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Witam serdecznie w gor¹cym czasie pocz¹tku roku 
szkolnego i przygotowania do Warsztatów Stowarzy-
szenia. Mam nadziejê, ¿e w bie¿¹cym numerze Biule-
tynu znajdziecie inspiracje do pracy w tym roku. 

Numer otwiera artyku³ profesora Stephena von 
Tetzchnera na temat rozwijania umiejêtno�ci prowa-
dzenia dialogu i narracji przez u¿ytkowników AAC. 
Mimo i¿ znajduje siê on w dziale Teoria i jest napisa-
ny przez naukowca, znajdziecie tam wiele obserwacji 
i praktycznych wskazówek dotycz¹cych rozwijania 
tych umiejêtno�ci. W polskich warunkach bardzo 
brakuje nam takiego wsparcia ze strony naukowców, 
którzy wyposa¿eni w odpowiednie narzêdzia teore-
tyczne i metodologiczne przyjrz¹ siê naszej pracy, 
zachowaniom u¿ytkowników AAC, usystematyzuj¹ 
pewne zagadnienia i dadz¹ na tej podstawie wska-
zówki do codziennej pracy. Mamy nadziejê, ¿e zesz³o-
roczna Krajowa Konferencja AAC i spotkanie z przed-
stawicielami uczelni, które siê wówczas odby³o, 
wydadz¹ miêdzy innymi i takie owoce. 

W dziale Praktyka artyku³ przedstawiaj¹cy ciekawe 
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i bardzo u¿yteczne podej�cie w pracy z ma³ymi dzieæ-
mi � pocz¹tkuj¹cymi u¿ytkownikami AAC. Mimo i¿ 
pocz¹tkowo pracoch³onne (przygotowanie pomocy, pla-
nowanie pracy), równie¿ bardzo efektywne, efektowne 
i przyjemne dla obydwu stron. W tym numerze czê�æ 
pierwsza referuj¹ca podstawy teoretyczne i czê�æ prak-
tycznych wskazówek. W nastêpnym numerze znaj-
dziecie praktyczne wskazówki wraz z fotogra�ami. 
Zapraszam równie¿ do dzielenia siê uwagami na ten, 
jak i inne tematy.

Nasza specjalna konferencyjna korespondentka 
przedstawia tym razem relacjê z XII Miêdzynarodowej 
Konferencji ISAAC w Düsseldor�e. Nie mo¿emy nies-
tety pochwaliæ siê tym razem takimi zdjêciami, jak 
z poprzedniej konferencji w Brazylii, ale wra¿enia 
ze strony merytorycznej równie bogate. Aldona 
Mysakowska-Adamczyk, odpowiedzialna w zarz¹dzie 
naszego Stowarzyszenia za wspó³pracê z zagranic¹, 
zosta³a powo³ana do Rady Dyrektorów ISAAC. Gratu-
lujemy i liczymy w zwi¹zku z tym na bogatsz¹ i bar-
dziej intensywn¹ ni¿ do tej pory wspó³pracê z miêdzy-
narodowym �rodowiskiem AAC. Dziêkujemy równie¿ 
za szczegó³ow¹ i bogat¹ relacjê z konferencji.

W kolejnych numerach bêd¹ pojawiaæ siê artyku³y 
zwi¹zane z tematami poruszanymi na warsztatach Sto-
warzyszenia.

Zapraszam do lektury i jak zwykle zachêcam do ko-
respondencji z Biuletynem!
     Ewa Przebinda
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Uwagi wstêpne
Wiêkszo�æ naszych rozmów nie dotyczy g³odu, 
pragnienia czy te¿ innych potrzeb. Dzieci, m³odzie¿ i do-
ro�li u¿ytkownicy AAC, tak samo jak osoby mówi¹ce, 
s¹ zainteresowani poruszaniem w rozmowach i towa-
rzysz¹cych im opowiadaniach tematów zwi¹zanych 
z ich w³asnym do�wiadczeniem lub do�wiadczeniem 
innych osób. Rozwijanie u u¿ytkowników AAC umie-
jêtno�ci prowadzenia dialogu i opowiadania wymaga 
od specjalistów posiadania wiedzy dotycz¹cej wypo-
wiedzi tworzonych przez u¿ytkowników oraz ich stra-
tegii uczenia siê jêzyka. Równocze�nie jest to wiedza 
dotycz¹ca strategii, jakich u¿ywaj¹ rozmówcy u¿yt-
kowników AAC w trakcie dialogu, podczas którego 
u¿ytkownik AAC co� opowiada. Istnieje jednak bardzo 
ma³o opisów wypowiedzi tworzonych przez u¿yt-
kowników AAC, równie¿ ograniczona jest ilo�æ dyskusji 
na temat funkcji, jakie pe³ni¹ strategie u¿ywane przez 
partnerów komunikacyjnych podczas dialogu, w który 
zaanga¿owany jest jeden lub kilku u¿ytkowników AAC.

Niniejszy artyku³ jest prób¹ zidenty�kowania stra-
tegii wykorzystywanych w dialogu oraz sposobów, 
w jakie specjali�ci mog¹ rozwijaæ umiejêtno�ci dialogu 
i opowiadania.

Sytuacja uczenia siê jêzyka przez m³odych u¿yt-
kowników AAC

Dzieci, które wyrastaj¹ jako u¿ytkownicy AAC czêsto:
� s³ysz¹ i tworz¹ ró¿ne formy jêzykowe, 
� s¹ zale¿ne od innych w planowaniu i przebiegu 

interwencji; nie maj¹ wp³ywu na jej planowanie,
� musia³y demonstrowaæ swoje umiejêtno�ci jeszcze 

przed otrzymaniem pomocy komunikacyjnej,
� stosunkowo pó�no otrzymuj¹ mo¿liwo�æ 

wyra¿ania siebie przy pomocy gra�cznego systemu 
wspomagaj¹cego porozumiewanie siê,

� system, którym siê pos³uguj¹ jest wielokrotnie 
zmieniany, 

� maj¹ limitowany przez innych zasób s³ownictwa, co 
ogranicza wyra¿anie siebie,

� maj¹ ograniczone lub ¿adne do�wiadczenia z natu-
ralnym porozumiewaniem siê,

� maj¹ ograniczon¹ autonomiê w porozumiewaniu 
siê,

� czêsto rozwijaj¹ pasywny styl w porozumiewaniu 
siê, czyli jedynie odpowiadaj¹ na zadawane im 
pytania

� maj¹ w³asn¹ kulturê jêzyka � ale bez wspólnych 
i bezpo�rednich interakcji,

� maj¹ ograniczony dostêp do mo¿liwo�ci wypowia-

dania siê i porozumiewania w swoim �rodowisku 
i spo³eczeñstwie w ogóle.

Aktywno�æ jêzykowa m³odzie¿y u¿ywaj¹cej AAC
M³odzie¿ u¿ywaj¹ca AAC na ogó³ nadaje komunikaty 
sk³adaj¹ce siê tylko z jednego znaku gra�cznego, z któ-
rych wiêkszo�æ to TAK i NIE, u¿ywa wertykalnej struk-
tury zdania1, u¿ywa struktury zdarzeñ zamiast struk-
tury gramatycznej, u¿ywa raczej stylu dyrektywnego 
ni¿ naprzemienno�ci (dialogu)2, u¿ywa strategii innych 
ni¿ by³a uczona. Poza tym polega na niezwyk³ych 
sposobach wyra¿ania my�li, takich, które nie s¹ u¿y-
wane przez ich komunikacyjnych partnerów.

Przyjrzyjmy siê nastêpnie cechom jêzyka w wypo-
wiedziach kierowanych do dziecka mówi¹cego i nie-
mówi¹cego.

Wypowiedzi kierowane dziecka, które rozwija 
mowê: 
� wyra�na wymowa,
� zaznaczenie wyra�nego akcentu na wa¿nych s³owach,
� przesadzona intonacja,
� wy¿szy ton,
� samog³oski s¹ przed³u¿ane,
� krótkie wypowiedzi,
� prosta struktura zdañ,
� ma³o b³êdów gramatycznych,
� wiele pytañ,
� wprowadzanie nowych s³ów.

Te cechy z za³o¿enia funkcjonuj¹ jako rusztowanie 
dla rozwoju dzieciêcego jêzyka. 

Natomiast jêzyk w wypowiedziach kierowanych 
do dziecka, które rozwija alternatywne sposoby po-
rozumiewania siê:
� ma inn¹ formê ni¿ w³asna ekspresja dziecka3, 
� rzadko mowa jest wspomagana znakami gra�cz-

nymi,
� zawiera wiele pytañ zamkniêtych, 
� zawiera wiele pytañ retorycznych,
� czêsto prezentuje edukacyjny � zorientowany na na-

uczanie styl porozumiewania siê,
� czêsto zawiera przeformu³owanie i rozwiniêcie 

wypowiedzi dziecka, ale w formie w jakiej dziecko 
nie mo¿e ich wyraziæ,

� rzadko sk³ada siê z demonstracji nowych wypo-
wiedzi.
Nale¿y postawiæ sobie pytanie: jakie strategie, poza 

stosowanymi przez partnerów komunikacyjnych dzieci 
mówi¹cych, sytuacjami edukacyjnymi podnosz¹, a ja-
kie utrudniaj¹ dzieciom rozwijanie umiejêtno�ci wyra-
¿ania siebie.

TEORIA

Rozwijanie umiejętności 
konwersacyjnych użytkowników AAC
Stephen von Tetzchner
Department of Psychology, University of Oslo, Norway 
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Typowy dialog
Sander ma 5 lat i 10 m-cy. Rozpoczyna rozmowê 
ze swoim nauczycielem (Brekke and von Tetzchner, 
2003)
Sander: �Przynie� tablicê komunikacyjn¹� (u¿ywa 
komunikatora)
Nauczyciel: (Przynosi tablicê komunikacyjn¹)
S: MÓWIÆ 
N: O czym chcesz rozmawiaæ?
S: LEKCJA

N: Chcesz rozmawiaæ o tym, co zdarzy³o siê na lek-
cji?
S: �Tak� (ruch warg)
T: Powiedz mi.
S: LOTTO.
N: Czy gra³e� w lotto?
S: �Tak� (ruch warg)
N: Z kim gra³e�?
S: KUCHNIA

N: Czy gra³e� w kuchni?
S: �Nie� (ruch warg).
N: Czy potra�sz wskazaæ imiê?
S: (Wskazuje wiele imion bez dokonywania wyboru).
N: Czy masz to imiê na swojej tablicy?
S: �Nie� (ruch warg).
N: Czy teraz widzisz osobê z któr¹ gra³e�?
S:�Kto� w kuchni� (Patrzy na drzwi do kuchni).
N: Czy ty gra³e� z Mati, która pracuje w kuchni?
S: �Tak� (ruch warg)

Rozmówcy wykorzystali tu wskazywanie symboli 
i strategiê opart¹ na skojarzeniach.

Narracja prowadzona przez partnera
Kelly (12 lat) wskazuje symbole Blissa na tablicy. Alice 
wie, ¿e Kelly wróci³a w³a�nie z wakacji we Francji.
Alice: Cze�æ, jak siê masz?
Kelly: (u�miech)
A: S³ysza³am, ¿e by³a� za granic¹?
K: Tak (przytakniêcie skinieniem g³owy)
A: Gdzie by³a�?
K: KRAJ F
A: Jak tam dojecha³a�?
K: SAMOLOT

(Waller and O�Mara, 2003)

Narracja jest tu prowadzona przez mówi¹cego part-
nera; u¿ywa on równie¿ pytañ retorycznych.

Henry, w wieku 8 lat 4 m-ce, u¿ywa ksi¹¿ki ko-
munikacyjnej zawieraj¹cej 145 piktogramów. Wska-
zuje poprzez skanowanie zale¿ne4. Jego ojciec w³a�-
nie przeczyta³ jego �ksi¹¿kê wiadomo�ci�, w której 
nauczyciele i rodzice codziennie wymieniaj¹ siê infor-
macjami na temat wa¿nych wydarzeñ w których Henry 
uczestniczy³. Ojciec inicjuje rozmowê na temat tego co 
zdarzy³o siê ostatniego dnia w szkole Henry�go.
Ojciec: Czy uczy³e� siê dzi� o jakim� konkretnym 
zwierzêciu lub pozna³e� dzi� jakie zwierzêta? Jest to 
w twojej ksi¹¿ce, st¹d wiem o tym. Jakie zwierzê dzi� 
pozna³e� w szkole? 
Henry: PIES.

O: Tak! Pies. Czy kto� przyniós³ dzi� psa do szko³y? 
Kto? Kto przyniós³ dzi� psa do szko³y?
H: Patrzy na stó³ i u�miecha siê.
O: Czy to Mary?
H: Nie (ruch g³owy)
O: Czy to Joan przyprowadzi³a psa?
H: Tak (ruch g³owy).
O: Tak, to by³o w twojej ksi¹¿ce, ¿e Joan przyprowa-
dzi³a psa.

Ojciec kieruje dialogiem. Doros³y stawia pytania 
retoryczne, na które zna odpowied�, jest to wiêc 
w pewnym stopniu strategia edukacyjna. Dziecku 
brak s³ownictwa na odpowiadanie na pytania.

U¿ywanie przez ojca pytañ retorycznych mo¿e 
w tym przypadku s³u¿yæ jako �rusztowanie�, by 
rozwijaæ u Henry�ego umiejêtno�ci pod¹¿ania za 
pytaniami tak/nie i tym samym uczyniæ dla niego 
³atwiejszym udzielanie w³a�ciwych odpowiedzi.

Poni¿szy przyk³ad równie¿ przedstawia wspó³kon-
strukcyjn¹ naturê dialogów (von Tetzchner i Martinsen, 
1996).

Sekwencja zdarzeñ lub akcji
Ewa, w wieku 5 lat i 4 m-ce, wskazuje bezpo�rednio 
(u¿ywa bezpo�redniej selekcji) i ksi¹¿ki komunika-
cyjnej z 285 symbolami PIC i fotogra�ami. Ona i jej 
matka rozmawiaj¹ o podró¿y do ciotki. Ramy dialogu 
s¹ wprowadzone przez matkê.
Ewa: LALKA

Matka: Czy wziê³a� to ze sob¹ do ciotki Kari? Lalkê?
E: Tak (przytakniêcie). CZYTAÆ.
M: Lalka jecha³a z tob¹ do ciotki Kari. Hm? 
E: DUPLO.
M: I lubisz bawiæ siê Duplo?
E: Nie (potrz¹sanie g³ow¹).
M: Nie.
E: POCI¥G.
M: Co mog³aby� robiæ u ciotki Kari?
E: CZYTAÆ.
M: Mo¿esz tam czytaæ?
E: Tak (przytakniêcie).
M: Hm. Co jeszcze mo¿esz robiæ?

Doros³y decyduje o temacie, przewodzi w dia-
logu, podaje sugestie i wprowadza informacje. Sym-
bole gra�czne wskazywane przez dziewczynkê s¹ 
bardziej po³¹czone z czasowym porz¹dkiem aktyw-
no�ci i zdarzeñ ni¿ porz¹dkiem sk³adniowym lub ze 
struktur¹ wypowiedzi. Dziewczynka u¿ywa �dyrek-
tywnych� wypowiedzi, by kierowaæ narracj¹ pro-
wadzon¹ przez matkê.

Podobnie przebiega to w narracji u m³odszych 
mówi¹cych dzieci (von Tetzchner i Martinsen, 1996).

Porozumiewanie zorientowane na nauczanie
Yvonne i badacz (B) czytali historiê o pój�ciu do ³ó¿ka. 
Zadaniem Yvonne jest opowiedzieæ mamie o tej his-
torii.
Yvonne: £Ó¯KO.
Badacz:  £ó¿ko, O.K., i�æ do ³ó¿ka, dobrze? 

TEORIA
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M: Jak ty powiedzia³a� i�æ do ³ó¿ka? Gdzie jest s³owo 
i�æ? Gdzie s³owo i�æ? Czy mo¿esz dla mnie znale�æ 
s³owo i�æ? Och, Yvonne, proszê znajd� dla mnie s³owo 
i�æ. Zrób to jednym palcem, Yvonne. No gdzie jest i�æ? 
Gdzie jest s³owo i�æ?
Y: I�Æ.
M: Dziêkujê.
Matka demonstruje zorientowan¹ na uczenie postawê � 
dziêkuje Yvonne za w³a�ciw¹ i poprawn¹ wypowied�. 
(Smith, 2003)

Styl wspó³konstrukcyjny 
Yvonne opowiedzia³a ojcu o historyjce, jak¹ przeczyta³ 
jej badacz kiedy ojca nie by³o w pokoju.
Ojciec: Co zrobi³a czarownica?
Yvonne: W£O¯YÆ.
O: W³o¿yæ? O.K., w³o¿yæ co?
Y: KOT.
O: Kota? Gdzie czarownica w³o¿y³a kota? 
Y: (Wskazuje) OGRÓD.
O: (Otwiera mapê) Gdzie czarownica w³o¿y³a kota?
Y: NA ZEWNATRZ.
F: W³o¿y³a kota na zewn¹trz?
Y: Tak. (przytakniêcie g³ow¹, u�miech).
Ojciec demonstruje bardziej styl wspólkonstrukcyjny; 
pomin¹³ wskazanie symbolu (�na zewn¹trz�).
(Smith, 2003)

Jak widaæ w poni¿szym zestawieniu, mniej precy-
zyjne nastawienie rozmówcy mo¿e okazaæ siê bardziej 
korzystne (Snow, 1995).

Ilo�æ
symboli Matka Ojciec

1 62 (98,4%) 40 (78,5%)
2 1 (1,6%) 8 (15,6%)
3 2 (3,9%)
4 1 (2,0%)

Razem: 63 51

D³ugo�æ wypowiedzi z u¿yciem PCS

A oto kilka strategii mo¿liwych do zastosowania 
w dialogu w celu poprawy jako�ci i d³ugo�ci wypo-
wiedzi:

1. Zapewnienie wystarczaj¹cego zasobu odpowiedniego 
s³ownictwa.

Zasób s³ów 30 � 50 jest powszechny w normalnym 
rozwoju. Ale wiele dzieci opó�nionych w rozwoju ma 
wiêkszy zasób wypowiadanych s³ów zanim rozpocznie 
budowaæ zdania.

Wybór znaków powinien byæ uzale¿niony od wy-
branej strategii komunikacyjnej.

Musi byæ mo¿liwe kombinowanie/sk³adanie zna-
ków ze s³ownika. 

2. Porozumiewanie siê na temat, który pozwala na bu-
dowanie wypowiedzi z wiêcej ni¿ jedn¹ rol¹ semantyczn¹; 
tj. tematy, w których s¹ istotne i adekwatne relacje pomiêdzy 
lud�mi, obiektami, zdarzeniami itp. 

Promowaæ wiadomo�ci, w których dziecko umiesz-
cza wiele zdarzeñ w tych samych ramach.

Adaptowaæ sytuacjê tak, by by³y wspomniane oso-
by, aktywno�ci, obiekty i lokalizacje. 

Wprowadzaæ negacje dotycz¹ce kolejno�ci i zawar-
to�ci rzeczywistych i wymy�lonych zdarzeñ.

3. Rozwijanie wypowiedzi poprzez stwarzanie dziecku 
mo¿liwo�ci tworzenia wypowiedzi rozwiniêtych.

Rozwijanie jest tradycyjn¹ technik¹ podnoszenia 
dzieciêcego zrozumienia i u¿ywania zdañ powsta³ych 
na bazie ich w³asnej inicjatywy i twórczo�ci jêzy-
kowej.
C: PI£KA

A: Rzucaæ pi³kê. Ja rzucam pi³kê do ciebie.
Nale¿y odró¿niaæ interpretacjê wypowiedzi od 

pomocy w rozwiniêciu wypowiedzi. Dziecko zwykle 
nie potra� zrobiæ tego pierwszego. 

S³owna interpretacja tego, co partner komunikacyjny 
postrzega jako holofrazê, mo¿e nie rozwijaæ dzieciêcej 
umiejêtno�ci tworzenia zdañ ze znaków. 

Wcze�niej przygotowane zdania mog¹ funkcjonowaæ 
jak �formu³y�, co znaczy, ¿e mog¹ one mieæ zawsze tê 
sam¹ sta³¹ funkcjê, bez adaptacji do sytuacji. A to mo¿e 
utrudniaæ twórczo�æ i produktywno�æ lingwistyczn¹ 
w porównaniu do u¿ycia symboli oznaczaj¹cych jeden 
desygnat.5

4. U¿ywanie pytañ wyja�niaj¹cych z zamiarem prowoko-
wania dziecka do rozwijania wypowiedzi.

Z³e zrozumienie lub brak zrozumienia mo¿e wys-
têpowaæ podczas rozmowy z dzieckiem w wieku 
poni¿ej 5 lat. Dzieci jednak nie s¹ zbyt wyczulone 
na sygna³y zak³opotania i zaskoczenia ze strony par-
tnera w rozmowie, tj. sygna³y, które mog³yby ozna-
czaæ, ¿e partner nie zrozumia³ tego, co dziecko po-
wiedzia³o.

Ponadto, m³ody u¿ytkownik komunikacji wspoma-
gaj¹cej móg³ nigdy wcze�niej nie u¿ywaæ komunikatów, 
których tre�æ nie by³a wcze�niej znana partnerowi. 

Dzieciom czêsto nie udaje siê wyraziæ tego, ¿e 
zosta³y �le zrozumiane.

Podczas treningu nabywania umiejêtno�ci jêzyko-
wych jest bardzo wa¿ne, aby dzieci mia³y informacje 
zwrotne co do tego, czy zosta³y zrozumiane. Czêsto 
nazywamy to �negocjacjami dotycz¹cymi znaczenia�.

Pytania wyja�niaj¹ce typu Hm? i Co chcesz?, Co 
powiedzia³e�?, przeformu³owania, powtórzenia i inne 
próby zmierzaj¹ce do wyja�nienia tego, co dziecko 
powiedzia³o, informuje je, ¿e to, co powiedzia³o nie 
by³o w klarowne. 

Poprawianie, które dziecko odbiera jako odrzucenie 
jego próby porozumiewania siê, mo¿e mieæ negatywny 
wp³yw na jego rozwój jêzykowy.

Negocjacje dotycz¹ce znaczenia nie wydaj¹ siê 
dawaæ dziecku poczucia odrzucenia, a raczej wp³ywaj¹ 
na jego rozwój jêzykowy w pozytywny sposób. Pro-
ces wyja�niania staje siê rozszerzeniem tematu i w ten 
sposób zachêca dziecko do powtórzenia lub przefor-
mu³owania tego, co by³o niezrozumiane.

TEORIA
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Studium przypadku: promowanie opowiadania
Marianne, wiek 5 lat, MPD, mo¿e chodziæ, ale czêsto 
siê przewraca i ma trudno�ci za wstawaniem. Rozumie 
wiele s³ów ale ma problemy ze zrozumieniem zdañ. 
Nie mówi, ale u¿ywa do porozumiewania siê symboli 
gra�cznych (PCS). Uczêszcza do zwyk³ego przedszko-
la, w którym jest 5 klas z 19 uczniami w ka¿dej z nich. 
W jej klasie s¹ dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Celem zabawy by³o u³atwienie nauki zadawania 
pytania �kto?�

Nauczyciel zaproponowa³ zabawê �Kto jest pod 
pledem?� Gra wymaga zaprezentowania wszystkim 

dzieciom sposobu porozumiewania siê 
przy pomocy symboli gra�cznych. 

Symbole gra�czne s¹ umieszczone na 
du¿ej tablicy dostêpnej dla wszystkich 
dzieci.

S³ownictwo: PYTANIE, KTO, POD, PLED, 
CH£OPIEC, DZIEWCZYNKA, SPODNIE, KOSZULKA, 
SWETER, W£OSY i nazwy kilku kolorów.

Jedno z dzieci, doros³y lub lalka 
jest schowane pod pledem, a na tablicy 
nauczyciel wskazuje nastêpuj¹ce symbo-
le: PYTANIE KTO POD PLEDEM.

Dzieci s¹ zachêcane do tego, aby 
u¿ywaæ symboli do powiedzenia czego� 
o osobie lub lalce, która znajduje siê pod 
pledem. 

Dzieci mówi¹ce zwykle w tym sa-
mym czasie wypowiadaj¹ s³owo i wska-
zuj¹ symbol na tablicy.

Marianne wskazuje symbol na swo-
jej tablicy do porozumiewania siê, a nau-
czyciel lub które� z dzieci wskazuje ten 
sam symbol na wspólnej tablicy.

Dzieci kolejno pytaj¹ i odpowiadaj¹ 
na pytania.

Dzieci mówi¹ce bêd¹ spontanicznie 
u¿ywaæ takich pytañ, jakich u¿ywa³ 
nauczyciel, kiedy pyta³ zarówno Marianne, 

jak i  inne dzieci. Tym samym kszta³tuj¹ podstawê do 
spontanicznych gier i niezale¿nego porozumiewania 
siê z Marianne.

Wypowiedzi dzieci w trakcie zabawy:
Sprawna 6-letnia dziewczynka:

- ZIELONY KOSZULKA POD BIA£Y SWETER, NIEBIESKI SPODNIE, 
RÓ¯OWY DZIEWCZYNKA ZABAWNY

Marianne (sprawdza nauczyciel):
- RÓ¯OWY CZARNY W£OSY CH£OPIEC

�Masz ró¿owe i czarne w³osy (nie blond) i jeste� 
ch³opcem, ¿artujê�. 

Wszystkie dzieci uzna³y zadawanie pytañ i odpo-
wiadanie przy pomocy PCS za bardzo interesuj¹ce 
i zabawne. Rówie�nicy zaproponowali, aby zagraæ 
w grê �co-mogê-powiedzieæ� przy pomocy PCS. By³a 
to aktywno�æ, w której Marianne mia³a wiêcej odpo-
wiedniego do�wiadczenia i w zwi¹zku z tym by³a 
najlepsza.

Pytanie �kto?� nauczane by³o nie w izolacji, ale ja-
ko czê�æ szerszej praktycznej konwersacji powi¹zanej 

Kiedy chcemy uczyæ dzieci strategii wyja�niania, 
przydatne mog¹ siê okazaæ gry z przeszkodami.

5. Kreowanie sytuacji w taki sposób, aby dziecko mog³o 
dokoñczyæ niedokoñczone zdanie poprzez dodanie krytycz-
nych/wa¿nych informacji.

Jednym ze sposobów analizy sytuacji æwiczeniowych 
ze wzglêdu na znaczenie i uwagê, jest próba znalezienia 
krytycznych aspektów sytuacji komunikacyjnej. 

Wed³ug Bertil Bjerkan krytycznym s³owem jest to 
s³owo, które koniecznie trzeba powiedzieæ wypowiada-
j¹c siê na dany temat.

Uczenie siê zrozumienia jest uczeniem siê odnajdy-
wania tego, co jest krytyczne w wypowiedzi i w sy-
tuacji. Co musi byæ dostrze¿one i zrozumiane po to, 
by dope³niæ wiadomo�æ i uczyniæ j¹ zrozumia³¹? 
Co musi zawieraæ wypowied�, ¿eby by³a przez innych 
odbierana jako pe³na? 

6. Unikanie pytañ, które przyczyniaj¹ siê do odpowiedzi 
eliptycznych.

Elipsy s¹ skróconymi zdaniami. W jêzyku doro-
s³ych brakuj¹ce elementy zdania stanowi¹ na ogó³ in-
formacje wcze�niej podane, na przyk³ad: 
A: Kto jest twoim nauczycielem?
C: Marit.

7. Zachêcanie dzieci do opisywania tego, co widz¹.
Opisywanie humorystycznych sytuacji, na przyk³ad 

tego, jak nauczyciel stoi na g³owie lub je z pustego ta-
lerza, mo¿e byæ bardziej zabawne ni¿ opisywanie co-
dziennych sytuacji rutynowych. 

TEORIA

Prof. von Tetzchner podczas konferencji w Budapeszcie
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z przyczynianiem siê do rozwijania u wszystkich dzieci 
umiejêtno�ci porozumiewania siê i komentowania, wy-
magaj¹cego wielu ró¿nych sk³adowych informacji. 
Praktyczne æwiczenia w porozumiewaniu siê, które 
przyczyniaj¹ siê do w³¹czenia wymagaj¹, by dzieci 
mia³y wspólny temat lub zainteresowania. Gry i inne 
praktyczne æwiczenia w porozumiewaniu siê, powi¹-
zane z pytaniem �kto?� s³u¿¹ dostarczeniu dzieciom 
wymiany komunikacyjnych kompetencji, które umo¿-
liwiaj¹ interesuj¹c¹ konwersacjê o ludziach, to jest na 
temat, który Marianne lubi i ma dobrze opanowany. 

 
Studium przypadku: scenariusze i opowiadania
Ch³opiec w wieku 7 � 13 lat. Ciê¿ka postaæ MPD. Czês-
to choruje. Czasem nie potra� siedzieæ, musi le¿eæ na 
macie na pod³odze. U¿ywa pomocy komunikacyjnej 
z piktogramami i symbolami Blissa. Jego porozumie-
wanie siê jest bardzo powolne. Mieszka na peryferiach 
ma³ego miasta. Uczêszcza do normalnej klasy. Przez 
ca³y czas ma osobistego asystenta.

Wska�niki w³¹czenia odnosz¹ce siê do rówie�-
ników:
� Lekcja symboli Blissa dla wszystkich (Sander ju¿ je 

opanowa³).
� Kopie jego tablicy komunikacyjnej s¹ zawsze 

dostêpne.
� Pozwolono dzieciom zrobiæ sobie w³asne kopie 

tablic Sandera. 
� Przedstawiono je jako �technologiê cool�.

Wska�niki w³¹czenia odnosz¹ce siê równocze�nie 
do Sandera i jego rówie�ników:
� Osobiste rozmowy
� Promowanie autonomii w porozumiewaniu siê
� Scenariusze
� Autentycznie osobiste wypowiedzi

Plan pracy:
� T³umaczenie dowcipów na symbole Blissa (to jest 

zadanie, w którym Sander jest wyj¹tkowo dobry).
� Klub klasowy � rozpoczyna on swoj¹ dzia³alno�æ 

jako klub tajny. W jego sk³ad wchodz¹ Sander, 
dwóch uczniów i asystent. Zajêcia trwaj¹ dwie go-
dziny w tygodniu plus wiele przerw.
Co zosta³o osi¹gniête?

� dla wszystkich dzieci z klasy:
� Ogólna wiedza z zakresu kultury
� Pozytywna atmosfera w klasie
� Lepsze zrozumienie ró¿nic pomiêdzy dzieæmi
� Wspólna historia
� Dzielenie siê tajn¹ wiedz¹

� dla Sandera:
� Wyj¹tkowy rozwój umiejêtno�ci porozumie-

wania siê przy pomocy systemów gra�cznych
� Udzia³ w spo³eczno�ci uczniów
� Przyja�ñ z rówie�nikami
� Identy�kacja � poczucie przynale¿no�ci
Jednym z najczêstszych pytañ, które zadaje sobie 

wielu terapeutów jest: jak sk³oniæ dzieci do u¿ywania 
tablic komunikacyjnych?

Oto kilka twórczych propozycji z praktyki tera-
peutycznej:

1. Nauczycielka opowiada³a o tym co ona uwa¿a 
za mi³¹ wyprawê statkiem. Sander odpowiada: PISTOLET 
OBAWIAÆ SIÊ CHORY. To by³a otwarta ³ód�, a poniewa¿ 
by³a spora fala ³ód� ko³ysa³a siê trochê.

2. MARYNARKA CZAPKA PÓ£KA NA KSI¥¯KI GARDEROBA

 �Ja odwiedzi³em ojciec ojciec�
MARYNARKA = znaczenie �wyj�æ na zewn¹trz� lub 

�odwiedziæ�
CZAPKA = �ojciec ojciec� (wygl¹da jak czapka 

dziadka, któr¹ nosi³ i w holu dziadka jest pó³ka na 
ksi¹¿ki i garderoba

 Sander mia³ symbol DZIADEK na swojej tablicy 
komunikacyjnej, ale w Norwegii odró¿nia siê bastefar 
(dziadek ze strony matki) i farfar (ojciec ojca), tak wiêc 
dla Sandera nie s¹ to te same osoby.

Z£Y PAMIÊTAÆ SWETER DRES CZE�Æ PIKTOGRAM LEKCJA 
OBCINAÆ W£OSY W£OSY

�Jestem z³y. Pamiêtaj przynie�æ sweter i dres 
jutro do szko³y. Cze�æ, przy okazji, dzi� dosta³am 
nowe piktogramy. Chcê obci¹æ w³osy. Kto� na lekcji 
powiedzia³, ¿e mam d³ugie w³osy.�

3. CZE�Æ MATKA KASETA KOMPUTER KIWI JEDZENIE TWARZ 
OKULARY

�Cze�æ mamo, ja chcê jutro pokazaæ w szkole tê 
kasetê. Wczoraj sam pracowa³em na komputerze. 
Próbowa³em kiwi i okaza³o siê bardzo smaczne, mamo 
i tato.� (Sander z jakiego� powodu czêsto u¿ywa TWARZ 
i OKULARY dla wyra¿enia �mama� i �tata�) (Brekke 
i von Tetzchner, 2003)

Poni¿ej zaproponowano kilka strategii, które 
mog¹ wspieraæ rozwój wypowiedzi dzieci mówi¹cych 
i dzieci u¿ywaj¹cych pomocy komunikacyjnych: 
� Modelowanie � opowiedz dziecku historyjkê 

u¿ywaj¹c gestów/znaków, np. �Kiedy� mia³em taki 
okropny zastrzyk...� i nastêpnie popro� dziecko 
o relacjê z podobnego osobistego do�wiadczenia. 

� U¿ywaj rozszerzeñ tematu, które pomagaj¹ dziecku 
poszerzaæ w³asne wypowiedzi: �Co siê wtedy 
sta³o?� lub �Jak siê czu³e�?�

� U¿ywaj powtórzeñ, na przyk³ad: �Przewróci³e� 
siê?� � z odpowiedni¹ intonacj¹.

� U¿ywaj rozszerzeñ, kiedy powtarzasz to, co 
dziecko powiedzia³o, dodaj¹c dalsze informacje:  
�Przewróci³e� siê i zrani³e� kolano�.

� Pokazuj uwagê komunikacyjn¹ � pokazuj, ¿e jeste� 
¿ywo zainteresowany, pozytywnie zaanga¿owany, 
udzielaj informacji zwrotnych. 

� U¿ywaj pytañ wyja�niaj¹cych, które naprowadzaj¹ 
dziecko na w³a�ciwy kierunek i ocenê.

� Okazuj wytrwa³o�æ � zachêcaj dziecko do udzia³u 
w dialogu poprzez oferowanie w³asnego udzia³u 
i odpowiadanie na wypowiedzi dziecka.

� Okazuj zainteresowanie do�wiadczeniami, których 
z dzieckiem nie prze¿ywali�cie � jest to dla niego 
prawdziwa motywacja do opowiadania o czym� 
nieznanym dla partnera komunikacyjnego.

� Dostarczaj informacji � bogatej informacji zwrotnej.
W repertuarze osób towarzysz¹cych u¿ytkownikom 

AAC jest te¿ wiele takich strategii, które mog¹ zniechê-
caæ do narracji zarówno dzieci mówi¹ce, jak i u¿ywa-

TEORIA
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von Tetzchner, S., Øvreeide, K.D., Jørgensen, K.K., 
Ormhaug, B.M., Oxholm, B. & Warme, R. (2004) 
Acquisition of graphic communication by a young girl 
without comprehension of spoken language. Disability 
and Rehabilitation, 26, 1335-1346.

Przypisy
1 por. Tetzchner, 2002, str. 250
2 Styl dyrektywny � zawiera g³ównie pytania 

i odpowiedzi na nie oraz polecenia; dialog (styl 
naprzemienny) � ka¿dy z rozmówców jest autono-
miczny i jego wypowiedzi s¹ równowa¿ne, zawiera 
g³ównie wypowiedzenia twierdz¹ce. (przyp. E.P.)

3 Dziecko �mówi� symbolami, jego rozmówca 
s³owami. (przyp. E.P.)

4 Skanowanie zale¿ne � strategia wyboru symboli, 
w której rozmówca wskazuje kolejno symbole lub 
ich grupy/kolumny/rzêdy, a u¿ytkownik potwier-
dza wybór umówionym znakiem (kiwniêcie g³ow¹, 
wokalizacja, gest, itp.)(przyp. E.P.)

5 Jeden symbol PI£KA mo¿e w ró¿nych kontekstach 
sytuacyjnych oznaczaæ: �chcê pi³kê�, �rzuca pi³kê�, 
�mecz pi³ki no¿nej�; natomiast symboli z przypisa-
nymi znaczeniami ca³ej wypowiedzi, np. CHCÊ PI£KÊ, 
nie mo¿na ju¿ u¿yæ w innym znaczeniu. (przyp. E.P.)

Artyku³ jest opracowaniem prezentacji wyst¹pienia wyg³oszo-
nego przez prof. Tetzchnera na V Konferencji Krajów Europy 
�rodkowej i Wschodniej � Alternatywne i wspomagaj¹ce spo-
soby porozumiewania siê, Budapeszt, 7 � 9 grudnia 2005 r.
T³umaczenie: Katarzyna Kaniecka
Opracowanie: Ewa Przebinda

j¹ce pomocy komunikacyjnych. Niektóre z nich pozor-
nie usprawniaj¹ proces komunikacji: 
� Zmienianie tematów, to znaczy nag³e pytanie o in-

ne wydarzenia, podczas gdy dziecko nadal jest sku-
pione na poprzednim temacie. 

� Zbyt zamkniête lub specy�czne pytania, które zmie-
nia interakcjê w przes³uchanie. 

� Nieuwaga � brak reakcji na to, co dziecko komu-
nikuje.

� Bezpo�rednie poprawianie, na przyk³ad: �Nie, tak 
jest �le, powiedz to tak�.

� �Krêcenie� � powodowanie, ¿e dziecko czuje siê za-
gubione: �Poszli�my do.... i poszli�my bo to by³o...�

� Nadmierne zachêcanie do dzielenia siê do�wiad-
czeniami, w sytuacji kiedy dziecko wie, ¿e roz-
mówca zna odpowied� i to powoduje, ¿e ma ma³¹ 
motywacjê do konstruowania nowych interesu-
j¹cych relacji. 

� Informacja zwrotna zawieraj¹ca powtórzenia bez 
rozszerzenia (na podstawie Grove i Tucker, 2003).

Gotowe zdania znajduj¹ce siê w tablicy komunika-
cyjnej mog¹ byæ przydatne w szybkim porozumiewa-
niu siê, nie s¹ natomiast potrzebne w wiêkszo�ci nor-
malnych wypowiedzi.

Symbol TOALETA mo¿e funkcjonowaæ po prostu jako 
sprawny komunikat POTRZEBUJÊ I�Æ DO TOALETY.

Mog¹ �le wp³ywaæ na rozwój autonomicznych 
konstrukcji narracji, utrudniaj¹ powiedzenie czego� 
nowego.

Z powy¿szych rozwa¿añ i obserwacji wynika, ¿e 
zastosowanie pojedynczych symboli promuje umiejêt-
no�ci konwersacyjne u¿ytkowników systemu i powo-
duje znaczn¹ oszczêdno�æ miejsca.

Istotne publikacje:
von Tetzchner, S. (2004) Early intervention and prevention 

of challenging behavior in children with learning disabili-
ties. Perspectives in Education, 22, 85-100.

von Tetzchner, S.v. & Grove, N. (Eds.) (2003) Augmen-
tative and alternative communication: Developmental is-
sues. London, UK: Whurr (Whiley).

von Tetzchner, S. & Jensen, M.H. (Eds.) (1996), Aug-
mentative and alternative communication: European per-
spectives. London, UK: Whurr (Whiley).

von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000) Introduction 
to augmentative and alternative communication, Second 
edition. London: Whurr (Whiley).

von Tetzchner, S.v. & Martinsen, H. (2000) Einführung 
in Unterstützte Kommunikation. Heidelberg: Univer-
sitätsverlag Winter.

von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2002) Wprowadzenie 
do wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów porozum-
iewania siê. Warszawa: Stowarzyszenie �Mówic bez 
S³ów�.

von Tetzchner, S. von, Brekke, K.M., Sjøthun, B. & 
Grindheim, E. (2005) Constructing preschool commu-
nities of learners that afford alternative language devel-
opment. Augmentative and Alternative Communica-
tion, 21, 82-100.
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PRAKTYKA

Wspomagana stymulacja 
jêzyka [cz. 1]
Ewa Przebinda
Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie

Wspomagana stymulacja jêzyka (ang. Aided Language 
Stimulation) to podej�cie stymulacji jêzykowej, w któ-
rym terapeuta wskazuje na symbole na tablicy komuni-
kacyjnej dziecka w powi¹zaniu z trwaj¹c¹ aktywno�ci¹. 
Uczniowie ucz¹ siê poprzez modelowanie. Autork¹ tego 
podej�cia jest Carol Goossens�, która rozpowszechni³a 
je w Stanach Zjednoczonych poprzez swoje publikacje, 
warsztaty i informacje w Internecie. Niniejszy artyku³ 
jest opart¹ na literaturze i dostêpnych w Internecie 
materia³ach prób¹ przybli¿enia polskim terapeutom tego 
bardzo u¿ytecznego w pracy z ma³ymi dzieæmi podej�cia. 
Przy pewnych mody�kacjach mo¿e ono byæ stosowane 
w pracy z dzieæmi autystycznymi, z zespo³em Downa, 
z upo�ledzeniem umys³owym oraz nastolatkami.

Sposób, w jaki projektujemy system AAC dla nie-
mówi¹cych przedszkolaków czêsto ukrywa, zamiast 
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re pozwoli prowadziæ bie¿¹ce komentowanie tego, co 
siê dzieje podczas zaanga¿owania w tê konkretn¹ sy-
tuacjê.

4. Zdania kluczowe. Poniewa¿ zdania/wypowie-
dzi s¹ bardziej ograniczone ni¿ s³owa w swojej twór-
czej mocy, powiniene� zatroszczyæ siê, by stworzyæ 
wiadomo�ci tak twórcze, jak to tylko mo¿liwe, by 
polepszyæ ich powtarzalne u¿ycie w trakcie aktyw-
no�ci. Na przyk³ad zamiast tworzyæ szereg wysoko 
specy�cznych wiadomo�ci, jak �w³o¿yæ to do miski�, 
�w³o¿yæ to do �li¿anki�, �w³o¿yæ do piekarnika�, asys-
tent mo¿e u¿ywaæ bardziej �ekonomicznych� wiado-
mo�ci, jak �w³o¿yæ do� w po³¹czeniu z ró¿nymi symbo-
lami znajduj¹cymi siê w tablicy.

5. Wykonywanie zachêcaj¹cych do u¿ycia tablic. 
Tablice komunikacyjne musz¹ byæ przechowywane 
blisko miejsca, gdzie bêd¹ wykorzystywane. Daje to 
pewno�æ, ¿e WSJ bêdzie prowadzona w czasie bie¿¹-
cych aktywno�ci. Musz¹ byæ równie¿ przechowywane 
w formacie, który u³atwia szybki dostêp i wyjêcie 
z miejsca przechowywania.

Uczenie rozumienia. Wielu asystentów jest zak³o-
potanych dyrektywn¹ strategi¹ uczenia rozumienia 
symboli jako kroku poprzedzaj¹cego uczenia u¿ycia 
symboli.

1. Trening rozumienia symboli jest zwykle prowa-
dzony w trakcie testowania rozumienia mowy: �Pi³ka, 
poka¿ pi³kê�, �Ksi¹¿ka, poka¿ ksi¹¿kê�.

2. Kiedy dziecko osi¹ga okre�lony poziom bieg³o�ci 
w tych zadaniach rozumienia symboli, rozpoczyna siê 
nauczanie wykorzystania ich do porozumiewania.

3. Taki rodzaj treningu jest zupe³nie inny od spo-
sobu, w jaki dziecko normalnie nabywa jêzyk, to jest 
jako rezultat s³uchania jêzyka u¿ywanego czêsto i inter-
aktywnie, w kontek�cie. Analogicznie odbywa siê to 
w przekazie wspomaganym2 lub wspomaganej stymu-
lacji jêzyka.

Wspomagana stymulacja jêzyka jest strategi¹ ucze-
nia, w której pomocnik uwydatnia/wskazuje symbole 
na tablicy u¿ytkownika w trakcie interakcji i w kon-
takcie werbalnym z nim. Podobnie, jak w komunikacji 
totalnej, wybór symboli zawsze towarzyszy jego 
s³owny odpowiednik (oznaczaj¹cy symbol), np. �Teraz 
OTWORZYMY (wskazuje symbol �otwieraæ�) pude³ko 
i W£O¯YMY DO (pokazuje symbol �w³o¿yæ do�) MISKI 
(pokazuje symbol �miska�).

1. W trakcie obserwacji WSJ wykonywanej przez 
asystenta, dziecko mo¿e ustanowiæ umys³owy wzór, 
jak symbole mog¹ byæ ³¹czone i twórczo wykorzystane 
do przekazywania informacji w trakcie specy�cznej 
aktywno�ci, do której tablica zosta³a zaprogramowana.

2. Podobnie, jak s³uchanie mowy jest naturalnym 
sposobem normalnego uczenia siê dzieci rozumienia 
jêzyka, tak WSJ eliminuje potrzebê przeznaczania 
przez terapeutê specjalnego czasu na trening rozumie-
nia symboli.

3. Ogólne wskazówki s³ownej stymulacji jêzyka 
(powy¿ej poziomu 2. r.¿.):
� u¿ywaj przede wszystkim pojedynczych s³ów (sym-

promowaæ, czêste, interaktywne, twórcze u¿ycie tego 
systemu.

1. Bardzo �rozcieñczony� zestaw wiadomo�ci kon-
tra skoncentrowany zasób wiadomo�ci � s³ownictwo/
wiadomo�ci. Chcemy, ¿eby dzieci u¿ywa³y swojego 
systemu AAC czêsto, interaktywnie i twórczo, a czêsto 
nie dajemy im systemu, który by to umo¿liwia³. Je�li 
dziecko u¿ywa skoncentrowanego s³ownika, ma dyle-
mat, czy powiedzieæ niewiele o wielu rzeczach, czy 
wiele o niewielu. Podej�cie wspomaganej stymulacji 
jêzyka zak³ada, i¿ lepszym sposobem jest przygoto-
wanie tablic tematycznych bazuj¹cych na konkretnych 
aktywno�ciach zapewniaj¹cych dziecku mo¿liwo�æ 
bogatego, interaktywnego i twórczego uczestnictwa 
jêzykowego w danej aktywno�ci. Taka tablica groma-
dzi s³ownictwo potrzebne do porozumiewania w kon-
kretnej sytuacji. 

Ma³e dzieci, które zwykle porozumiewaj¹ siê w za-
kresie jednego tematu dziej¹cego siê �tu i teraz� potrze-
buj¹ tak skonstruowanych pomocy. Poza tym u³atwia 
im to uczenie siê poruszania w zakresie jednego 
tematu. Ponadto dziecko ³atwiej nauczy siê u¿ywania 
swojego systemu w trakcie trwaj¹cych czynno�ci, ni¿ 
w sztucznych warunkach gabinetu terapii indywidu-
alnej. Umiejêtno�ci porozumiewania powinny byæ 
æwiczone w sytuacjach, w których chcemy, ¿eby by³y 
przez dziecko wykorzystywane i z ró¿nymi partnera-
mi komunikacyjnymi.

2. Trening przez osmozê
Je�li dzieci maj¹ nabyæ bieg³o�ci w u¿yciu swojego 

systemu AAC, asystenci1 musz¹ rozpocz¹æ u¿ywanie 
tego systemu razem z dzieæmi.

Dzieci maj¹ zapewniony system AAC i oczekujemy, 
¿e przez osmozê naucz¹ siê, jak u¿ywaæ go czêsto, in-
teraktywnie i twórczo. 

Przyszli u¿ytkownicy musz¹ mieæ zapewnione czês-
te przyk³ady interaktywnego, twórczego u¿ycia, aby 
zdobyæ jaki� wzór bieg³o�ci.

Nikt nie dyskutuje z faktem, ¿e by³oby trudniejsze 
zostaæ ekspertem na temat X, je�li twój instruktor rzad-
ko mówi o X w twojej obecno�ci.

Podobnie trudne jest dla niemówi¹cego zostaæ 
bieg³ym u¿ytkownikiem AAC, je�li terapeuta rzadko 
modeluje interaktywne u¿ycie symboli gra�cznych 
w czasie wszystkich aspektów klasowej rutyny.

Je�li dzieci zdobywaj¹ bieg³o�æ w u¿yciu swoich po-
mocy AAC, asystent musi rozpocz¹æ u¿ywaæ dzieciê-
cego systemu do komunikowania siê z nimi.

Wspomagana stymulacja jêzyka to strategia ucze-
nia siê, która usi³uje rozwi¹zaæ ten dylemat.

1. W trakcie prowadzenia wspomaganej stymulacji 
jêzyka asystent wskazuje kluczowe symbole na tabli-
cy komunikacyjnej dziecka w powi¹zaniu z trwaj¹c¹ 
werbaln¹ stymulacj¹ kierowan¹ do dziecka.

2. Konieczne jest znacznie wcze�niejsze planowanie, 
by byæ pewnym, ¿e tablice komunikacyjne wymagane 
do zaplanowanej aktywno�ci bêd¹ chêtnie u¿ywane 
przez asystentów do wspomaganej stymulacji jêzyka.

3. S³owa kluczowe. Nale¿y wybraæ s³ownictwo, któ-
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boli) i krótkich, gramatycznie poprawnych wypo-
wiedzi (wypowiedzi z symboli) mówi¹c o tym, co 
dziecko s³yszy, widzi, robi i czuje.

� mów powoli, wstawiaj¹c wiele pauz w trakcie prze-
biegu swojej wypowiedzi.

� u¿ywaj wielu powtórzeñ, kiedy opisujesz to, co siê 
aktualnie dzieje.

� kiedy dziecko wskazuje co� niewerbalnie, zapew-
nij mu pojedyncze s³owo (symbol) potrzebny do 
komunikowania dok³adnie tej samej intencji.

� kiedy dziecko wskazuje co� przy pomocy pojedyn-
czego s³owa (symbolu), rozszerz jego wypowied� 
do semantycznego odpowiednika w po³¹czeniu 
dwóch s³ów (symboli). 

� zapobiegaj efektowi �zygzaka� � losowemu, bez in-
tencji komunikacyjnej, wskazywaniu wielu symboli 
na ca³ej tablicy komunikacyjnej.
Kiedy dziecko jest na niskim poziomie poznaw-

czym, WSJ powinna byæ wolniejsza i ukierunkowa-
na na wskazywanie pojedynczych kluczowych pojêæ 
w wypowiedzi.

Etapy rozwojowe w pod¹¿aniu za wskazywaniem:
� Sprawne dziecko uczy siê pod¹¿aæ za wskazy-

waniem miêdzy 8. a 12. m.¿. Najpierw, przed 
8. m.¿., bêdzie ono patrzy³o raczej na palec, ni¿ na 
to, co nim wskazujemy.

� Po 12. m.¿. sprawne dzieci demonstruj¹ w³asne 
u¿ycie wskazywania w celu proszenia oraz wska-
zywania na przedmiotu w celu dzielenia uwagi 
(wspólnego pola uwagi).

� Kiedy dziecko jest na poziomie rozwoju 12 � 18. 
m.¿. i ma wymagany poziom receptywny i ekspre-
sywny umiejêtno�ci wskazywania, powinni�my 
wprowadziæ WSJ, co zapobiegnie efektowi 
�zygzaka�.
Wskazywanie symboli na tablicy mo¿na wykony-

waæ u¿ywaj¹c:
1. wskazywania palcem
2. wska�nika �wietlnego � mo¿e byæ bardziej u¿yteczny 

ni¿ wskazywanie palcem, kiedy pracujemy z ma³ymi 
dzieæmi. Nie zas³ania dziecku symboli.

3. Piszcz¹cy palec � w trakcie wskazywania, asystent 
naciska trzyman¹ w d³oni ma³¹ piszcz¹c¹ zabawkê 
(nie widzian¹ przez dziecko). Przyci¹ga to uwagê 
dziecka do tablicy i wskazywanych symboli.

4. Lalka-pomocnik z wskazuj¹cym palcem � asystent 
pomaga lalce u¿ywaæ tablicy do komunikowania 
siê z nim i z dzieckiem. Poniewa¿ lalka jest �niemó-
wi¹ca�, asystent musi g³o�no wypowiadaæ to, co 
lalka wskazuje. Na przyk³ad, kiedy lalka-pomocnik 
komunikuje przy pomocy tablicy ze smako³ykami, 
¿e chce ciasteczko, pomocnik mo¿e skomentowaæ: 
�Co takiego, Haniu?� To zwraca uwagê dziecka 
na to, co lalka-Hania komunikuje. Hania jeszcze 
raz pokazuje CHCÊ CIASTKO, co asystent komentuje: 
�O.K., ju¿ wiem. Hania mówi, ¿e �chce ciastko�. 
Proszê, Haniu, tu jest twoje ciastko�.

5. Kiedy WSJ jest prowadzona z grup¹ dzieci, asys-
tent prowadzi j¹ u¿ywaj¹c w³asnej wzorcowej tabli-
cy komunikacyjnej.

Trening ekspresji � uczenie u¿ycia tablicy 
i symboli
1. Stopniowa ekspozycja. Kiedy tablice komunika-

cyjne s¹ tworzone w celu ogarniêcia maksymalnie 
du¿ego zasiêgu s³ownictwa, tablica mo¿e byæ stale 
dostosowywana, by wyj�æ naprzeciw potrzebom 
konkretnego ucznia poprzez stopniowe eksponowa-
nie symboli. Mo¿na to osi¹gn¹æ zakrywaj¹c nie-
potrzebne na razie symbole u¿ywaj¹c kryj¹cej 
ta�my klej¹cej b¹d� arkusza papieru z wyciêtymi 
okienkami ods³aniaj¹cymi potrzebne aktualnie sym-
bole. Mo¿na równie¿ zostawiæ puste okienka dokle-
jaj¹c z biegiem czasu potrzebne symbole.

2. Po pewnym czasie trwania WSJ, wiele dzieci spon-
tanicznie zaczyna demonstrowaæ ekspresywn¹ 
komunikacjê. Z innymi bêdzie konieczne spec-
jalne trenowanie ekspresji, to jest dodatkowy na-
cisk trzeba po³o¿yæ na wywo³anie spontanicznych, 
samodzielnie tworzonych przez dziecko komu-
nikatów. Mo¿na to osi¹gn¹æ u¿ywaj¹c dwóch tech-
nik uczenia: niewerbalne chwilowe podpowiedzi 
oraz podpowiedzi �wietlne.
Niewerbalne chwilowe podpowiedzi. Kiedy uczy-

my dzieci na wczesnych etapach poznawczych (roz-
wojowo poni¿ej 2. r.¿.) u¿ywaæ systemu AAC inter-
aktywnie, pomocne jest w³¹czenie niewerbalnych 
chwilowych podpowiedzi w bie¿¹c¹ WSJ. Niewerbalne 
chwilowe podpowiedzi to niewerbalne (osi¹gane przez 
ekspresjê twarzy, gesty, postawê cia³a) wykonywane 
przez asystenta, które poprzedzaj¹ wskazywanie sym-
boli na tablicy. Spe³niaj¹ dwie funkcje: 
1. Z perspektywy poznawczej koduj¹ istotê danego 

symbolu w bardziej podstawowej, ³atwiejszej do 
zrozumienia niewerbalnej formie.

2. Z perspektywy �wychowawczej�: 
a) zapowiadaj¹ dany symbol pozwalaj¹c dziecku 

przewidzieæ jego wskazanie przez asystenta; 
b) narzucaj¹ opó�nienie, w którym dzieci, zapoznane 

wcze�niej z t¹ rutyn¹, mog¹ spontanicznie wybraæ 
odpowiedni symbol, który ju¿ znaj¹ z poprzednich 
do�wiadczeñ.
Kiedy próbujemy wykszta³ciæ ekspresjê komunika-

cyjn¹, wa¿ne jest, by my�leæ o procesie uczenia raczej 
jako o �k³adzeniu podwalin� dla komunikacji, ni¿ 
o wymaganiu od dziecka produkowania wypowiedzi 
poprzez:
- dodatkowe nadmierne pytania: �Czego potrzebu-

jemy?�, �Co musimy zrobiæ?�
-  komendy: �Otwórz to�
Efekt �k³adzenia podwalin� mo¿na osi¹gn¹æ poprzez 

podpowiedzi:
- s³owne: �Jeszcze tego nie zrobili�my�, �Oj, czego� 

tu brakuje�
- niewerbalne � podwalin¹ do u¿ycia wiadomo�ci 

�Otwórz to� mo¿e byæ próba sabota¿u czynno�ci 
poprzez nalewanie zawarto�ci opakowania do mis-
ki bez otwarcia opakowania.
Kiedy wprowadzamy sabota¿ rutyny, bardzo po-

mocna w procesie interakcji mo¿e siê okazaæ niemó-
wi¹ca lalka-pomocnik. Nie tylko mo¿e u¿ywaæ tablicy 
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komunikacyjnej do rozmowy z asystentem lub dziec-
kiem, ale tak¿e prowokowaæ dziecko do wypowie-
dzi poprzez ró¿norodne sabotowanie czynno�ci. Na 
przyk³ad, kiedy dziecko produkuje z³o¿one z wie-
lu symboli wiadomo�ci W£O¯YÆ MAS£O MISKA, lalka-
pomocnik mo¿e �le zinterpretowaæ wiadomo�æ 
dziecka wk³adaj¹c mas³o pod miskê i prowokuj¹c 
w ten sposób dziecko do sprecyzowania wiadomo�ci 
przez u¿ycie przyimka do.

Podpowiedzi �wietlne. Na wczesnych etapach 
podpowiedzi �wietlne zak³adaj¹ przede wszystkim 
odpowiedzialno�æ za: 
1) rozpoznanie, kiedy istnieje okazja komunikacyjna, 
2) decyduj¹, która wiadomo�æ jest odpowiednia 

w jêzykowym i niejêzykowym kontek�cie.
Na przyk³ad po pytaniu skierowanym do dziecka: 

�Hej, Kuba. Jak leci?�, asystent �wieci³by na wia-
domo�æ �WIETNIE. Kuba musi jedynie nacisn¹æ lub 
wskazaæ to, co jest pod�wietlone. Asystent mo¿e 
nastêpnie posun¹æ interakcjê krok dalej poprzez 
pod�wietlenie np. symbolu oznaczaj¹cego wiadomo�æ 
�A JAK TY SIÊ MASZ?�

Istotne jest, ¿e wskazówka �wietlna nie mówi 
w trakcie tego procesu. Jej rol¹ nie jest s³u¿yæ jako 
interpretator, lecz raczej jako podpowied� dla dziecka, 
która wiadomo�æ jest odpowiednia w danej sytuacji. 

Celem tego procesu treningu jest spontaniczne, 
z w³asnej inicjatywy ucznia u¿ycie tablicy. Mo¿na 
stosowaæ dwa rodzaje podpowiedzi �wietlnych: sta³e 
lub chwilowe podpowiedzi �wietlne. Sta³e, to zna-
czy pod�wietlaj¹ce symbol do czasu wskazania go 
przez dziecko, chwilowe to oko³o dwusekundowe 
pod�wietlenie danego symbolu. W dalszych eta-
pach nauki mo¿na zastosowaæ niewielkie czasowe 
opó�nienie przed zastosowaniem podpowiedzi, da-
j¹c szansê dziecku na skorzystanie z tablicy bez pod-
powiedzi.

U dzieci, które wolniej dorastaj¹ do ekspresywnego 
u¿ycia swoich tablic mimo przej�cia przez pierwszy 
etap obserwacji ich u¿ycia przez asystentów, mo¿na 
u¿yæ nastêpuj¹cej hierarchii podpowiedzi:

podpowied� wynikaj¹ca z kontekstu à wskazówka 
s³owna nie wprost à �szukaj¹ca� podpowied� �wietl-
na3 à s³owna podpowied� wprost à chwilowa wska-
zówka �wietlna

Czê�æ druga artyku³u bêdzie po�wiêcona praktycz-
nym aspektom prowadzenia wspomaganej stymulacji 
jêzyka: planowaniu aktywno�ci, doborze s³ownictwa, 
przygotowaniu pomocy, wskazówkom prowadzenia 
zajêæ itp. 
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Przypisy
1 W angielskiej terminologii wystêpuje s³owo fa-

cilitator trudno przet³umaczalne na jêzyk polski. 
Oznacza nie tylko nauczyciela czy terapeutê, ale 
ka¿d¹ osobê, która w danym momencie jest przy 
dziecku, pomaga, u³atwia wykonywaæ pewne 
czynno�ci i rozmawia. Mo¿e oznaczaæ rodzica, 
wolontariusza, nauczyciela, pomoc nauczyciela, 
opiekuna, terapeutê, itd. W niniejszym opracowa-
niu przyjê³am formê �asystent�.

2 Przekaz wspomagany (augmented input) to po-
dej�cie, w którym rozmówca u¿ytkownika sys-
temu AAC mówi¹c do niego, jednocze�nie u¿y-
wa odpowiadaj¹cych niektórym lub wszystkim 
elementom wypowiedzi gestów lub symboli. 
Ma to na celu u³atwienie rozumienia mowy oso-
bom, które maj¹ z tym problemy (zaburzenia 
o typie afazji).

3 �Szukaj¹ca� wskazówka �wietlna � asystent skanu-
je �wiat³em ca³o�æ lub czê�æ symboli na tablicy za-
nim wska¿e ¿¹dany symbol.

NA �WIECIE

W samym �rodku upalnych wakacji, od 29 lipca do 
5 sierpnia tego roku odbywa³o siê kolejne wielkie, 
�wiatowe spotkanie osób zaanga¿owanych w pro-
blematykê AAC. XII Konferencja ISAAC (Miêdzyna-
rodowego Stowarzyszenia Komunikacji Alternatyw-
nej i Wspomagaj¹cej) go�ci³a tym razem na terenie 
Europy w Niemieckim Düsseldor�e. Przygotowali j¹ 
we wspó³pracy cz³onkowie ISAAC z krajów niemiecko-
jêzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Konferencja odbywa³a siê pod has³em: �Mosty 
porozumiewania siê� (�Communication Bridges�), 
co odnosi³o siê do przezwyciê¿ania wszelkich barier 
i dystansów pomiêdzy uczestnikami konferencji: repre-
zentantami ró¿nych krajów, kultur i jêzyków; przedsta-
wicielami ró¿nych miejsc i sposobów dzia³ania na 
rzecz AAC; praktykami i badaczami, profesjonalista-
mi i u¿ytkownikami, cz³onkami rodzin z podobny-

XII Międzynarodowa
Konferencja ISAAC
Aldona Mysakowska-Adamczyk
Szko³a Podstawowa nr 327 dla Dzieci 
z Niepe³nosprawno�ci¹ Ruchow¹, Warszawa
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mi problemami z ró¿nych kontynentów, krajów, �ro-
dowisk. By³a to niew¹tpliwie konferencja buduj¹ca 
mosty, stwarzaj¹ca drogi porozumienia i kontaktów, 
otwieraj¹ca wiele nowych kana³ów wymiany informa-
cji i do�wiadczeñ.

Zdumiewaj¹ce, jak sieæ dzia³añ promuj¹cych ideê 
AAC oplot³a ca³y �wiat! Blisko 700 uczestników przy-
by³o z kilkudziesiêciu krajów ze wszystkich kontynen-
tów. Najliczniejsz¹ grupê stanowili Europejczycy ze 
�starej� Unii, Amerykanie, Kanadyjczycy i Australij-
czycy (potêgi w dziedzinie AAC). Z odleg³ych i egzo-
tycznych krajów przybyli reprezentanci Indii, Egiptu, 
Tajwanu, Singapuru, Tajlandii, Korei, Japonii, Republiki 
Po³udniowej Afryki, Kamerunu, Gambii, Nowej Zelandii, 
Hong Kongu, Karaibów, Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Peru, Chile, Brazylii, Meksyku i innych. Najbli¿sz¹ 
Polskê reprezentowa³y zaledwie dwie osoby...

Miejscem konferencji by³o po³o¿one na brzegu 
Renu nowoczesne Centrum Kongresowe. Wszyscy 
z rozmarzeniem wspominali ekscytuj¹c¹ brazylijsk¹ 
sceneriê poprzedniej konferencji, tak o¿ywiaj¹c¹ wszel-
k¹ komunikacjê. Niemniej entuzjazm i zaanga¿owanie 
w obrady i dyskusje dorównywa³o tamtym sprzed 
dwóch lat.

Ka¿da �wiatowa konferencja ISAAC sk³ada siê 
z trzech zasadniczych czê�ci programowych. S¹ to:
1. Kursy/warsztaty szkoleniowe � 2 pierwsze dni
2. G³ówna konferencja � 4 � 5 dni
3. Sympozjum naukowe � 2 ostatnie dni

Uczestniczyæ mo¿na w dowolnie wybranym kursie 
lub tylko w pojedynczym dniu, co znacznie obni¿a ko-
szty, ale zdecydowana wiêkszo�æ bierze udzia³ w kur-
sach i ca³ej g³ównej czê�ci. Tak cennych informacji 
i do�wiadczeñ nie da siê zdobyæ nigdzie indziej w jed-
nym miejscu i w takim bogactwie.

Kursy przedkonferencyjne maj¹ formê prezentacji 
lub warsztatu i prowadz¹ je znani, do�wiadczeni tera-
peuci i badacze w dziedzinie AAC. W tym roku byli to 
miêdzy innymi: Karen Erickson i David Koppenhaver 
(problematyka czytania i pisania w AAC), John Costello 
(komunikacja, gdy koñczy siê ¿ycie), Susan Balandin 
(AAC w �rodowisku szpitalnym), Pat Mirenda (AAC 

w autyzmie), Linda Burkhardt i Gayle Porter (partner 
w komunikacji � strategie rozwi¹zañ). Pojawi³y siê rów-
nie¿ inne ciekawe tematy i wybitne osoby.

Nowo�ci¹ tej konferencji by³ poprzedzaj¹cy j¹ trzydnio-
wy obóz dla m³odych u¿ytkowników AAC. Nastoletni 
twórcy pod opiek¹ instruktorów pracowali w trzech 
grupach: muzycznej, plastycznej i teatralnej. Owoc ich 
wysi³ku artystycznego u�wietniaj¹cy ceremoniê otwarcia 
konferencji przyjêty zosta³ wielk¹ owacj¹.

Program g³ównej konferencji by³ osza³amiaj¹co 
bogaty i intensywny: ka¿dego dnia odbywa³o siê 
kilkadziesi¹t prezentacji (45 � 70) w 14 miejscach jed-
nocze�nie! Tylko dok³adne wcze�niejsze przestudio-
wanie programu pozwala³o podj¹æ nie³atw¹ decyzjê, 
co zobaczyæ i kogo pos³uchaæ. Mia³am wra¿enie, ¿e 
wszystko, co wi¹¿e siê z komunikacj¹ alternatywn¹ 
i wspomagaj¹c¹, znalaz³o odbicie w zró¿nicowanej 
tematyce prezentacji. Wyst¹pienia mia³y ró¿ny charak-
ter, na przyk³ad seminarium, warsztatu, �lmu albo 
dyskusji plenarnej (forum).

Wiele prezentacji dotyczy³o podstawowych, ogól-
nych, znanych nam zagadnieñ AAC: diagnozy i rozwi-
jania kompetencji komunikacyjnej, diagnozy i terapii 
komunikacji przedintencjonalnej, AAC we wczesnej 
interwencji, rozwijania sprawno�ci jêzykowej, strategii 
AAC w rozwijaniu emocji i my�lenia, doboru s³ownictwa 
w pomocach do porozumiewania siê, problemów edu-
kacji u¿ytkowników AAC, nauki czytania i pisania osób 
niemówi¹cych, AAC w autyzmie, AAC w pracy z doro-
s³ymi, treningu AAC dla opiekunów i rodzin.

Znalaz³y siê te¿ tematy dotycz¹ce wê¿szego zakre-
su, na przyk³ad: analiza dialogów, rozwijanie narracji 
w AAC, tworzenie poezji w systemie AAC, znaczenie 
koloru w symbolach gra�cznych, AAC na oddzia³ach 
intensywnej terapii, AAC a osoby z demencj¹.

Czê�æ wyst¹pieñ dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych 
z technologi¹, takich jak: u¿ywanie symboli w Inter-
necie, narzêdzia internetowe do budowania grupy 
spo³ecznej u¿ytkowników AAC, efektywno�æ VOCA 
w afazji, programy komputerowe do opowiadania 
dowcipów, �lmowanie z AAC, programy przetwa-
rzaj¹ce symbole w tekst, telefony komórkowe jako 
urz¹dzenia do porozumiewania siê symbolami (tak¿e 
przez Internet), internetowy s³ownik hebrajsko-angiel-
sko-blissowy, �mówienie� oczami, �OATS-projekt�, 
czyli strona internetowa z ogólnie dostêpnymi progra-
mami dla u¿ytkowników AAC, dynamiczne tablice 
komunikacyjne, dobór s³ownictwa do VOCA, rozwój 
urz¹dzeñ wysokiej technologii, a tak¿e kszta³cenie 
profesjonalistów zajmuj¹cych siê doborem urz¹dzeñ 
technologii wspomagaj¹cej.

Równolegle z konferencj¹ odbywa³a siê codziennie 
wystawa produktów wspomagaj¹cych komunikacjê. 
Swoje wyroby prezentowa³o wiele znanych �rm, ta-
kich jak: AbleNet, Attainment, DynaVox, GEWA, 
Liberator, Prentke Romich, Tobi Churchil, Widgit 
Software, Words+, Zygo i inne. Przedstawiciele �rm 
cierpliwie i wyczerpuj¹co odpowiadali na wszelkie 
pytania, demonstrowali produkty, oferowali korzystne 
warunki dystrybucji. Osoby niepe³nosprawne osobi�cie 

Jedna z konferencyjnych prezentacji
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mog³y wypróbowaæ urz¹dzenia najlepiej spe³niaj¹ce 
ich wymagania. Wszyscy mieli wspania³¹ okazjê do 
do�wiadczalnego zapoznania siê z najnowszymi osi¹g-
niêciami my�li technicznej wspieraj¹cej porozumie-
wanie. Jedyn¹ niedogodno�ci¹ by³ nieustanny brak 
czasu na rozsmakowanie siê w tym bogactwie ofert, 
konieczno�æ spieszenia na uczestnictwo w kolejnym 
ciekawym punkcie programu.

W�ród wyst¹pieñ konferencyjnych mocno zazna-
czy³ siê do�æ nowy dla nas nurt wyst¹pieñ dotycz¹cych 
bezpo�rednio jako�ci ¿ycia osoby niemówi¹cej, na przy-
k³ad problemy starzenia siê u¿ytkowników AAC, poczu-
cie w³asnej to¿samo�ci osoby niemówi¹cej, wzmacnia-
nie poczucia w³asnej warto�ci w ró¿nych sytuacjach 
spo³ecznych, procedury legislacyjne dotycz¹ce osób 
niemówi¹cych, mo¿liwo�ci zatrudniania i problemy 
emerytury u¿ytkowników AAC. Autorami, b¹d� 
wspó³autorami wiêkszo�ci tych wyst¹pieñ byli u¿yt-
kownicy AAC z ró¿nych krajów, aktywnie dzia³aj¹cy 
w swoim �rodowisku, wspó³pracuj¹cy z lokalnymi �ro-
dowiskami naukowymi i czêsto w³¹czaj¹cy siê w prace 
ISAAC. Osoby z powa¿nymi trudno�ciami w porozu-
miewaniu siê prezentowa³y tak¿e osobiste historie 
¿ycia, daj¹c innym zachêtê i wsparcie do podejmowa-
nia nowych zadañ i przezwyciê¿ania trudno�ci.

ISAAC du¿¹ wagê przywi¹zuje do budowania AAC 
w krajach rozwijaj¹cych siê, co znalaz³o odbicie w kon-
ferencyjnych spotkaniach po�wiêconych temu tematowi. 
Kraje pocz¹tkuj¹ce w rozwijaniu idei i praktyki AAC 
prezentowa³y swoje osi¹gniêcia i dzieli³y siê napo-
tykanymi trudno�ciami. Komitet krajów rozwijaj¹cych 
siê przedstawi³ pomys³ stworzenia siatki wzajemnego 
wsparcia i wspó³pracy. Uczestnicy wype³nili ankiety, 
które pozwol¹ stworzyæ bazê danych z map¹ osób i o�rod-
ków w poszczególnych krajach mog¹cych s³u¿yæ pomoc¹ 
i wsparciem. Miejscem nawi¹zywania kontaktów i wy-
miany do�wiadczeñ w�ród cz³onków ISAAC z krajów 
rozwijaj¹cych AAC jest te¿ dzia³aj¹ce ju¿ internetowe 
forum dyskusyjne. Cz³onkowie ISAAC z krajów o wyso-
kim poziomie rozwoju AAC deklarowali sw¹ pomoc jako 
wolontariusze, na przyk³ad w szkoleniach. Przejawem tej 
pomocy by³o zebranie materia³ów (u¿ywanych ksi¹¿ek, 
�lmów) o tematyce AAC i obdarowanie nimi uczest-
ników z krajów �raczkuj¹cych�. Wysz³am z tego zebrania 
z silnym przekonaniem, ¿e tylko wzajemna wspó³praca 
jest motorem rozwoju w tej dziedzinie!

Konferencja ob�towa³a w spotkania. Oprócz prezen-
tacji, mia³y miejsce ceremonie wrêczania presti¿owych 
nagród, w tym niezwyk³a nagroda Word+ dla niemó-
wi¹cej Yoosun Chung. Jej znakomity esej o mi³o�ci i ro-
dzinie, zaprezentowany przy u¿yciu komputera z syn-
tezowan¹ mow¹, poruszy³ do ³ez.

Codziennie odbywa³y siê tak¿e formalne zebrania 
ró¿nych struktur stowarzyszeniowych � zarz¹du, chap-
terów (czyli oddzia³ów regionalnych), poszczegól-
nych komitetów, a tak¿e walne zebranie wszystkich 
cz³onków. Zosta³y wybrane nowe w³adze ISAAC � od 
1 stycznia 2007 roku funkcjê prezydenta ISAAC obej-
muje Sudha Kaul z Indii. Bêdzie to pierwszy prezydent 
ISAAC z kraju rozwijaj¹cego siê. Po raz pierwszy te¿ 

przedstawiciel Polski wszed³ w sk³ad Rady Dyrekto-
rów ISAAC. 

Zwieñczeniem konferencji w Düsseldor�e by³o 
IX Sympozjum Naukowe na temat �Teoretyczne 
i metodologiczne wyzwania w badaniach i praktyce 
AAC�. Rozpoczêcie obrad u�wietni³ rewelacyjny wy-
k³ad Michaela Tomassello o unikalnym charakterze 
ludzkiego porozumiewania siê. Sympozjum przezna-
czone by³o g³ównie, ale nie wy³¹cznie, dla badaczy 
zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ zwi¹zan¹ z AAC. 
Po³¹czenie wiedzy badaczy i do�wiadczenia prakty-
ków zaowocowa³o wspóln¹ wytê¿on¹, twórcz¹ prac¹ 
w piêciu grupach tematycznych. By³am pod wiel-
kim wra¿eniem prezentacji i dyskusji, bra³am w nich 
aktywny udzia³, choæ wcze�niej has³o �sympozjum 
naukowe� mnie � praktyka, raczej onie�miela³o.

Spêdzi³am w Düsseldor�e osiem niezwykle inten-
sywnych dni. Nie mia³am okazji poznaæ miasta, nie 
by³o na to czasu. Od rana do pó�nej nocy aktywno�æ 
na pe³nych obrotach: prezentacje, zebrania, spotkania, 
niekoñcz¹ce siê dyskusje. Ka¿dego dnia tak¿e specjal-
nie przygotowany wieczorny program towarzyski 
� najlepsza okazja do nawi¹zania bli¿szych, cennych 
kontaktów z pasjonatami AAC z ca³ego �wiata, a tak¿e 
mo¿liwo�æ osobistych spotkañ i d³ugich rozmów 
z u¿ytkownikami AAC.

Ka¿da konferencja ISAAC jest niezapomnianym 
i ubogacaj¹cym prze¿yciem. Gwarantuje wymianê 
do�wiadczeñ zawodowych na najwy¿szym poziomie, 
pozwala na partnerskie dyskusje z najs³awniejszymi, 
wielkimi lud�mi z tej dziedziny, daje szansê na 
przyjrzenie siê z bliska niedostêpnej jeszcze u nas 
wysokiej technologii. Niezwyk³a atmosfera kon-
ferencji wyzwala poczucie przynale¿no�ci do tej 
wielkiej �wiatowej rodziny i odpowiedzialno�ci za 
wspó³tworzenie czego� donios³ego.

Po�rednim owocem konferencji by³a wizyta w Pols-
ce Meredith Allan z Australii. Meredith jest osob¹ 
niepe³nosprawn¹ niemówi¹c¹. Porozumiewa siê za 
pomoc¹ VOCA � Ligtwriter. W Warszawie odwiedzi³a 
szko³ê na Radomskiej, a tak¿e nasz¹ uczennicê Aniê 
Kazimierczak, która pos³uguje siê od niedawna VOCA 
� Spring Board. By³y to niezwykle wzruszaj¹ce chwile, 
zw³aszcza dla rodziców Ani, z którymi Meredith 

Sympozjum naukowe, praca w grupach (przedstawicielki 
S³owenii, Holandii, Indii, Polski i Izraela)

NA �WIECIE
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Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, zarówno użytkowników 
(lub ich rodziców), jak i specjalistów AAC prosimy o przysyłanie swoich tekstów.
Przy zapisie wypowiedzi u¿ytkowników prosimy uwzglêdniæ system notacji, którego opis jest 
dostêpny w artykule A. Smyczek w Biuletynie nr 4/2004.

Nadsyłane artykuły nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 000 znaków ze spacja-
mi). Przyjmujemy pliki MS Word lub OpenOffice.

Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików .jpg lub skom-
presowanych plików .tif o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi. Mo¿liwe jest równie¿ nadsy³anie 
zdjêæ o formacie co najmniej 10 × 15 cm zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artyku³ów.

Wszelkie og³oszenia dotycz¹ce AAC zamieszczamy nieodp³atnie, zastrzegaj¹c sobie prawo 
do ich selekcji.

10 wrze�nia w Warszawie odby³o siê zebranie Zarz¹-
du Stowarzyszenia. Oto najwa¿niejsze z poruszonych 
tematów:
¡ W Stowarzyszeniu powstaje komórka do spraw na-

ukowych dotycz¹cych AAC. Nie rozstrzygniêto 
jeszcze, czy bêdzie nosiæ nazwê Komitetu Nauko-
wego czy Komitetu Merytorycznego. Na razie trwa 
dyskusja na temat zakresu obowi¹zków i odpowie-
dzialno�ci Komitetu. Mia³by on: badaæ zapotrze-
bowanie terapeutów AAC na szkolenia i materia³y, 
opiniowaæ i proponowaæ projekty nowych publikacji 
Stowarzyszenia, rekomendowaæ szkolenia z zakresu 
AAC organizowane na terenie kraju, czuwaæ nad 
wprowadzaniem AAC jako przedmiotu na wy¿sze 
uczelnie, programowaæ �cie¿kê doskonalenia specja-
listy AAC. Zapraszamy do komentowania tych pomy-
s³ów. Na przewodniczenie Komitetowi wyrazi³a zgodê 
dr Anna Lechowicz.

¡ Zarz¹d podj¹³ dyskusjê na temat szkoleñ i warszta-
tów z zakresu komunikacji wspomagaj¹cej. Ponownie 
zostan¹ umieszczone informacje o szkoleniach re-
komendowanych przez Stowarzyszenie na naszej 
stronie internetowej. Planowane jest nowe szkole-
nie podstawowe skupiaj¹ce siê na praktyce wprowa-
dzania AAC. Informacje wkrótce. Przypominamy, ¿e 
aby otrzymaæ rekomendacjê Stowarzyszenia, pomys³o-
dawca  szkolenia powinien przes³aæ do naszego biura 
jego szczegó³owy program.

¡ Wiele miejsca po�wiêcono przygotowaniu III Otwartych 
Warsztatów Stowarzyszenia. Omówiono pomys³y tech-
niczne i organizacjê przebiegu rekrutacji, jak równie¿ 
kwestie merytoryczne. W tym roku Warsztaty bêd¹ po-
dzielone na bloki tematyczne: 
� Etyka i zasady pracy terapeuty AAC, 
� Pocz¹tki budowania systemu komunikacji, 

� Wykorzystanie technologii wspomagaj¹cej na 
ró¿nych etapach pracy nad rozwijaniem umiejêt-
no�ci komunikacji,

� Praca z rodzinami u¿ytkowników AAC. 
Czê�æ pierwsz¹ poprowadzi do�wiadczona terapeutka 
AAC, Gill Brearley z Londynu. Kolejne czê�ci bêd¹ 
wspó³tworzone przez wszystkich uczestników po-
przez analizy i dyskusje dotycz¹ce prezentowanych 
u¿ytkowników AAC.

¡ Na Warsztaty zaprosili�my przedstawicieli �rmy 
HARPO z Poznania, która zajmuje siê sprowadza-
niem i dystrybucj¹ programów komputerowych, 
peryferiów specjalistycznych i urz¹dzeñ dla osób nie-
pe³nosprawnych i niemówi¹cych. Mamy nadziejê, ¿e 
uczestnicy Warsztatów bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ 
siê z ofert¹ HARPO, a tak¿e porozmawiaæ o w³a�ci-
wo�ciach poszczególnych urz¹dzeñ.

¡ Omówili�my dzia³alno�æ sklepu internetowego. 
Planujemy rozszerzyæ jego ofertê o proste urz¹dzenia 
do komunikacji. Niestety, projekt wyprodukowania 
polskiego VOCA dot¹d nie znalaz³ dogodnych 
warunków realizacji. Dlatego bêdziemy zmuszeni 
skorzystaæ z urz¹dzeñ produkowanych za granic¹. 
Wraz z potencjalnymi odbiorcami mamy nadziejê, 
¿e uda siê maksymalnie obni¿yæ koszty prostych 
talkerów.

¡ Informujemy, ¿e w sklepie pojawi³a siê w³a�nie nowa 
ksi¹¿ka �Twoje znaki, moje s³owa i zabawa ju¿ gotowa! 
Projekt edukacyjny dla rodzin dzieci niemówi¹cych 
u¿ywaj¹cych AAC�. Zawiera ona materia³y gotowe do 
wykorzystania na zajêciach: scenariusze wraz z tab-
licami ze znaków PCS. Zachêcamy do kupna ksi¹¿ki 
i powielania pomys³u zajêæ dla rodzin w oparciu o za-
proponowane scenariusze!

oprac. A. Smyczek

AKTUALNO�CI

podzieli³a siê swoimi g³êbokimi prze¿yciami, swoj¹ 
bardzo osobist¹ histori¹ ¿ycia. Nikt wcze�niej nie móg³ 
im odpowiedzieæ na wa¿ne, nurtuj¹ce ich pytania, jak 
to jest byæ po tej drugiej stronie mostu...

Wróci³am jak zawsze po konferencji ISAAC uskrzy-
dlona, mocno zmotywowana do pracy, z nowymi po-
mys³ami, przemy�leniami, z wizj¹ rozwijania AAC 
w Polsce we wspó³pracy z kolegami z innych krajów. 
Wróci³am z przekonaniem, ¿e, wspomagaj¹c porozu-
miewanie siê, budujemy mosty.

Nastêpna XIII Konferencja ISAAC odbêdzie siê za 
dwa lata w kanadyjskim Montrealau i po³¹czona bêdzie 
z jubileuszem 25-lecia istnienia Miêdzynarodowego 
Stowarzyszenia Alternatywnych i Wspomagaj¹cych 
Sposobów Porozumiewania siê. Mam nadziejê, ¿e 
polscy cz³onkowie ISAAC stan¹ siê do tego czasu licz-
n¹ i aktywn¹ grup¹ wspieraj¹c¹ rozwój AAC w Polsce 
i w tej czê�ci �wiata.

Mam nadziejê, ¿e razem wybierzemy siê do Mon-
trealu...

NA �WIECIE


