


Zastosowan ie Wspomagającej i a lternatywnej,
komunikacji w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu neurologopeda, terapeuta. integracji sensorycznej,

nauczyciel masażu Shantala, członek PSTIS i PZL.
Iolantą Kazanowska

Wspomagające i alternatywle metody komunikacji nazywane w skrócie AAC (z angielskiego - Alternative and Au8menta.
tive communication), są coraz bardziej znane nie tylko logopedom, ale takźe innym teraPeutom. TelaPeuci Integracji senso.
rycznej nie będący logopedami, często z przerażeniem myślą o 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 częściej dotyka telaPeutów, sądzą, że AAC wymaga jakieś skomplikowanej i ogromnei
wiedzy' nie czują się komPetentni, więc staraią się unikać tematu. Postaram się Przekonać czytelnika' że to 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 skuteczności takich działań, szybciej zobaczymy efeĘ naszej
DTACV

|ęzyĘ mowa' komunikacja

Dla właściwego zrozumienia istoty AAC, nateży zapo-
znać się w podstawowym zakresie z kilkoma pojęciami
dotyczącymi porozumiewania się.

''Język jest nie tylko narzędziem' ale również formą
myślenia. W języku bowiem zawańa jest wiedza' będąca
doświadczeniem pokoleńJ' (S.Grabias 2003' s. 42)

osoby mówiące i posługujące się mową na co dzień,
nie zastanawiają się nad tym, że język jako najdoskonal.
sze narzędzie komunikacji warunkuje nasze myślenie.
)ęzyk będąc wytworem społeczeństwa, jednocześnie kon-
struuje życie społeczne. |ęzyk jako właściwość ludzkiego
umysłu ma także swoje podłoże biologiczne.W przypad-
ku dzieci z ASD', bardzo przydatne dla rozumienia ich
problemów, jest socjolingwisĘczne podejście do języka.
Jednakowoż d|a konstruowania planów z zaklesu nauki
komunikacji, podejście socjolingwistyczne jest niewy-
starczające i może stanowić jedynie punkt wyjścia,.

Naiprostszy schemat komunikaciny:

NADAWCA --------- kod ------------> ODBIORCA

Nadawca, używając kodu3 - przekazuje jakąś treść
odbiorcy. Warunkiem odebrania przez odbiorcę treści,
jest rozumienie kodu używanego przez nadawcę. Tak po-

1 ASD - z angielskiego: Autistic Spectrum Disorders
2 W arĘkule nie ma miejsca ną prezentację wszystkich waż-
niejszych nurtów dotyczqcych języką' które sq bogąto opisąne w
literąturze. Por. s' Grąbias (20o3). Podejście socjolingwist/czne
jest najbliższe autorce artykutu, dlatego zostało zaprezentową-
ne w tekście, choć jest tylko jedną z form opisu zjawiska' jakim
jest język.
3 Zwyk|e jako kotl, rozumiemy posługiwanie się językiem, nale-
ży jednak pamiętać, o całej gamie kodów pargjęzykon,ych i flie-
językowych' Do kodów parajęzykowych zalicząmy p. Prozodię
wypowiedzi, brzmienie i ton głosu, Do kodów niejęzykowych
zaliczamy np. mimikę' gesty.

wstaje interakcja' Aby powstawała interakcja, zarówno
nadawcy jak i odbiorcy powinno za|eż,eć na jej inicjowa.
niu i podtrzymywaniu. Na każdym kroku społeczeństwo
oczekuje od nas znajomości systemu komunikacfnego
- kodu, który przez wieki wytworzlo i porządkuje tym
sam}'rn nasze interakcje. Dziecko auĘsĘczne unikając
interakcji pozbawia się szansy na zdobywanie doświad-
czeń językowych.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku N' ChomsĘ
stwalza pojęcie ',kompetencji językowej'l Poprzez "kom-petencję językow{, na|eiry rozumieć umiejętność budo.
wania poprawnych gramaĘcznie zdan, których ilość,
teoretycznie jest nieograniczona. Umiejętność tę dzieci
nab1'wają nieświadomie, ucząc się języka z otoczenia. Ta
nieuświadomiona wiedza gramaĘczna i odpowiedni za-
sób słów które ukształtowała przez wieki jego grupa spo-
łeczna, Pozwala na posługiwanie się mową i tym samym
uczestniczenie w życiu tejże grupy sPołecznej.

Dwadzieścia lat później, amerykński socjolingwista -
D. Hymes, tworzy pojęcie ,,kompetencji komunikaryjnej'l
Pod Ęm pojęciem kryje się umiejętność budowania sen-
sownych wypowiedzi z uwzględnieniem różnych sytuacji
i ról społecznych. Istotną częścią składową ,,kompetencji
komunikacyjnej'' jest pragmatyczna strona jęryka, która
dotycry intenqi zawartei w wypowiedzi nadawcy. Osoba
posiadająca,,kompetencje komunikacyjnd' uwzględnia
różnicowanie zasad: do kogo mówię (np. ktoś bliski' ró-
wieśnik, naucrycie|)' w jakiej sytuacji (np. obiad w domu'
lekcja w szkole, zakupy) i jaki cel chcę zrealizować (inten-
cja). |edną ze składowych ,,kompetencji komunikacflnej'l
jest umiejętności tworzenia kate8orii semantycznycha.

S.Grabias (200l) utożsamia mowę z komunikacją ję-
zykową. Wedle tfiego rozumienia, mowa składa się z

"kompetencji językowej'', "kompetencji komunikacyjnej''
i procesu realizowania tych kompetencji5.
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 symbolicznym sposobem komunikowania
się. Prawidłowo rozwipjące się dziecko, przed ukończe-
niem Piętnastego miesiąca życia reaguje na słowne okre-
ślanie przedmiotów w jego otoczeniu. W jego umyśle
zaczyna kształtować się symboliczne odbieranie świata
poptzrz języ|< Dla dzieci autystycznych, myślących ob.
razami a nie jęrykiem, odbierających język w sposób do-
słownie odnoszący się do rzeczywistości, mowa bardzo
często ni€ jest skutecznym sposobem komunikowania
się' Dodatkowym utrudnieniem w przyswojeniu mowy,
jest częsty brak kontaktu wzrokowego6.

Czy:m jest AAC
Cylując za W. Loebl: ',Komunikacja wspomagająca

jest definiowana jako proces wspomagania zdolności
mówienia, alternatywna zaś - jako proces przyswajania
zastępczych sposobów dla zapewnienia subsĘrtutu braku
mowy dźwiękowej.'' (|. Błeszynski' s. 2l)7. Ta prosta deń.
nicja, zawiera sedno wszystkich metod AAC.

odpowiedzia|ność za właściwy dobór i wprowadza-
nie metody porozumiewania, bierze na siebie najczęściej
logopeda lub inny terapeuta, najlepiej znający dziecko i
jego problemy dotyczące komunikacji. Będąc specjali.
stami z poczuciem odpowiedzialności, prowadzącymi
terapię integracji sensorycznej, powinniśmy włączyć się
w komunikację z dzieckiem uż1r,vaną przez nie metodą.
W trakcie terapii' będzie nam łatwiej rozumieć potrzeĘ
dziecka i jednocześnie komunikować nasze zamierzenia.
Dziecko otrzymuje sygnał, że jego sposób komunikacji
może służyć nie tylko w rodzinie czy na zĄęciach z |ogo-
pedą. ośmielamy w ten sposób dziecko do podejmowa-
nia prób poszerzania kęgu osób' z którymi może wejść
w interakcję. Najistotnieiszy element, o którym powinni.
śmy pamiętać to mowa' która zawsze towarzyszy meto-
dzie AAC. obojętnie czyjesteśmy odbiorcą' czy nadawcą,
wchodząc w interakcję z dzieckiem poprzez użytkowaną
pruez nie metodę _ mówimy. Posługujemy się popraw-
nym językiem' dostosowanym do naszego odbiorcy'
Mowa zawsze towarzyszv AAc' Pewne niedoskonałości8
metod AAC, trudności w ich wprowadzaniu i ryzyko po-
pełnienia błędu metodycznego, nie powinno przesłaniać
potencjalnych korzyści'

Niemówiące i mówiące dzieci z zablrzeniami ze
spektrum autfzmu

W latach czterdziesĘch ubiegłego wieku, Leo Kanner
opisał dzieci o podobnych zaburzeniach i nazwał zespół
opisanych cech wczesnym autyzmem dziecięcym. |uit w
swoich pierwszych opisach zwracał uwagę na swoiste ce-

6 Dzięki kontaktowi wzrokowemu nie tylko nawĘzujemy
i podtrzy ujem, interakcję. Wzrokowy otlbiór mow1l jest
jednym z warunków jej rozwoju.
7 Rozdz. W. Loebl - Uwagi o wczesnej interwencji kamunika-
cyjnej wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju.
8 Por. A. Pikh (2005), rozdz. dr M. Piszczek - Metody komu-
nikącji ąlternątywnej - o czym warto pomyśIeć.

chy w)?owiedzi tych dzieci'. Niemal w tym samym czasie
Hans Asperger' opisał dzieci o bardzo podobnych zabu.
rzeniach, opisując także ich problemy dotyczące komuni
kacji spotecznejro.

wśród autystycznych dzieci, niemal połowa nie uż1r'va
mowy do komunikowania się. Z pozostał€j Połowy' tylko
część wysyła werbalne komunikaty, a i tak większość tego
co mówią' to echolalie. Wszystkie osoby z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu mają problem, bądź' to z uĘciem
języka' bądź z jego pragmatyką. Mówiące dzleci z auĘ-
zmem robią wiele błędów gramatycznych' najczęściej nie
rozumieją i nie tworzą kategorii semantycznych (D. D.
smith, s. 276).

Przy obecnpn stanie wiedzy na temat dzieci z ASD,
znamy &lĄ paletę możliwości i defic1tów w zakresie
komunikacji tych osób. Dzięki tej wiedzy możemy dopa-
sować rodzaj metody AAC' pamiętając o podstawowych
kryteriach doboru: możliwościach intelektua]nych i fi-
zycznych dziecka,jego moĘu'acjach i emocjach oraz śro-
dowisku' w którym ĘeI'. Dobieranie metody i jej formy
zawsze jest procesem zindywidualizowanym.

Wydaje się oczywistym' żrc rodzlce i terapeuci robią
wszystko, aby dziecko zaczęło mówić. |ednaliźe kurczowe
trz}'rnanie się takiego PostęPowania, może spowodować
opóźnienie nauki komunikacji u dzieci autystycznych.
Mijają lata' dziecko nie mówi i wtedy zaczyna się poszu.
lriwanie metody porozumienia. U dzieci ryryka zabu-
rzeń w komunika cji, a zabvzenia ze spektrum auĘzmu
zawsze plasują te dzieci w grupie ryzyka' na(eĘ jeszcze
na etaPie przedjęzykowyml2 wdrażać metody AAC' Ą
przygotować je do kształtowania podstawowych umiejęt.
ności komunikacyjnych. NaleĘ w tym wzg|ędzie zaufać
doświadczonemu |ogopedzie. Praktyka kliniczna dowo-
dzi, ż,e wprowadzanie AAC powinno znaleźć się w stan-
dardzie pracy logopedy' jeżeli trafia do niego dztecko z
diagnozą lub podejrzeniem zaburzeń ze spektrum auĘ-
zmu.

obecnie niewielu sPecja]istów kwestionuje potrzebę
wprowadzania metod AAC w prz12adku dzieci niemó-
wiących. obserwacja pozytywnych efektów, jakie przy.
nosi wie|u dzieciom AAC, każe terapeutom przekonywać
rodziców i otoczenie dziecka, że to najwłaściwszy sposób
ułatwiający bądź umożliwiaj ący komunikację.

9 Por S. Grabiąs (2001), rozdz' T. Gąłkowski - ,,Ząburzenią
komunikacji u dzieci z ąutlzmem".
r0 Por. u. Frith (2005)
11 Por. l. Błeszyński (2006)' tozdz' W. Loebl - Uyagi o wcze-
snej interwencji komunikacyjnej wobec dzieci z zaburzeniąmi
rozwoju. Oraz M. Przybysz-Piwkowa (2002) rozdz. M. Ka-
zimierska, B. Sikora . wybó| systemu porozumiewauią się w
zakżności od kompetencji poznawczych, percEcyjnych i rucho-
wvch ucznia.
12Inaczej nązywąny . prelingwalnym. Możł sĘ zdanyć, że
dziecko mrówno w rozumieniu, jak i el<spresji ffio y pozosta-
nie na t|m etąpie. Dużn grupa dzieci z AsD wychodzi z etąpu
przedjęzykowego późno, lub wyĘcznie w zakresie rozumienia
mowy (dzieci rozumiejqce, niemówiqce).
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Niedopuszczalną jest sytuacja, w któĘ specjalista
podsyca niepokój rodziców, dotyczący zĘch rokowń, co
do pojawienia się mowy u dziecka w kontekście zastoso-
wania AAC' Doświadczenie mocy błędnych przekonań
dotyczącYch AAc iest udziałem wielu specjalistów pra.
cujących tymi metodami']. Tym bardziej od nas, teraPeu-
tów Integracii Sensorycznej, kóra jest często bazą i punk.
tem wyjścia do rozwoju artykulac,ii''a należy oczekiwać
podstawowej wiedzy w zakresie zasadności stosowania
tych metod do komunikacji i wchodzenia w interakcje.

oto niekóre korryści, jakie daje niemówiącemu
dziecku zastosowanie AAC:
. zaspokaja potrzebę antycypacji'5
. daje możliwość zakomunikowania swoich potrzeb'ó
. daje Poczucie be zpleczeństwa|7

Dla dzieci, które przejawiają pewne umiejętności ko-
munikacji werbalnej, zastosowanie AAC czyni te umie-
jętności bardziej skuteczn}.rni. Niestety, ta grupa dzieci
albo rozpoczyna korrystanie z metod AAC batdzo póź'-
no, albo nie korzysta z nich wcale. W okolicznościach,
w których dziecko z ASD wypowiada choćby kilka słóq
najwięcej pracy skupia się nad rozwojem artykulacji i nie-
co zaniedbuje pracę nad komunikacją' W dobrej sytuacji
są dzieci, będące kompleksowo prowadzone w specjali-
stycznych placówkach i gabinetach, zarówno publicznych
jak i prywatnych, w których stosowane są metody AAC'
pracujący w nich terapeuci znają specyficzne potrzeĘ i
trudności dotyczące komunikowania się tych osób. Do
listy przedstawionei powyżej' warto dopisać dalsze zyski
nP. :
. poczucie sprawstwars
. możliwość pełniejszego udziału w ryciu rodziny i ró.

wieśników19
. dziecko zdobywa i doskonali inne umieiętności,o

13 w sr)ojej praktyce' wiehkrotnie przekonałam się o panujq-
cylch dok p owszechnie, szko dliwych steteotypach dotyczący ch
AAC, najczęstszy dotyczy tego, że wprowadzenie takiej metody
całkowicie zahamuje lub opóźni rozwój mowy.
14 Por. M. Przybysz -Piwkox,a, rozdz. Z. Przyrowski - Terapia
i nt egr acji s e n s ory czn ej.
15 Antyclpącją it|ączej przewidy'wanie, np. stworzony z Pik.
togramów plan dnia, informuje dziecko, kolejności majqcych
nastqpić zdarzeń
16 Potrzeb istotry)ch dla dziecka np. zaspokojenie gtodu lub
dotyczqcych formy zgłaszania potrzeby, kiedy wskazanie wła-
ściwego zdjęcia czy obrazka będzk lepiej odbierąne niż mą-
nipulowanie przy geninliach dla zasygnalizowania potrzeĘ
fzjologicznej
17 Wynika z dwóch poprzednich. Antycypacja i możliwość wy-
rażenia swoich potrzeb, warunkujq poczucie bezpieczeństwa.
18 Kiedy dziecko zrozumie, ź:e ma wpĘu ną otoczenie, bo iflni
go rozumĄq i spełnąq jego potrzeby' będq mraz świątlomiej
wpływać na swojq qtuację.
t9 Czasami b,ydąje się, że dziecko z ASD, nie ptzejawią źndne-
go zainteresowania wchodzeniem lł interąkcje, ak kiedy otrzy-
ma właściwe nąrzędzią będzie to robić.
20 Doskonali mowę, ćwiczy percepcję zmysłowq, przyspiuza
lub doskonali nąuke czytania'

Paradoksalnie w najtrudniejszej syn:acji ę dzieci z ASD
ldóre mówią. Na dalsry plan odc}rcdzi to' żE dziecko ma klo-
Pot z uiryaem i?yk,^ albo użyva najcz4{ciej echo|fi. Samo
artykułowanie wielu słów czy ziań' uspokaja rodziców i oto-
czenie. Tutaj' już tylko bardzo doświadczeni specjaliści widzą
w metodach AAC moź:liwość ułatwienia im komunikacji i
wchodzenia w interakcje. obserwując w tralrcie mojej pracy,
niektóre publiczne przedszkola i szkoły integracyjną stwier.
dzam wie|kie deficyty w świadomości nauczycieli i specjali-
stów dotycz4ce Potrzeby stosowania metod AAC w prrypad-
ku dzieci z ADS' częściowo lub w pehri artykułuj ących.9nr-
gólnie w odniesieniu do mówiących dzieci z ASD można do-
dać do wcześniejszej lisry ko|ejne korzyści3ljakie niesie AAC:
. doskonalenie,,kompetencji komunikaryinej"'
. inteńoryzacjał
. stawianie Pytń,a

'osoĘ z autrzmem, posługujące się mol,vą w różnych
rytuacjach Ęciowych' reprezentują stosunkowo w .yzszy od
Przeciętnego dh tq grupy ludzi poziom i mają większe moż-
liwości' a jgzyk sąóciej oĘskuje swoją rolę sterująę w sto-
sunku do irurych funkcji poznawczychi'(S. Grabias 2001, s.
359)'5

Niektóre metody AAC6 uirytkowale pnn' osrorĘ z za-
buzeniami ze spektrum auĘmu

Wiele spośród wsrystkic}r metod AAC możn być przy.
datna osobom z ASĄ choć najcz4ścĘ stosowanych jest ryl-
ko ki]ka z nich,7' Przedstawię je pokrótce, rozpocrynając od
Ę' która wzbudza naj\Ą'ięcej kontrovyersjiu i korąlstać z niej
może bardzo niewiele osob.

21 Kolejnok wymienianych korzyści jest dość umowną. Po-
zytywny wpływ AAC opisąry) ponikj' jak i pon,yżrj możemy
odnieść do wielu dzieci, nie tylko z ASD. Czasami tych zysków
jest niewiele, ale są sytuacje, w karych trudno byłoby wszystkie
wymienić.
22 W przypadku dzieci z ASD ,,kompetencja komunikacyjna"
nigdy nie będzie w pełni rozwinięta, ale możną w tym ząkresie
osiqgnqć poziom, warunkujęcy dobre funkcjonowanie spo.
łeczne. Przyktadem mogą być osoby z Zespołem Aspergera lub
osoby autl sty czne wysoko funkcj onuj qce.
23 Interioryzacja inączej uwewnętrznieflie, jest procesem, który
pokga na przekształcaniu działań zeylnętrzflych, na i,ew ętrz.
ne opencje umysłowe.
24 Etap' kieĄl prawidłowo tozwijajqce się dziecko, około dru-
giego roku życia, zada swoje pierwsze pytąnie: Co to?, to pyta.
nie otn)iera przednim możliwość zdobywania wiedzy, poptzez
jego własnq inicjatywę. W przypadku dzieci z ASD, najczęściej
oczekujemy odpowiedzi na pytanią" nąleż.y dqżyć do etapu' gdy
dziecko zada pytanie.
25 Przyjmujqc, że mowa jest składowq omówionych już kom-
petencji, nie można utożsamiać jej z artykulacjq. Cytąt po-
chodzi z rozdziąłu: T. Gąłkowski - Ząburzenia komunikacji u
dzieci z autyzmem.
26 Istnieje jazcze ki|ką metod, które nie zostąły opisafle w
artykule, majęcych zasamwanie dla dzieci z ASD. Por J. Błe-
szyński (2006).
27 Najlepiej sprawtlziły się w praktyce, co jednak nie ogranicza
poszukiwań coraz doskonakzych meto d.
28 Por. A. Pikh(2005, rozdz. dr M. Piszczek - Metody komuni-
kacji alternatywnej - o czym wąrto pomyśleć.



Metoda Ułatwionej Komunikacji w skócie UK _
zaczęła być stosowana w połowie lat siedemdziesiąĘch
ubiegłego wieku29, la,' Stanach Zjednoczonych3o. W Pol-
sce, chyba największe doświadczenie w jej stosowaniu,
ma ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAP-
SIS' Metoda UK, może być prowadzona z wykorzysta-
niem obrazków, zdjęć, piktogramów, tablicy literowej,
maszyny do pisania, komunikatora typu palmtop, kom-
putera. Rolą osoby wspomaga'jącej jest ułatwienie ruchu
osobie autystycznej, poprzez podtrzymanie jego palca,
dłoni, przedramienia' łokcia. Czasem wystarcza sam do.
tyk pomagający zaintcjować rozpoczęc|e ruchu. Stopień
wspomagania musi być dostosowany do indywidualnych
potrzeb osoby z autyzmem. Pozorna łatwość metody po.
woduje pokusę stosowania jej, dla większości niemówią-
cych dzieci. Stosowanie tei metody wymaga n ajwyitszych
kwalifikacji i doświadczenia, a samo jej wprowadzanie, to
bardzo długotrwaĘ proces.

Metoda MAKAToN - iest językiem prostych ge-
stówrl i symboli graficznych. Najczęściej ten system koia-
rzony jest z osobami z zespołem Downa, jednak znajduje
on zastosowanie dla wielu osób z upośledzeniem umy-
slowym lub afazją. Gesty i symbole można używać razem
lub posługiwać się tylko jednym z nich, można też'łączyć
z innymi metodami AAC' jeśli może to usprawnić komu-
nikację. system MAKAToN' moż,e być stosowany, także
dla dzieci z ASD32. Zastosowanie gestów, w przi,padku
tych osób' może być bardzo trudne' dlatego łatwiej zasto-
sować wskazywanie symboli gra6cznychr3.

PCS - Picture Communication Svmbols. PCS iest

29 Por. rozd,z' ], Bteszyński (2006) - Wykorzystanie metoĄ
Ut at w i onej Ko m unikacji.
30 W Stanach Zjednoczonych okreśIana FC - 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 pewnością można znaleźś prz|łkłady zastoso-
wania gestów,

zbiorem prostych rysunkóvI, oznaczających Podstawo.
we słowa, niezbędne do codziennego porozumiewania
się. PIC należą do piktogramów wykonanych na biĄm
tle, podpisanych nad pokolorowanym rysunkiem. Słowa
oznaczające pojęcia abstrakcyjne, których nie udaje się
w1razić rysunkiem, można zastąpić jakimś wybranym
symbolem taĘ aby symbol z tym słowem mógł być szyb.
ko odnaleziony wśród wielu symboli na tablicy komuni-
kacyjnej przez fiiytkownika takiej komunikacjira. System
PCS jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem za-
stępczej komunikacji, zarówno ze względls na duży krąg
potencjalnych użytkowników, jak i łatwość w zastosowa-
niu. osoby użytkujące system PCS, mają do dyspozycji
szeroką gamę środków technicznych, ułatwiających jego
zastosowanie3s.

PIC - Pictogram Ideogram Communication, w
Polsce znany pod uproszczoną nazwą Piktogramyró, jest
graficznym systemem komunikacfinym, wykonanym
na czarnym tle. Białe graĘ na czarnym tle są najczęściej
podpisane na górze. System PIC ma dość szerokie zasto-
sowanie. Dla osób niemówiących jest sposobem komu.
nikowania się. Dla osób mówiących z ASD, problemem

'jest ekspresja' nawiązanie kontaktu, werbalizacja potrzeb.
Możliwość pokazania symbolu tworzy swoisty pomost
pomiędzy trudnością w werbalizacji a jej wykonaniem.
oszczędna grańcznie i kolorystycznie forma piktogra-
móV/ jest ich największą zaletą sprawiającą' że są wyko-
rzystywane często przez osoby z ASD. ,,Na Piktogramach
przedstawiono przedmiory osoby, czynności i stworzo.
no kategorie cech przedmiotóq czasu' stosunków prze-
strzennych i ilościowych. Dzięki takiemu opracowaniu
Piktogramy staĘ się uogólnionymi, ale jednocześnie pro.
stymi formami przekazu informacji, pozwalają na kształ-
towanie Podstawowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywi-
stości.''r? (J. Błeszyński, s. 36ó)

Przykładowy p|an zajęć sI stworzony przy pomocy
Piktoqramów38

34 Rewolucją w użYtkowąniu systemu, było pojawienie się w
1989 r' symboli PCS w postąci progrąmu Boardmaket
35 Por. w J. Błeszyński (2006), rozdz' K' Kaniecką - Picture
Communication Symbols
36 system zostął stworzony w Kanadzie, w lątoch osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku, przetłumączony na szwedzki. Do Polski
trafł dzięki Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie,
37 Cytat pochodzi z rozd.z' Znaki grafczne _ Piktoqrąmy.
38 Złożony z rzeczowników (basen z piłeczkąmi, huśtawka,
piaskownica' korąIiki, bątut' Puzzle), jest łatwiejszy do zrozu-
mienią, ną początkowyrn etapie nąuki sytemu'



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

Inny przykładowy plan zajęćao

Picture Exchange Communication System - jak
mówi jego nazwa, polega na wymianie obrazków (lub
symboli), celem porozumiewania się. Pomimo, że metoda
nie zakłada wchodzenia w interakcję, to jednak fizyczna
wTmiana skutkuje zaangażowaniem zarówno uż1tkow-
nika i jego rozmówcy. PECS został stworzony z myślą o
dzieciach z ASD i właśnie przez nich jest najczęściej uż}t-
kowany. Dla części z lych osób, jest tylko początkowym
etaPem nauki komunikacji. Największą zaletą systemu,
iest szczególne zwracanie u\,lr'agi na moment zainicjo-
wania przez uż1tkownika interakcji. Do PECS, nie przy-
porządkowano żadnego systemu grańcznego. Możemy
wykorzystać konkretne przedmioty, zdjęcia, rysunki albo
grafiki z PCS lub Piktogramóvy'|.

Kilka przykładów z prakĘki terapeu!y',
Poniższe przykłady, obrazują pracę z wykorzystaniem

AAC w terapii dzieci z ASD.

39 Piąskownica może np, oznaczać poszukiwanie drobn\ch
przedmiotów w pudełku z piaskiem.
10 Złożony z czasowników (masować, skakać, drzeć, wqchać,
rzucać, dotykać czuć), dla dziecka lepiej posługujqcego się sys-
t e mem. Można również, ząstosowąć kombinącie rzeczowników
i cząsowników'
11 Por. E. Przebind'ą 0004)
42 opkąnych przykładów, nie należy w żadnym razie trakto-
wać .iako stud,ium przypadku' sq to, tylko przyktady pomagajq-
ce w zrozumieniu podstawowych zasad i możliwości wykorzy
stąnią AAC.

Stosowanie AAC nie musi ograniczać się do specjali-
sĘcznych placówek i ośrodków. Metody AAC, powinny
być dostępne wszystkim potrzebującym dzieciom, bez
względu na miejsce, w którym się ucząa3.

Pracując z Mateuszem, miałam okazję zaobserwo-
wać wpĘw posługiwania się metodą UK, na jego rozwój.
osobiście w żadnym raz|e nie przyczyniłam się do sukce-
sów chłopca w posługiwaniu się UK, dlatego zacytuję sło-
wa jego terapeuteka{, z Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem
Fundacji SYNAPSIS: 'Mateusz odniósł wielki sukces.
Pomimo tego, że w dalszym ciągu nie mówi, czasem dzi-
wacznie się zachowuje, już nikt nie myśli, że jest głupi i
nic nie rozumie. Porozumiewając się UK, walczy o siebie
i swoje miejsce w życiu. Metoda UK pozwoliła mu nie
Ęlko uczyć się na poziomie adekwatnym do jego moż-
liwości, akt}.wnie lvptrrt'ać na swoje życie, wymieniać z
innymi poglądy. Równie ważne jest to, że pozwoliła in-
nym na to, by dostrzec w autostymulującym się, czasem
agresr'vnym' niemówiącym chłopcu człowieka takiego
jak my _ myślącego, mającego uczuc ia, za|eĘ i przywat,Ą5
(J. Błeszyński, 2006' s. 448)

Kiedy poznałam lgnacego, był uczniem II klasy szko-
Ę podstawowej. Autystycznym dzieckiem, mocno zabu-
rzonym sensorycznieaó i praktycznie niemówiącym.

43 Pąmiętąjqc przy tym, że terąpeuta wprowadzający AAC,
powinien mieć włąścilłe ku tetnu kompetencje.
44 Joąnna Grochowską, Angelika łłsocha" Renata Werpachowska
45 Cytat pochodzi z rozdz' ]. Grochowska - Metoda lJłatwionej
Komunikacji - studium przypądku
46 KiIką lat terapii uetodę SI (niestety niezbyt regularnej),
znacznie poprawiło jego funkcjonowanie' ale cały czas wymaga
intensyw ej stymulacji, szczególnie w zakresie priopriocepcji,
dotvku orąz wechu i smaku.



Prowadząca z nim indywidualne nauczanie pedagog,
wprowadzała od kilku |at system PCS' Miałam okazję
przez dwa lata, obserwować postępy chłopca w zakresie
komunikacji' W swojej książce do komunikacji, Ignacy
posiadał kilkadziesiąt symboli, kilkunastoma posługiwał
się' na co dzień. Po wielu latach nauki mowy, Potrafił wy-
powiedzi€ć ki|ka słóu jednakowoż były one zrozumia-
łe tylko dla osób dobrze znających chłopca. ogromnym
sukcesem komunikacyjn1tn Ignacego była umiejętność
wejścia w interakcję nawet z mało znaną osobą, kiedy
potrzebował zaspokoić jakąś potrzebę' Podchodził i mó.
wił jakieś słowo, kiedy otrzymywał sygnał, że jest niero-
zumiany' prrynosił swój zesTyt do komunikacji i mówił'
jednocześnie pokazując znakgraficzny. Ten przykład, do-
brze obrazuje fak, że jeśli dziecko będzie mogło mówić,
będzie to robić, ale w pierwszej kolejności należy dać na.
rzędzia do komunikac|i.

oskar przyszedł do przedszkola w październiku 2006
r., miał wówczas niemal pięć lat, dokładnie cztery lata i
dziesięć miesięcy. Wskutek późnej diagnozy dotyczącej
zaburzeń ze spektrum autrzmu, PoPrzednia próba z pój-
ściem do innego przedszkola, gdy chłopiec miał trzy lata
nie tylko się nie powiodła, ale miała bardzo dramaĘczny
przebieg. Dla nauczycielek w grupie, pedagoga i pozo-
stałych specjalistów, problemy chłopca były ogromnym
w1zwaniem. Chłopiec nie mówił i nie chciał mówić, był
przeraż:ony' Aby umożlińć naukę porozumiewania się
zastosowałam Piktogramy. Dzięki ogromnemu zaangażo.
waniu wszystkich i doskonałej współpracy z Mamą, pra-
ca z oskalem zacz4|a przynosić efeĘ. W grupie oskara
jeszcze inny chłopiec używał Piktogramów Wiktor, nie
był dzieckiem autystycznym, a|e ze wzg|ędu na czyn-
ną padaczkę miewał okresowe pogorszenia artyku|acji,
uniemożliwiające skuteczne Porozumiewanie się mową
! AAC byto dla niego wielkim wsparciem. Piktogramy,
byĘ czymś znanym dla dzieci w grupiea7 i nauczycie-
Ii, dlatego oskar' miał bardzo ułatwiony start. ChłoPiec
robił szybkie postęPy w komunikacji. |uż po kilku mie-
siącach porozumiewał się przy pomocy tablic tematycz-
nycha, robił też postępy w artykulacji. Przychodząc rano
do przedszkola, z przygotowanymi poprzedniego dnia
wtaz z mamą tablicami' zachęcany przez nas, miał oka.
zję podzie|ić się swoimi przeżyciami i doświadczeniami.
Dzięki planowi dnia, tworzonego codziennie z Pikogra-
mów przrz P€dagoga' udawało się zachęcić oskara, do
podporządkowania się regułom' wykonywania nielubia-
nych przez niego czynnościa9,oraz wdrażać do wchodze-
nia w interakcje. Pewnego dnia nastąpił przełom, który
Postawił na nogi całe przedszkole. oskar przyszedł w po.
niedziałek rano do przedszkola, wprost z szatni pomasze-

47 Naucqcielki i pedagog zauważyły, źr plan dnia stworzony
z Piktogramów, pomaga porzqdkować wiele zachowań całej
gruPy
48 Nie korzystął z gotow))ch tąblic, tylko tworzonych Eecjalnie
dla niego.
49 np. mycie zębów umiejętność przestrzegąnia sflojego miei
sca w kolejce.

rował do swojej grupy' od razu skierował się do nauczy-
cielki' wyciągnął tablicę i zaczął opowiadać o wydarzeniu'
które miało miejsce podczas sobotniego popołudnia. Co
go tak poruszyło? Spotkanie Wiktora na pĘwalnilso Dla
wszystkich w Przedszkolu, to było święto: chĘiec z wła-
snej inicjaĘwy zainicjował interakcię' aĘ o czymś opo-
wiedzieć! oczywiście nie byłoby takiej możliwości bez
tablicy z Piktogramami' 4dyi! arĘkulacja oskara ciągle
była na poziomie niewystalczającym do skutecznej ko-
munikacii. Piktogramami posługiwał się i wspierał dwa
lata. Aktualnie chłopiec chodzi do szkoĘ doskonale ra-
dzi sobie z nauką, mówi, choć jego artykulacja, nie jest
jeszcze całkowicie zrozumiała d|a postronnych osób i wy-
maga dalszego doskonalenia.

Przykładowa tablica tematvczna _ co robiłem w nie-
dzie|ęs|. (na stronie obok)

Rodzice z fakubem, zgłosili się do mnie na terapię lo-
goPedyczną w lutym 2010 r. Chłopiec miał wówczas trzy
lata i osiem miesięcy. Dwa miesiące wcześniej zdiagno-
zowano u niego auĘm dziecięcy. Kuba pomimo innych
schorzeńs2, Prezentował bardzo dobrą artykulację, która
jednak nie służyła do komunikacji. Z przeprowadzonych
obserwacji wynikało, że rozumie mowę. Nie odpowiadał
na pytania, wykon)$'ał Ę|ko niekóre po|ecenia, Poja-
wiĄ się echolalie' mowę produkował spontanicznie,
bez związku z sytuacją' nie podejmował proponowanych
aktywności' sporadycznie udawało się nakłonić chłop-
ca, do wejścia w bardzo krótką interakcję Pozajęzykową.
Kuba od ki-lku miesięcy uczęszczał na terapię SI53. Po
kilku spotkaniach przedstawiłam rodzicom, Plan terapii
logopedycznej' którego integralną częścią, było wdroże-
nie Piktogramów, ce|em uzyskania komunikacji. Spotka-
nia odbywĄ się raz w tygodniu, nie zawsze regularnie.
Po sześciu miesiącach, Kuba potrańł odpowiedzieć na
pytanie lub wejść w krótką interakcję słowną, potrzebo-
wał jednak wsparcia w Postaci obrazka lub Pikogramu.
Dzięki stworzonemu z PilĆogramów Planowi zajęć, zga-
dzał się wykonać nawet te ćwiczenia, na które zwykle nie

50 Ną ząjęciach logopedycznych, z powodaniem ąranźnwałam
rozmowy obydwu chłopcó|'/, wspierąqc te interakcje Piktogra.
mami. Prawdopodobnie tbięki temu, mogłą łątwii zaistnieć
interakja pomiędz1 kolegami, poza środotiskiem grupy przed.
szkolnej.
51 Kolejne Pikagramy: Niedziela, rano, słońce, śniadanie,
fnama, ja, iść itd. ,,W niedzieĘ rano świeciło słońce, zjadłem
śniadanie. Mama i ja poszliśmy,.:, itd. Ną tym etapie, dziecko
może wykorzystać piktogram znajdujqcy się w dowolnym miei
scu tablicy, aby rozszetzyć wypowiedź' Chronologiczne ułoże-
nie Piktogramów jest 4)lko pomocq w skonstruowaniu linearnej
wypowiedzi.
52 Między innymi wada rozwojowa linii pośrodkowej mozgu,
padaczkn z napadami nieklasyfkowanymi.
53 Byłam w kortakie z jego terąpeutką i wiedziałam, jak duże
postw poczynit Kuba dzięki właściwie dobrąnej stymulacji.
W takich sytuacjach rozpoc4cie terąpii logopĄcznej' Ęh
znacznle Drostsze.



Mtrtr

przystawał' Potrafił sam podejść do planu, wskazać od-
powiedni w kolejności Piktogram i powiedzieć np.: ,'teraz
będziemy słuchać'', wprawdzie na krótko, a]e wchodził w
Zainiciowaną interakcję werbalną' We wrześniu chłopiec
zaczqł uczęszczać do przedszkola integracfnego. Na po-
czątku listopada, zaproponowałam, aby mama' zainte-
resowała osoby praasjące z Kubą w przedszkolu, rozwi-
janiem komunikacji z nim, Przy pomocy Piktogramów.
Zaoferowałam wszelką pomoc i wsparcie w tym zakre.
sie' odpowiedź była jednoznaczna:,,nie będziemy Kuby

op
uwsteczniać, przec|ez on mówi''. Przekonywałam dalej:
mówi, ale cry się komunikuje? ,,oczyr,rriście, mówi siku,
kiedy chce pójść do toalety' albo prowadzi dorosłego za
rękę do odtwarzacza CD i mówi chcę słuchać''' Tak, to
była forma komunikacji słownej' ale jakość tej komunika-
cji była znacznie poniżej możliwości Kubyg. Chłopiec był
na etapie, na któryrn można było' uzyskać komunikacjt|
w prost}rm dialogu i pomóc podtrą'mać interakcję' którą

54 Przypadek Kuby, ilustruje najlepiej stereow, że mó1,,iqce-
mu dziecku AAC iest niebotrzebne.



zdarzało się _ inicjował' potrafił z tego wsparcia skorzy.
stać w domu' Starałam się, znajdować na zajęciach jak
najwięcej zachęcających przykładów. Kuba przebywał w
przedszkolu kilka godzin dziennie i niemożność przenie.
sienia tam wsparcia komunikaclnego w postaci Pikto-
gramów, spowalniała ten proces. NapĘ'wające sprzeczne
informacje, znacznie odroczone w czasie sukcesy, dzia-
łaĘ demotywująco na rodziców chłopca, w efekcie od
stycznia br. rodzice zadecydowali o przerwaniu terapiiss.

Podsumowanie
Trudno zna]eźć argumenty przeciwko Zastosowaniu

AAC. Metoda może być niewłaściwie dobrana, mogą być
zastosowane niewystarczające środki techniczne, może
być stosowana niewłaściwie pod względem metodolo-
gicznym, a|e takje zarniy mogą dotYczyć każdej meto.
dy i w żaden sposób nie czYnią złą' metody jako takiej.
Wprowadzane z powodzeniem od kilkunastu lat w Pol-
sce metody AAC, umożliwiĘ wielu dzieciom 'ł,^t}iście z
nieb1tu'l }eszcze raz zachęcamwszystkich teraPeutów In.
tegracji Sensorycznej' do włączania się w komunikację z
dzieckiem, przy pomocy systemu, którego używa. Rodzi-
ce i logopeda prowadzący, z pertnością dostarczą wszel-
kich informacji i pomocy. Nie obawiajmy się naszych
niekompetencji w zakresie znajomości poszczególnych
metod. Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami
korzystania z konketnej metody, oraz dobra współpra-
ca Z terapeutą wProwadzającym, całkowicie wystarczy
abyśmy ,,ułatwili życid' dziecku przychodzącemu na te-
rapię i sobie. Zachęcam także, terapeutóvr' SI, którzy nie
są logopedami56, do dzielenia się na łamach naszego Biu.
letynu swoimi doświadczeniami, jeśli na swoich zajęciach
posługują się do komunikacji z dzieckiem jakąś metodą
AAC' Takie dzielenie się doświadczeniem, ma wielką siłę
przekonywania, że można, że niejest to trudne i przynosi
same korzyści.
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