagęna swoistece- snejinterwencjikomunikacyjnejwobecdzieci z zaburzeniąmi
6 Dzięki kontaktowi wzrokowemu nie tylko nawĘzujemy
i podtrzy ujem, interakcję. Wzrokowy otlbiór mow1ljest
jednym z warunków jej rozwoju.
7 Rozdz. W. Loebl - Uwagi o wczesnej interwencji kamunikacyjnej wobecdzieci z zaburzeniami rozwoju.
8 Por. A. Pikh (2005), rozdz. dr M. Piszczek - Metody komunikącji ąlternątywnej - o czym warto pomyśIeć.

rozwoju.Oraz M. Przybysz-Piwkowa(2002)rozdz.M. Kazimierska,B. Sikora . wybó| systemuporozumiewauiąsię w
od kompetencjipoznawczych,percEcyjnych i ruchozakżności
wvchucznia.
12Inaczejnązywąny. prelingwalnym.MożłsĘ zdanyć, że
dzieckomrówno w rozumieniu,jak i el<spresji
ffio y pozostanie na t|m etąpie.Dużngrupa dzieci z AsD wychodziz etąpu
późno,lub wyĘczniew zakresierozumienia
przedjęzykowego
niemówiqce).
mowy(dziecirozumiejqce,
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Paradoksalnie
w najtrudniejszej
Niedopuszczalnąjest sytuacja,w któĘ specjalista
syn:acjię dzieciz ASD
podsycaniepokój rodziców, dotyczącyzĘch rokowń, co ldóre mówią.Na dalsryplanodc}rcdzito' żEdzieckoma klodo pojawieniasię mowy u dziecka w kontekściezastoso- Pot z uiryaemi?yk,^ alboużyvanajcz4{ciej
echo|fi. Samo
wania AAC' Doświadczenie
wielusłówczy ziań' uspokajarodzicówi otomocy błędnychprzekonań artykułowanie
dotyczącYchAAc iest udziałemwielu specjalistów pra. czenie.Tutaj'jużtylkobardzodoświadczeni
specjaliści
widzą
ułatwieniaim komunikacjii
cującychtymi metodami'].Tym bardziejod nas,teraPeu- w metodachAAC moź:liwość
tów IntegraciiSensorycznej,kóra jest częstobaząi punk. wchodzeniaw interakcje.obserwującw tralrciemojejpracy,
tem wyjściado rozwoju artykulac,ii''anależyoczekiwać niektórepubliczneprzedszkolai szkołyintegracyjnąstwier.
podstawowejwiedzy w zakresie zasadnościstosowania dzam wie|kiedeficytyw świadomości
nauczycielii specjalistów dotycz4cePotrzebystosowania
metodAAC w prrypadtych metod do komunikacji i wchodzeniaw interakcje.
lubw pehriartykułuj
oto niekóre korryści,jakie daje niemówiącemu ku dzieciz ADS' częściowo
ących.9nrgólniew odniesieniudo mówiącychdzieciz ASD możnadodzieckuzastosowanie
AAC:
. zaspokajapotrzebęantycypacji'5
daćdo wcześniejszej
lisry ko|ejnekorzyści3ljakie
niesieAAC:
. doskonalenie,,kompetencji
. dajemożliwość
zakomunikowaniaswoich potrzeb'ó
komunikaryinej"'
. inteńoryzacjał
. dajePoczucie bezpleczeństwa|7
pewneumiejętności
ko- . stawianiePytń,a
Dla dzieci,które przejawiają
AAC czyni te umieposługujące
munikacjiwerbalnej,zastosowanie
się mol,vąw różnych
'osoĘ z autrzmem,
.yzszy
jętności
Niestety,ta grupa dzieci rytuacjachĘciowych' reprezentują
stosunkowow
od
bardziejskuteczn}.rni.
dh tq grupyludzi poziomi mająwiększemożalbo rozpoczyna korrystanie z metod AAC batdzo póź'- Przeciętnego
no, albo nie korzystaz nich wcale.W okolicznościach,liwości'a jgzyksąóciej oĘskuje swojąrolęsterująęw stow których dziecko z ASD wypowiadachoćbykilka słóq sunku do irurychfunkcji poznawczychi'(S.
Grabias2001,s.
najwięcejpracy skupiasięnad rozwojemartykulacji i nie- 359)'5
co zaniedbujepracęnad komunikacją'W dobrej sytuacji
Niektóre metodyAAC6 uirytkowalepnn' osrorĘz zasą dzieci,będącekompleksowoprowadzonew specjali- buzeniami ze spektrumauĘmu
stycznychplacówkachi gabinetach,zarówno publicznych
Wiele spośródwsrystkic}rmetod AAC możnbyć przy.
jak i prywatnych,w których stosowanesą metody AAC' datnaosobomz ASĄ choćnajcz4ścĘ
jestrylstosowanych
pracującyw nich terapeuci znają specyficznepotrzeĘ i ko ki]kaz nich,7'Przedstawięje pokrótce,rozpocrynającod
trudnościdotyczącekomunikowania się tych osób. Do Ę' która wzbudzanaj\Ą'ięcej
kontrovyersjiu
i korąlstaćz niej
listy przedstawioneipowyżej'warto dopisaćdalsze zyski możebardzoniewieleosob.
nP.:
jest dość
21 Kolejnok wymienianychkorzyści
umowną.Po. poczucie sprawstwars
jak i pon,yżrjmożemy
ponikj'
zytywny
wpływ
AAC
opisąry)
. możliwość
pełniejszegoudziałuw ryciu rodziny i ró.
odnieść
do wielu dzieci, nie tylkoz ASD. Czasami tychzysków
wieśników19
. dziecko zdobywa i doskonali inne umieiętności,o

jest niewiele,ale są sytuacje,w karych trudno byłobywszystkie
wymienić.
22 W przypadku dzieci z ASD ,,kompetencja
komunikacyjna"
nigdynie będziew pełnirozwinięta,ale możnąw tym ząkresie
13 w sr)ojejpraktyce'wiehkrotnieprzekonałamsię o panujqpoziom,warunkujęcy
osiqgnqć
cylchdok p owszechnie,
szkodliwychsteteotypachdotyczących
dobrefunkcjonowanie
spo.
AAC, najczęstszydotyczytego,żewprowadzenietakiejmetody łeczne.Przyktademmogąbyćosobyz ZespołemAspergeralub
osobyautl stycznewysokofunkcjonujqce.
całkowiciezahamujelub opóźnirozwój mowy.
jestprocesem,który
14Por.M. Przybysz-Piwkox,a,rozdz.Z. Przyrowski- Terapia 23 Interioryzacjainączejuwewnętrznieflie,
pokga na przekształcaniudziałańzeylnętrzflych,na i,ew ętrz.
integracji sensorycznej.
ne opencje umysłowe.
15Antyclpącją it|ączejprzewidy'wanie,np.stworzonyz Pik.
24 Etap' kieĄl prawidłowotozwijajqcesiędziecko,okołodrumajqcych
togramówplan dnia, informujedziecko,kolejności
giegoroku życia,zada swojepierwszepytąnie:Co to?,to pyta.
nastqpićzdarzeń
nie otn)ieraprzednim możliwość
16Potrzebistotry)chdla dzieckanp.zaspokojeniegtodulub
zdobywaniawiedzy,poptzez
jego własnqinicjatywę.W przypadku dzieci z ASD, najczęściej
dotyczqcych
formy zgłaszaniapotrzeby,kiedy wskazaniewłaoczekujemyodpowiedzina pytanią"nąleż.y
dqżyćdo etapu'gdy
ściwego
zdjęciaczy obrazka będzk lepiejodbierąneniżmądzieckozadapytanie.
nipulowanieprzy geninliach dla zasygnalizowaniapotrzeĘ
25 Przyjmujqc,żemowajest składowqomówionychjuż komfzjologicznej
jej z artykulacjq.Cytątpopetencji,nie możnautożsamiać
wy17 Wynika z dwóchpoprzednich.Antycypacjai możliwość
chodziz rozdziąłu:T. Gąłkowski- Ząburzeniakomunikacjiu
rażeniaswoichpotrzeb,warunkujqpoczuciebezpieczeństwa.
dzieci z autyzmem.
ma wpĘu ną otoczenie,bo iflni
18Kiedy dzieckozrozumie,ź:e
go rozumĄq i spełnąqjegopotrzeby'będqmraz świątlomiej 26 Istniejejazcze ki|kąmetod,które nie zostąłyopisaflew
artykule,majęcychzasamwanie dla dzieci z ASD.Por J. Błewpływaćna swojqqtuację.
t9 Czasami b,ydąjesię,żedzieckoz ASD, nieptzejawiąźndne- szyński(2006).
27 Najlepiejsprawtlziłysię wpraktyce,cojednak nie ogranicza
go zainteresowaniawchodzeniemlł interąkcje,ak kiedy otrzyposzukiwańcorazdoskonakzychmetod.
ma właściwe
nąrzędziąbędzieto robić.
przyspiuza
28 Por.A. Pikh(2005, rozdz.dr M. Piszczek- Metodykomuni20 Doskonali mowę,ćwiczypercepcjęzmysłowq,
kacji alternatywnej- o czym wąrtopomyśleć.
lub doskonalinąukeczytania'

Metoda Ułatwionej Komunikacji w skócie UK _
zaczęłabyć stosowana w połowie lat siedemdziesiąĘch
ubiegłegowieku29,la,'Stanach Zjednoczonych3o.W Polsce, chyba największe doświadczeniew jej stosowaniu,
ma ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS' Metoda UK, może być prowadzona z wykorzystaniem obrazków, zdjęć, piktogramów, tablicy literowej,
maszyny do pisania, komunikatora typu palmtop, komjest ułatwienieruchu
putera. Rolą osoby wspomaga'jącej
osobie autystycznej, poprzez podtrzymanie jego palca,
dłoni,przedramienia' łokcia.Czasem wystarcza sam do.
tyk pomagający zaintcjować rozpoczęc|e ruchu. Stopień
wspomagania musi być dostosowanydo indywidualnych
potrzeb osoby z autyzmem. Pozorna łatwość
metody po.
woduje pokusę stosowaniajej, dla większościniemówiących dzieci. Stosowanietei metody wymaga n ajwyitszych
kwalifikacji i doświadczenia,
a samo jej wprowadzanie,to
proces.
bardzo długotrwaĘ
Metoda MAKAToN
- iest językiem prostych gestówrl i symboli graficznych.Najczęściejten systemkoiarzony jest z osobami z zespołemDowna, jednak znajduje
on zastosowaniedla wielu osób z upośledzeniemumyslowym lub afazją.Gesty i symbole można używaćrazem
lub posługiwać się tylko jednym z nich, można też'łączyć
z innymi metodami AAC' jeślimożeto usprawnićkomunikację. system MAKAToN' moż,ebyć stosowany,także
dla dzieci z ASD32. Zastosowanie gestów, w przi,padku
tych osób' możebyć bardzo trudne' dlategołatwiejzastosowaćwskazywaniesymboli gra6cznychr3.

zbiorem prostych rysunkóvI, oznaczających Podstawo.
we słowa,niezbędnedo codziennegoporozumiewania
się. PIC należądo piktogramów wykonanych na biĄm
tle, podpisanych nad pokolorowanym rysunkiem. Słowa
oznaczającepojęcia abstrakcyjne,których nie udaje się
w1razić rysunkiem, można zastąpić jakimś wybranym
symbolem taĘ aby symbol z tym słowemmógł być szyb.
ko odnaleziony wśródwielu symboli na tablicy komunikacyjnej przez fiiytkownika takiej komunikacjira. System
PCS jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem zastępczej komunikacji, zarówno ze względls na duży krąg
potencjalnych użytkowników,jak i łatwość
w zastosowaniu. osoby użytkującesystem PCS, mają do dyspozycji
szeroką gamę środkówtechnicznych, ułatwiającychjego
zastosowanie3s.
PIC - Pictogram Ideogram Communication, w
Polsce znany pod uproszczoną nazwą Piktogramyró,jest
graficznym systemem komunikacfinym, wykonanym
na czarnym tle. BiałegraĘ na czarnym tle są najczęściej
podpisane na górze. System PIC ma dośćszerokie zastosowanie. Dla osób niemówiących jest sposobem komu.
nikowania się. Dla osób mówiących z ASD, problemem
'jestekspresja'nawiązaniekontaktu,werbalizacjapotrzeb.
Możliwośćpokazania symbolu tworzy swoisty pomost
pomiędzy trudnościąw werbalizacji a jej wykonaniem.
oszczędna grańcznie i kolorystycznie forma piktogramóV/ jest ich największązaletą sprawiającą'że są wykorzystywaneczęstoprzez osoby z ASD. ,,Na Piktogramach
przedstawiono przedmiory osoby, czynnościi stworzo.
no kategorie cech przedmiotóq czasu' stosunków przestrzennych i ilościowych.Dzięki takiemu opracowaniu
Piktogramy staĘ się uogólnionymi, ale jednocześniepro.
stymi formami przekazu informacji, pozwalająna kształtowanie Podstawowej wiedzy o otaczającejnas rzeczywi(J. Błeszyński,s. 36ó)
stości.''r?
Przykładowy p|an zajęć sI stworzony przy pomocy
Piktoqramów38

PCS - Picture Communication Svmbols. PCS iest
29 Por. rozd,z'], Bteszyński (2006) - Wykorzystanie metoĄ
Utat w i onej Ko m unikacji.
30 W Stanach Zjednoczonych okreśIanaFC - Facelitąti g
Communicątion.
31 Gestów tych, nie należ1 w żadnym razie kojąr4)ć z językiem
migowym.
32 Por. B. B. Kaczmarek (2003)
33 w praktlce' z pewnościąmożna znaleźś
prz|łkładyzastosowania gestów,

34 Rewolucjąw użYtkowąniusystemu,byłopojawieniesię w
1989r' symboli PCS w postąciprogrąmu Boardmaket
35 Por. w J. Błeszyński (2006), rozdz' K' Kaniecką - Picture
Communication Symbols
36 systemzostąłstworzonyw Kanadzie, w lątochosiemdziesiątych ubiegłegowieku, przetłumączony na szwedzki. Do Polski
trafł dzięki Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie,
37 Cytat pochodzi z rozd.z' Znaki grafczne _ Piktoqrąmy.
38 Złożonyz rzeczowników (basenz piłeczkąmi,huśtawka,
piaskownica' korąIiki,bątut'Puzzle),jest łatwiejszydo zrozumienią, ną początkowyrnetapienąuki sytemu'

Przed stworzeniem planu, musimy wiedzieć,co kryje
się dla dziecka pod każdym z nichr,.
Inny przykładowyplan zajęćao

StosowanieAAC nie musi ograniczaćsię do specjalisĘcznych placówek i ośrodków.Metody AAC, powinny
być dostępne wszystkim potrzebującym dzieciom, bez
względu na miejsce,w którym się ucząa3.

Picture Exchange Communication System - jak
mówi jego nazwa, polega na wymianie obrazków (lub
symboli), celem porozumiewania się.Pomimo, żemetoda
nie zakładawchodzenia w interakcję,to jednak fizyczna
wTmiana skutkuje zaangażowaniemzarówno uż1tkownika i jego rozmówcy. PECS zostałstworzony z myśląo
dzieciach z ASD i właśnie
przez nich jest najczęściej
uż}tkowany. Dla częściz lych osób, jest tylko początkowym
etaPem nauki komunikacji. Największą zaletą systemu,
iest szczególne zwracanie u\,lr'agina moment zainicjowania przez uż1tkownikainterakcji. Do PECS, nie przyporządkowano żadnego systemu grańcznego. Możemy
wykorzystaćkonkretne przedmioty,zdjęcia,rysunki albo
grafiki z PCS lub Piktogramóvy'|.

Pracując z Mateuszem, miałam okazję zaobserwować wpĘw posługiwaniasię metodą UK, na jego rozwój.
osobiściew żadnym raz|enie przyczyniłamsię do sukcesów chłopcaw posługiwaniusię UK, dlategozacytujęsłowa jego terapeuteka{,
z Ośrodkadla Dzieci z Autyzmem
Fundacji SYNAPSIS:
'Mateusz odniósł wielki sukces.
Pomimo tego,żew dalszym ciągu nie mówi, czasem dziwacznie się zachowuje,już nikt nie myśli,żejest głupi i
nic nie rozumie. Porozumiewającsię UK, walczy o siebie
i swoje miejsce w życiu. Metoda UK pozwoliła mu nie
Ęlko uczyć się na poziomie adekwatnym do jego możliwości,akt}.wnielvptrrt'aćna swoje życie,wymieniać z
innymi poglądy. Równie ważnejest to, że pozwoliła innym na to, by dostrzec w autostymulującymsię, czasem
agresr'vnym' niemówiącym chłopcu człowieka takiego
Kilka przykładów z prakĘki terapeu!y',
jak my _ myślącego,
mającegouczuc ia, za|eĘi przywat,Ą5
Poniższeprzykłady,obrazująpracę z wykorzystaniem (J. Błeszyński,2006' s. 448)
AAC w terapii dzieci z ASD.
Kiedy poznałamlgnacego, byłuczniem II klasy szkopodstawowej.
Autystycznym dzieckiem, mocno zabuĘ
39 Piąskownica możenp, oznaczaćposzukiwaniedrobn\ch
rzonym sensorycznieaói praktycznie niemówiącym.

przedmiotów w pudełkuz piaskiem.
10 Złożonyz czasowników (masować, skakać, drzeć, wqchać,
rzucać, dotykać czuć), dla dziecka lepiej posługujqcegosię systemem. Można również,ząstosowąćkombinącierzeczowników
i cząsowników'
11 Por. E. Przebind'ą0004)
42 opkąnych przykładów,nie należyw żadnymrazie traktować.iakostud,iumprzypadku' sq to, tylko przyktady pomagajqce w zrozumieniu podstawowychzasad i możliwości
wykorzy
stąniąAAC.

43 Pąmiętąjqc przy tym, żeterąpeuta wprowadzający AAC,
powinien mieć włąścilłe
ku tetnukompetencje.
44 Joąnna Grochowską,Angelika łłsocha"Renata Werpachowska
45 Cytat pochodzi z rozdz' ]. Grochowska- Metoda lJłatwionej
Komunikacji - studiumprzypądku
46 KiIką lat terapii uetodę SI (niestetyniezbyt regularnej),
znaczniepoprawiłojegofunkcjonowanie' ale całyczas wymaga
intensyw ej stymulacji, szczególnie w zakresie priopriocepcji,
dotvku orąz wechu i smaku.

Prowadzącaz nim indywidualnenauczaniepedagog, rowałdo swojejgrupy' od razu skierowałsię do nauczywprowadzałaod kilku |at system PCS' Miałam okazję cielki' wyciągnąłtablicęi zacząłopowiadaćo wydarzeniu'
przez dwa lata, obserwowaćpostępychłopcaw zakresie które miałomiejscepodczassobotniegopopołudnia.
Co
komunikacji' W swojej książcedo komunikacji, Ignacy go tak poruszyło?SpotkanieWiktora na pĘwalnilsoDla
posiadałkilkadziesiątsymboli, kilkunastomaposługiwał wszystkichw Przedszkolu,to byłoświęto:
chĘiec z własię' na co dzień. Po wielu latachnauki mowy,Potrafiłwy- snej inicjaĘwy zainicjowałinterakcię'aĘ o czymśopopowiedzi€ć ki|ka słóu jednakowożbyłyone zrozumia- wiedzieć! oczywiścienie byłobytakiej możliwościbez
łetylko dla osób dobrze znającychchłopca.ogromnym tablicy z Piktogramami' 4dyi! arĘkulacja oskara ciągle
sukcesemkomunikacyjn1tn Ignacegobyła umiejętność byłana poziomie niewystalczającymdo skutecznejkowejścia
w interakcjęnawetz małoznanąosobą,kiedy munikacii. Piktogramami posługiwałsię i wspierałdwa
potrzebował
zaspokoićjakąś
potrzebę'Podchodziłi mó. lata. Aktualnie chłopiecchodzi do szkoĘ doskonalerajakieś
wił
słowo,kiedy otrzymywałsygnał,żejest niero- dzi sobie z nauką, mówi, choć jego artykulacja,nie jest
zumiany' prrynosiłswój zesTytdo komunikacji i mówił' jeszczecałkowiciezrozumiaład|apostronnychosób i wyjednocześnie
pokazującznakgraficzny.Tenprzykład,do- magadalszegodoskonalenia.
brze obrazujefak, żejeślidzieckobędziemogłomówić,
będzieto robić,alew pierwszejkolejności
należydaćna.
Przykładowatablica tematvczna_ co robiłemw nierzędziado komunikac|i.
(na stronieobok)
dzie|ęs|.
oskar przyszedłdo przedszkolaw październiku2006
r., miałwówczasniemalpięćlat, dokładnieczterylata i
Rodzice z fakubem, zgłosilisię do mnie na terapięlodziesięćmiesięcy.Wskutek późnejdiagnozy dotyczącej goPedycznąw lutym 2010 r. Chłopiecmiałwówczastrzy
zaburzeńze spektrumautrzmu, PoPrzedniapróba z pój- lata i osiem miesięcy.Dwa miesiącewcześniejzdiagnościemdo innego przedszkola,gdy chłopiecmiałtrzy lata zowano u niego auĘm dziecięcy.Kuba pomimo innych
nie tylko się nie powiodła,ale miałabardzo dramaĘczny schorzeńs2,Prezentowałbardzo dobrą artykulację,która
przebieg.Dla nauczycielekw grupie,pedagogai pozo- jednak nie służyła
do komunikacji. Z przeprowadzonych
stałychspecjalistów,problemy chłopcabyły ogromnym obserwacjiwynikało,żerozumie mowę.Nie odpowiadał
w1zwaniem.Chłopiecnie mówił i nie chciałmówić, był na pytania, wykon)$'ał Ę|ko niekóre po|ecenia,Pojaprzeraż:ony'
Aby umożlińć naukęporozumiewaniasię wiĄ się echolalie' mowę produkował spontanicznie,
zastosowałam
Piktogramy.Dzięki ogromnemuzaangażo. bez związkuz sytuacją'nie podejmowałproponowanych
waniu wszystkichi doskonałejwspółpracyz Mamą, pra- aktywności'sporadycznie udawałosię nakłonićchłopca z oskalem zacz4|aprzynosićefeĘ. W grupie oskara ca, do wejściaw bardzo krótką interakcjęPozajęzykową.
jeszczeinny chłopiecużywałPiktogramów Wiktor, nie Kuba od ki-lku miesięcy uczęszczałna terapię SI53.Po
był dzieckiem autystycznym,a|e ze wzg|ęduna czyn- kilku spotkaniachprzedstawiłamrodzicom, Plan terapii
ną padaczkęmiewałokresowepogorszeniaartyku|acji, logopedycznej'którego integralną częścią,
byłowdrożeuniemożliwiające
skutecznePorozumiewaniesię mową nie Piktogramów,ce|emuzyskaniakomunikacji. Spotka! AAC byto dla niego wielkim wsparciem.Piktogramy, nia odbywĄ się raz w tygodniu, nie zawszeregularnie.
byĘ czymśznanym dla dzieci w grupiea7i nauczycie- Po sześciumiesiącach,Kuba potrańł odpowiedzieć na
Ii, dlatego oskar' miał bardzo ułatwionystart. ChłoPiec pytanie lub wejść
w krótką interakcjęsłowną,potrzeborobił szybkie postęPyw komunikacji. |użpo kilku mie- wałjednak wsparciaw Postaci obrazka lub Pikogramu.
siącachporozumiewałsię przy pomocy tablic tematycz- Dzięki stworzonemuz PilĆogramów Planowi zajęć,zganycha, robiłteżpostępyw artykulacji.Przychodzącrano dzałsię wykonaćnawette ćwiczenia,na które zwykle nie
do przedszkola, z przygotowanymi poprzedniego dnia
z powodaniem ąranźnwałam
wtaz z mamątablicami' zachęcanyprzez nas, miał oka. 50 Ną ząjęciachlogopedycznych,
rozmowy
obydwu
chłopcó|'/,
wspierąqc
te interakcjePiktogra.
podzie|ić
zję
się swoimi przeżyciamii doświadczeniami.
mami.
Prawdopodobnie
tbięki
temu,
mogłą
łątwii zaistnieć
Dzięki planowi dnia, tworzonegocodziennie z Pikograpomiędz1
interakja
poza
kolegami,
środotiskiem
grupyprzed.
przrz
mów
P€dagoga' udawałosię zachęcićoskara, do
podporządkowaniasię regułom'wykonywanianielubia- szkolnej.
51 KolejnePikagramy: Niedziela,rano,słońce,śniadanie,
nych przez niego czynnościa9,oraz
wdrażaćdo wchodze- fnama,ja, iśćitd. ,,WniedzieĘranoświeciło
słońce,zjadłem
nia w interakcje.Pewnegodnia nastąpiłprzełom,który śniadanie.
Mama i ja poszliśmy,.:,
itd. Ną tym etapie,dziecko
oskar przyszedł
w po. możewykorzystaćpiktogramznajdujqcysię w dowolnymmiei
Postawiłna nogi całeprzedszkole.
niedziałek
ranodo przedszkola,
wprostz szatnipomasze- scu tablicy,aby rozszetzyćwypowiedź'Chronologiczneułoże47 Naucqcielki i pedagog zauważyły,źrplan dnia stworzony
z Piktogramów, pomaga porzqdkować wiele zachowań całej
gruPy
48 Nie korzystąłz gotow))chtąblic, tylko tworzonych Eecjalnie
dla niego.
49 np. mycie zębów umiejętność
przestrzegąnia sflojego miei
sca w kolejce.

nie Piktogramówjest 4)lkopomocqw skonstruowaniulinearnej
wypowiedzi.
52 Między innymi wada rozwojowalinii pośrodkowej
mozgu,
padaczknz napadaminieklasyfkowanymi.
53 Byłamw kortakie z jego terąpeutkąi wiedziałam,jak duże
postw poczynitKuba dzięki właściwie
dobrąnejstymulacji.
W takichsytuacjachrozpoc4cie terąpiilogopĄcznej' Ęh
znacznleDrostsze.

Mtrtr
przystawał'Potrafił sam podejśćdo planu, wskazać odpowiedni w kolejnościPiktogram i powiedziećnp.:,'teraz
będziemy słuchać'',wprawdzie na krótko, a]e wchodził w
Zainiciowaną interakcję werbalną' We wrześniu chłopiec
zaczqłuczęszczaćdo przedszkola integracfnego. Na początku listopada, zaproponowałam, aby mama' zainteresowała osoby praasjące z Kubą w przedszkolu, rozwijaniem komunikacji z nim, Przy pomocy Piktogramów.
Zaoferowałam wszelką pomoc i wsparcie w tym zakre.
sie' odpowiedź była jednoznaczna:,,nie będziemy Kuby

o
p

uwsteczniać, przec|ez on mówi''. Przekonywałam dalej:
mówi siku,
mówi, ale cry się komunikuje? ,,oczyr,rriście,
kiedy chce pójśćdo toalety' albo prowadzi dorosłego za
rękę do odtwarzacza CD i mówi chcę słuchać'''Tak, to
byłaforma komunikacji słownej' ale jakośćtej komunikacji była znacznie poniżej możliwościKubyg. Chłopiec był
na etapie, na któryrn można było' uzyskać komunikacjt|
w prost}rm dialogu i pomóc podtrą'mać interakcję' którą
54 PrzypadekKuby, ilustrujenajlepiejstereow, żemó1,,iqcemu dzieckuAAC iestniebotrzebne.

zdarzałosię _ inicjował' potrafiłz tego wsparcia skorzy.
stać w domu' Starałamsię, znajdować na zajęciachjak
najwięcej zachęcających przykładów. Kuba przebywał w
przedszkolu kilka godzin dziennie i niemożność
przenie.
sienia tam wsparcia komunikaclnego w postaci Piktogramów, spowalniałaten proces. NapĘ'wającesprzeczne
informacje, znacznie odroczone w czasie sukcesy, działaĘ demotywująco na rodziców chłopca,w efekcie od
stycznia br. rodzice zadecydowali o przerwaniu terapiiss.

Kaczmarek B' B. - Makaton - język gestów i symboli,Biuletvn StowarzyszeniaMówić bez Stów, nr 2,2003;
Lasoia A., . śpibtgestów i symboli w komunikacji dziecięcej' wyd. Impuls' Kraków 2010;
Lechowicz A., - Komputerowewspomaganieprocesu komunikacji niewerbąlnej dzieci z wielorakę niepełnosprawnościq,WSiŁ Warszawa, 2005;
Maurice C. red. - Modele zachowań oraz współpracaz
dziećmi autystycznymi, wyd. FundacjaAdama] Warszawa,2007:
Podsumowanie
Minczakiewicz E. M. red. - Komunikacja _ mowa _ jęTrudno zna]eźćargumenty przeciwko Zastosowaniu
zl, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiczne.j,
AAC. Metoda możebyć niewłaściwie
Krakóq 2002;
dobrana, mogą być
zastosowane niewystarczająceśrodki techniczne, może MĘnarska M., Smereka T. - Psychostymulacyjnametobyć stosowana niewłaściwiepod względem metodoloda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia'WSiR
gicznym, a|e takje zarniy mogą dotYczyć każdej meto.
Warszawa,2000;
dy i w żadensposób nie czYnią złą'metody jako takiej. Mlynarska M., Smereka T. red,.- Afazja i autyzm. ZabuWprowadzane z powodzeniem od kilkunastu lat w Polrzenia mowy oraz myślenia,Wyd. Wrocławskie Towasce metody AAC, umożliwiĘ wielu dzieciom
rzystwo Naukowe , Wrocława, 2007;
z
'ł,^t}iście
nieb1tu'l }eszczeraz zachęcamwszystkichteraPeutów In. Pisula E' - Autyzm _ fakty' wqtpliwości,opinie, Wyd.
tegracji Sensorycznej'do włączaniasię w komunikację z
WSPS, Warszawa,1993;
dzieckiem, przy pomocy systemu,którego używa.Rodzi- Pilch A., PrzebindaE- red,.- Gestem- obrazem _ Słowem,
ce i logopeda prowadzący,z pertnościądostarcząwszelMateriaty z III kajowej Konferencji Wspomagające
kich informacji i pomocy. Nie obawiajmy się naszych
sposoby porozumiewania się, Stowarzyszenie Mówić
niekompetencji w zakresie znajomościposzczególnych
bez Słóu Kraków 2005;
metod. Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami Piaget J. . Studia z psychologii dziecką, Wyd. Naukowe
korzystania z konketnej metody, oraz dobra współpraPWN, Warszawa,2006;
ca Z terapeutą wProwadzającym, całkowicie wystarczy Przebinda E. - Picture Exchange Communication System
(cz. l), Biuletyn StowarzyszeniaMówić bez Słów,nr 4,
abyśmy,,ułatwiliżycid' dziecku przychodzącemu na terapię i sobie. Zachęcam także,terapeutóvr'SI, którzy nie
2004:
są logopedami56,do dzielenia się na łamachnaszegoBiu. Przybysz-Piwkowa M. oprac. - Metody wspomagajqce
jeślina swoich zajęciach
letynu swoimi doświadczeniami,
rozwój mowy w różnych jego opóźnieniąch, Wyd. DiG'
'\Narszawa2002:
posługująsię do komunikacji z dzieckiem jakąśmetodą
AAC' Takie dzielenie się doświadczeniem,
ma wielką siłę SmerekaT. - Ięzyk a myślenie
terapia osób z zaburzeniami
przekonywania,żemożna,żeniejest to trudne i przynosi
mowy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocłaq
same korzyści.
2009:
Smith D. D. - Pedagogikaspecjalna,t. 1, redakcja polska:
Bibliografia:
Firkowska -Mankiewicz A., Szumski G., wyd. APS i
Błeszyński|, red. . Alternatywne i wspomagajqcemetody
Wyd. NaŃowe PWN, Warszawa,2009;
komunikacji,Wyd. ]mpuls, Kraków, 2006;
Smyczek A.' Bolon B., Bombińska-DomżałA.' Guzik ). Cwaliński A. - Wspomągąnie komunikacji werbalnej
Twojeznaki, moje słowai zabawajuż gotowa!Program
dziecką z autlztnetn wczesnodziecięcym,
Biuletyn Stoedukacyjny dla rodzin dzieci niemówiqcych' używajqwarzyszeniaMówić bez Słów,nr 3, 2004;
cych komunikacji wspomagajqcej (AAC), StowarzyszeFrith U. Red. - Autyzm i zespółAspergera,Wyd. Lekarskie
nie Mówić bez Słów Kraków 2006;
PZWL, Warszawa,2005;
MateriaĘ z VII ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej,
Grabias S. - Ięzyk w zachowaniach społecznych,Wyd,.
na teffiat rozwijania sposobówporozumiewania się jęUMCS Lublin. 2003:
zykowegoz osobami niepełnosprawnymiz wykorzystaGrabias S. red'.- Zaburzenią mowy,Wyd. UMCS Lublin,
niem systemuznakowo - obrazkowego-PIKTOGRAMY.
200r;
Szczecin,2007:
Grycman M., Smyczek A. red' - Wiem czegochcę,Stowa- Materiały ze szkolenia podstawowegoi zaąwansowąnego
rzyszenie Mówić bez Słów Kraków 2004;
Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warczawa 2008, Biatystok 2009;
55 Mama zastrzegła,żrjeślinie będzie u Kuby wyraźnychpostępów w komunikacji,powrócq na !erapię'
56 od logopedów,jak już wspomniatam,oczekujesię stosowanią metod w rąmach wąrsztatu ich prący,

