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Witam serdecznie w Nowym Roku. W imieniu redakcji 
Biuletynu oraz Zarz¹du Stowarzyszenia sk³adam Wam 
wszystkich najserdeczniejsze ¿yczenia noworoczne � 
zdrowia, rado�ci i wzajemnego zrozumienia.

Ten numer jest w ca³o�ci po�wiêcony III Otwartym 
Warsztatom Stowarzyszenia, które odby³y siê w pa�-
dzierniku 2006 roku w Warszawie. Na pocz¹tek przed-
stawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych wype³-
nionych przez uczestników na koniec Warsztatów. 

Czê�æ wyst¹pieñ by³y to prezentacje efektów i spo-
sobów pracy, a czê�æ to warsztaty, na których specjali�ci 
przedstawiali problemy, z jakimi stykaj¹ siê w swojej pracy, 
a reszta uczestników w dyskusji pomaga³a im te proble-
my rozwi¹zaæ, znale�æ pomys³y na lepsze wykorzystanie 
mo¿liwo�ci komunikacyjnych dzieci. W bie¿¹cym nu-
merze znajdziecie streszczenie prezentacji po�wiêconych 
wykorzystaniu technologii wspomagaj¹cej w pracy z ucz-
niem niepe³nosprawnym oraz podsumowanie dyskusji 
w grupach warsztatowych. Agnieszka Pilch podaje 
podstawowe informacje dotycz¹ce wykorzystania TW, 
warunki jej zastosowania oraz doboru. Jej kolejny artyku³ 
po�wiêcony internetowym zasobom aktywno�ci, progra-
mów i urz¹dzeñ z zakresu technologii wspomagaj¹cej 
znajdziecie w serwisie Stowarzyszenia [www.aac.org.pl]. 
W sytuacji, kiedy ogólnodostêpne programy edukacyjne 
dla dzieci nie uwzglêdniaj¹ ograniczeñ dostêpu dzie-
ci niepe³nosprawnych, korzystanie z anglojêzycznych 
�róde³ oraz tych nielicznych polskich internetowych jest 
nie do przecenienia. Alina Smyczek przedstawia zasady 
dostosowania stanowiska komputerowego dla dziecka 
niepe³nosprawnego tak, aby jego ograniczenia ruchowe 
i percepcyjne nie sta³y na przeszkodzie w wykorzystaniu 
mo¿liwo�ci intelektualnych do rozwoju czytania i pisa-
nia, ale tak¿e innych aktywno�ci (gry, ksi¹¿ki itp.).

W czê�ci warsztatowej znajdziecie artyku³ porusza-
j¹cy zagadnienie wspierania porozumiewania ma³ego 
dziecka z ograniczeniami w mowie werbalnej. Zasto-
sowanie alternatywnych metod komunikacji w pra-
cy z dzieæmi nie maj¹cymi ograniczeñ typu anartrii 
lub silnej dyzartrii, jest wci¹¿ kontrowersyjne w pol-
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skim �rodowisku terapeutów (logopedów, nauczy-
cieli, psychologów) i, co za tym idzie, rodziców tych 
dzieci. Z praktyki terapeutów pracuj¹cych metodami 
wspieraj¹cymi mowê werbaln¹ wynika, i¿ zastosowanie 
takiego wsparcia nie tylko nie hamuje mowy werbalnej, 
ale j¹ w wielu przypadkach rozwija. Podobnie donosz¹ 
zagraniczne badania naukowe. Nie ma niestety takich 
badañ na gruncie polskim. Zatem dowodem tutaj s¹ 
ró¿nego rodzaju studia przypadku, które coraz czê�ciej 
siê pojawiaj¹. Z czego wiêkszo�æ z nich na ³amach nasze-
go Biuletynu, co z jednej strony cieszy, ale z drugiej stro-
ny zdajemy sobie równie¿ sprawê, ¿e jego zasiêg jest 
ograniczony do grupy osób, których w wiêkszo�ci do 
skuteczno�ci AAC przekonywaæ nie trzeba. Niech jednak 
te doniesienia dodadz¹ odwagi i dostarcz¹ argumentów 
tym, którzy w swojej codziennej pracy spotykaj¹ siê 
z oporem w stosowaniu wspierania komunikacji u dzieci 
z du¿ymi ograniczeniami i opó�nieniami w mowie wer-
balnej.

W tym �wietle z wielk¹ rado�ci¹ witam artyku³ ma-
my Patryka, który zacz¹³ siê porozumiewaæ przy pomo-
cy symboli PCS i co, jak pisze mama, zmieni³o ¿ycie 
jego i jego rodziny. Czy¿ trzeba czego� wiêcej, ni¿ takie 
�wiadectwo?

W nastêpnym numerze dalsza czê�æ warsztatowych 
prezentacji. Do zobaczenia
         Ewa Przebinda

 III Otwarte Warsztaty Stowarzyszenia 
�Warsztat terapeuty AAC� � podsumowanie
Cieszymy siê, ¿e nasz pomys³ spotka³ siê z tak du¿ym 
zainteresowaniem. Jeszcze wiêksz¹ rado�æ sprawi³a 
nam dokonana przez uczestników ocena warsztatów. 
W ankiecie ewaluacyjnej wiêkszo�æ osób oceni³a 
warsztaty �na pi¹tkê�. Wysoko oceniono zawarto�æ 
merytoryczn¹ warsztatów oraz organizacjê spotkania. 
W naszej ankiecie pytali�my o to, która z propono-
wanych form wyda³a siê uczestnikom najbardziej 
warto�ciowa. Najwy¿ej zosta³y ocenione prezentacje, 
zaraz potem warsztaty Gill Brearley. Wystawa sprzêtu 
�rmy HARPO oraz praca w grupach spotka³y siê z nie-
co mniejszym uznaniem. 

Jako mocn¹ stronê warsztatów uczestnicy wymienia-
li spotkanie wielu specjalistów wykorzystuj¹cych me-
tody AAC, w tym równie¿ z ich u¿ytkowniczk¹ Ani¹ 
i jej rodzicami oraz mo¿liwo�æ wymiany praktycznej 
wiedzy i do�wiadczenia. Podkre�lali, ¿e warsztaty 
by³y okazj¹ do usystematyzowania wiedzy, ¿e prezen-

http://www.aac.org.pl
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mo¿e daæ jedynie odpowiednie dobranie sprzêtu 
i umiejêtne jego wykorzystanie.

W przypadku osób z niepe³nosprawno�ci¹ ruchow¹ 
bardzo istotn¹ rolê odgrywa zapewnienie im odpo-
wiedniej pozycji i �ksacji, która umo¿liwi korzysta-
nie z urz¹dzeñ technologii wspomagaj¹cej. Zapewnia 
to dobór odpowiednich urz¹dzeñ w postaci wózków, 
siedzisk, krzese³, sto³ów, pionizatorów, blatów, uchwy-
tów, zabezpieczeñ itp. 

Osobom maj¹cym problemy w porozumiewaniu siê 
powinni�my zapewniæ dostêp do pomocy u³atwiaj¹cych 
komunikowanie siê. Mo¿emy to osi¹gn¹æ poprzez do-
bór tych pomocy (wielko�æ, uk³ad); okre�lenie sposobu 
wskazywania symboli; wykorzystanie urz¹dzeñ wy-
sokiej technologii nagrywaj¹cych g³os np.: BIGmack, 
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Technologia wspomagająca – 
wprowadzenie do bloku tematycznego
Agnieszka Pilch
O�rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepe³nosprawnych w Zamo�ciu

tacje by³y do�æ ró¿norodne, dobrze przygotowane. Dla 
czê�ci warto�ci¹ by³o, ¿e prezentacje dotyczy³y równie¿ 
informacji podstawowych, inni za� docenili dostêp do 
wysokiej technologii. 

W�ród s³abych stron, nad którymi jako organi-
zatorzy powinni�my jeszcze popracowaæ, uczestnicy 
wymienili trudno�ci natury technicznej, na przyk³ad 
brak odpowiedniego nag³o�nienia. Wymieniono rów-
nie¿ ograniczenia czasowe, które wp³ynê³y na gorszy 
odbiór warsztatów. Z jednej strony pisano o braku 
dyscypliny, je�li chodzi czas wyst¹pieñ, a z drugiej 
o zbyt pobie¿nym potraktowaniu wielu tematów i wy-
nikaj¹cym z tego brakiem czasu na dyskusjê. Niektó-
rzy z uczestników chcieliby wiêkszej liczby zajêæ in-
strukta¿owych. 

Uczestnicy podzielili siê równie¿ z nami bardzo cen-
nymi uwagami, z których wiele jest dla nas inspiracj¹ 

na kolejne warsztaty. W�ród pomys³ów znalaz³a siê 
miêdzy innymi propozycja spotkañ w o�rodkach, 
w których pracuj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia. Je�li 
za� chodzi o same warsztaty, zaproponowano nowy 
blok � �pytania do ekspertów�, który bêdzie mia³ for-
mê pewnego rodzaju konsultacji. Pojawi³y siê równie¿ 
g³osy o wzbogaceniu tematyki, na przyk³ad o zagad-
nienie komunikacji osób z autyzmem. 

Najbardziej cieszy³y nas wyra¿one w ankietach 
stwierdzenia, ¿e warsztaty uczestników zainspirowa³y, 
pokaza³y nowe drogi, przynios³y pomys³y. Ucieszy³y 
nas te¿ zachêty do tego, aby takie spotkania 
organizowaæ czê�ciej, o czym zobowi¹zujemy siê 
podyskutowaæ na kolejnym zebraniu Zarz¹du. 

Jeszcze raz dziêkujemy za udzia³ i zapraszamy na 
kolejne warsztaty! ¡
        Organizatorzy

Assistive technology (AT) � technologia wspomagaj¹ca 
to szerokie pojêcie, którym okre�la siê ró¿nego rodza-
ju urz¹dzenia, które u³atwiaj¹ funkcjonowanie osobom 
niepe³nosprawnym. Pozwalaj¹ one osobom z ró¿nymi 
rodzajami niepe³nosprawno�ci (narz¹dów zmys³ów, 
uk³adu ruchowego, niepe³nosprawno�ci intelektual-
nej) na bycie bardziej niezale¿nymi, na podejmowa-
nie aktywno�ci dostêpnych wszystkim ludziom, na 
naukê, zabawê, pracê, na prze³amywanie ograniczeñ 
w porozumiewaniu siê i podtrzymywanie kontaktów 
spo³ecznych. Sprzêt ten podtrzymuje lub poprawia 
umiejêtno�ci funkcjonalne niepe³nosprawnych.

Technologia wspomagaj¹ca obejmuje ró¿norodne 
urz¹dzenia, od prostych pomocy do skomplikowanych 
systemów informatycznych.

Du¿¹ wagê nale¿y przyk³adaæ do odpowiedniego 
doboru technologii wspomagaj¹cej. To d³ugotrwa³y 
proces, na który sk³adaj¹ siê: okre�lenie potrzeb i mo¿-
liwo�ci u¿ytkownika urz¹dzenia, dobór odpowied-
niego sprzêtu lub oprogramowania, w razie potrzeby 
dostosowanie go do indywidualnych wymagañ oraz 
pozyskanie �rodków na jego zakup. 

Bardzo istotne jest przeszkolenie osób korzystaj¹cych 
z danego sprzêtu oraz osób pracuj¹cych na co dzieñ 
z u¿ytkownikami, w razie potrzeby tak¿e rodzin osób 
niepe³nosprawnych. Nie nale¿y zapominaæ o zagwa-
rantowaniu serwisu technicznego na wypadek usterek 
czy adaptacji urz¹dzeñ.

¯adne z urz¹dzeñ samo w sobie nie prze³amie 
ograniczeñ osoby niepe³nosprawnej. Tak¹ gwarancjê U¿ytkownik Go Talka
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Step-by-Step, Go Talk, oraz zaopatrzenie ich w razie 
potrzeb w dodatkowe mocowania i w³¹czniki; wybór 
urz¹dzeñ i systemów wzmacniaj¹cych g³os (aparaty 
s³uchowe, s³uchawki, g³o�niki).

Ka¿da osoba, bez wzglêdu na rodzaj niepe³no-
sprawno�ci, mo¿e korzystaæ z odpowiedni dostosow-
anego komputera. Du¿ym u³atwieniem s¹ opcje 
u³atwieñ dostêpu dla niepe³nosprawnych znajduj¹ce 
siê w systemie Windows w Panelu sterowania. Osobom 
z niepe³nosprawno�ci¹ ruchow¹ w obrêbie koñczyn 
górnych u¿ywanie komputera u³atwi¹ odpowiednio 
dostosowane urz¹dzenia peryferyjne, np.: specjalistycz-
ne klawiatury, ekrany dotykowe, du¿e myszki, track-
balle, w³¹czniki, interfejsy oraz specjalistyczne oprogra-
mowanie. Komputer mo¿e staæ siê urz¹dzeniem 
wspomagaj¹cym komunikacjê osoby niepe³nosprawnej. 
Pozwala na korzystanie z pisma (podpowiada i spraw-
dza pisowniê), mo¿e syntetyzowaæ mowê. Za pomoc¹ 
specjalistycznego oprogramowania, jak np. Boardmak-
er & Speaking Dynamically Pro, Clicker, Symbol for 
Windows, Symword, mo¿emy budowaæ komputerowe 

strony u³atwiaj¹ce porozumiewanie siê. Umieszczenie 
tych aplikacji w laptopie sprawia, ¿e mo¿e on staæ siê 
przeno�nym urz¹dzeniem do komunikowania siê.

U¿ycie wysokiej technologii pozwala na samo-
dzielne funkcjonowanie w otoczeniu. W³¹czanie i wy-
³¹czanie �wiat³a, ró¿nych urz¹dzeñ (radio, TV itp.), 
sterowanie zamkami, ogrzewaniem, samodzielne je-
dzenie i picie, ubieranie siê, toaletê, rozmowy przez 
telefon. Zintegrowane systemy, które obs³ugiwane s¹ 
z pomoc¹ jednego panelu steruj¹cego pozwalaj¹ na 
korzystanie zarówno z komputera, elektrycznego wóz-
ka, jak i steruj¹ce ró¿nymi urz¹dzeniami domowymi. 
Nie s¹ one jak¹� odleg³a przysz³o�ci¹. Funkcjonuj¹ ju¿ 
i doskonale sprawdzaj¹ siê poza granicami naszego 
kraju � w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Litwie, Wêgrzech, Izraelu i in.

Kompetencje do obs³ugi tych urz¹dzeñ zdobywamy 
krok po kroku i ju¿ dzi� ucz¹c osoby niepe³nosprawne 
korzystania z urz¹dzeñ technologii wspomagaj¹cej, 
powinni�my mieæ wizje pe³nego wykorzystania ich 
w przysz³o�ci. ¡

Stanowiska komputerowe dla uczniów 
niepe³nosprawnych, u¿ywaj¹cych AAC
Alina Smyczek
Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie

Komputer jest niezbêdnym narzêdziem edukacji 
ka¿dego ucznia z niepe³nosprawno�ci¹, a tak¿e inte-
gralnym elementem indywidualnych systemów poro-
zumiewania siê dla tych, którzy z powodu powa¿nych 
zaburzeñ mowy wymagaj¹ alternatywnych lub 
wspomagaj¹cych sposobów komunikacji.

Nauczyciele i terapeuci uczniów niemówi¹cych 
zwykle wiedz¹ o tym, jednak niewielu ma wystarcza-
j¹ce mo¿liwo�ci i wiedzê, jak owo doskona³e narzêdzie 
zaadaptowaæ i wykorzystaæ. Polskojêzyczne �ród³a ta-
kiej wiedzy wci¹¿ s¹ nieliczne i ubogie.

Celem niniejszej prezentacji by³o przedstawienie 
stanowisk komputerowych czworga dzieci ze Szko³y 
Podstawowej nr 150 z Krakowa. Wszystkie one s¹ 
uczniami szko³y od kilku lat i z powodu powa¿-
nych zaburzeñ mowy u¿ywaj¹ na co dzieñ spersona-
lizowanych form komunikacji wspomagaj¹cej lub 
alternatywnej. Maj¹ po 11-12 lat. Realizuj¹ zaadap-
towany program szko³y specjalnej dla uczniów z lek-
kim upo�ledzeniem umys³owym. Wszyscy s¹ nie-
pe³nosprawni ruchowo i nie mog¹ uczyæ siê pisania 
rêcznego. 

Kilka lat temu w szkole sformu³owano wersjê 
robocz¹ standardów edukacji uczniów niemówi¹cych. 

Szko³a d¹¿y do wprowadzenia ich w ¿ycie w jak 
najpe³niejszym zakresie. W�ród standardów jest kil-
ka odnosz¹cych siê do zaopatrzenia w sprzêt kom-
puterowy i u¿ywania go z uczniami i przez nich 
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samych. Czuwaj¹ nad tym wychowawcy klas �ci�le 
wspó³pracuj¹cy z nauczycielami, �zjoterapeut¹ oraz 
specjalist¹ technologii wspomagaj¹cej. Najwa¿niejsze 
ze standardów z zakresu wykorzystania technologii 
wspomagaj¹cej to:
1. Zapewnienie uczniom dostêpu do komputera:
� zapewnienie ka¿demu stanowiska komputerowego 

z uwzglêdnieniem specjalnych potrzeb wynikaj¹-
cych z niepe³nosprawno�ci:

 - odpowiednio dostosowanego siedziska z syste-
mem zapiêæ i zabezpieczeñ;

 - sto³u komputerowego o odpowiednich parame-
trach;

 - peryferiów komputerowych (interfejs, w³¹czniki, 
d¿ojstik, alternatywne klawiatury i myszy);

 - specjalnego oprogramowania (synteza mowy, 
klawiatura ekranowa, programy do obs³ugi kom-
putera, adaptowane edytory tekstu, programy 
edukacyjne mo¿liwe do obs³ugi za pomoc¹ ska-
nowania);

� zapewnienie dostêpu do znaków gra�cznych (pik-
togramy, symbole) na ekranie komputera;

2. Zapewnienie uczniowi do�wiadczeñ z u¿ywaniem 
g³osu w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych poprzez:

� zastosowanie komputera z mow¹ syntezowan¹;
� zastosowanie komputera z mow¹ nagrywan¹;
� u¿ywanie oprogramowania do odczytywania tek-

stów na ekranie
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Jeden z komputerów wci¹¿ pe³ni rolê centraln¹ 
i s³u¿y do prezentacji materia³u lub do aktywno�ci ob-
s³ugiwanych wspólnie przez uczniów tej klasy.

Wcze�niejsze do�wiadczenia z komputerem
Uczniowie, których stanowiska s¹ tu prezentowane, 
mieli do�wiadczenia z komputerem ju¿ w wieku 
przedszkolnym. Wówczas nauczyli siê �ledziæ zmiany 
na ekranie, samodzielnie je wywo³ywaæ, kontrolowaæ 
peryferia, jakie dla nich dobrano, wybieraæ za ich po-
moc¹ elementy ekranu podczas ró¿nych aktywno�ci. 
Proponowano im wiele prostych aktywno�ci, æwiczeñ 
i zadañ: ogl¹danie historyjek lub zeskanowanych ksi¹-
¿eczek przygotowanych w programie PowerPoint, prze-
gl¹danie zdjêæ, prezentacje dydaktyczne, prezentacje 
z symbolami przygotowane w programach Clicker, 
Speaking Dynamically Pro, IntelliPics. 

W tamtym czasie najczê�ciej dzieci operowa³y kom-
puterem za pomoc¹ pojedynczych w³¹czników pod³¹-
czonych poprzez interfejs. U¿ywa³y tez klawiatury 
IntelliKeys z prostymi nak³adkami przygotowanymi 
w programie OverlayMaker. Przyzwyczai³y siê wów-
czas, ¿e komputer odczytuje teksty � czêsto wyra¿one 
symbolami na ekranie. Wszystkie komputery w szko-
le s¹ wyposa¿one w g³o�niki i programy do syntezy 
mowy: SynTalk lub Spiker.

Kasia, 11 lat
Kasia to dziewczynka z MPD w postaci kwadriple-
gii spastycznej. Je�dzi na wózku, potra� jedn¹ rêk¹ 
wolno popychaæ jego kó³ka. Ma du¿e umiejêtno�ci 
samoobs³ugowe: sama rozpakowuje plecak, potra� 
samodzielnie je�æ i piæ przy u¿yciu specjalnych sztuæców 
i naczyñ. Je�li siedzi prawid³owo i stabilizuje siê, potra� 
kolorowaæ w konturach. £¹czy wypowiadanie sylab, 
prostych wyrazów z u¿ywaniem swojej ksi¹¿ki z pikto-
gramami. Zna litery, uczy siê ³¹czyæ je w sylaby i czytaæ. 
Mia³a kontakt z komputerem od 7. roku ¿ycia. Kiedy 
mia³a 10 lat, rodzice kupili jej komputer do domu.

Stanowisko komputerowe Kasi
Podczas pracy przy komputerze Kasia siedzi w swo-

im wózku inwalidzkim. Przypiêcie pasem biodrowym 
(a nie piersiowym) pozwala Kasi swobodnie pochyliæ 
tu³ów tak, by uzyskaæ pozycjê aktywn¹, zapewniaj¹c¹ 
�ledzenie ekranu i docieranie do klawiszy.

3. Przygotowanie warunków do nauki czytania i pisa-
nia:

� umo¿liwienie uczniom zapisywania my�li z u¿y-
ciem znaków gra�cznych (ich sekwencji), ca³ych 
wyrazów, liter;

� wykorzystanie technologii wspomagaj¹cej w nauce 
czytania i pisania.

4. W³a�ciwa organizacja procesu dydaktycznego: 
� zapewnienie jak najpe³niejszego dostêpu do mate-

ria³ów edukacyjnych respektuj¹cego najbardziej 
efektywne strategie wyboru stosowane przez 
ucznia.

Tak przygotowane warunki edukacji maj¹ kompen-
sowaæ trudno�ci wynikaj¹ce z niepe³nosprawno�ci 
i z faktu powa¿nych zaburzeñ mowy. Wymaga to 
adaptacji na wszystkich poziomach, zaczynaj¹c od zor-
ganizowania pomieszczeñ szkolnych. 

Organizacja klasy szkolnej
Jak wynika z do�wiadczeñ, dobra praktyka edukacji 
uczniów niepe³nosprawnych niemówi¹cych wyma-
ga umieszczenia komputera ze specjalistycznym 
osprzêtem bezpo�rednio w salach przedszkolnych 
i klasach szkolnych dla uczniów, a nie jedynie w pra-
cowniach komputerowych. W pomieszczeniach dla 
dzieci m³odszych zwykle wystarcza jedno stanowi-
sko komputerowe z mo¿liwo�ciami regulacji. Powin-
no byæ wyposa¿one w du¿y ekran i byæ ³atwo dos-
têpne, bowiem czêsto stanowi pulpit do prezentacji 
materia³u przez nauczyciela dla kilkorga dzieci. 
W grupach szkolnych, gdzie uczniowie s¹ ju¿ bar-
dziej zaawansowani w u¿ywaniu AAC, pojawia siê 
konieczno�æ wyposa¿enia ka¿dego z dzieci w osob-
ne stanowisko. 

W opisywanej grupie dzieci uda³o siê w jednej 
sali szkolnej umie�ciæ 4 komputery i odpowiednio je 
zaadaptowaæ (ryc. 1). Jak pokazuje rysunek, na czas 
pracy indywidualnej stoliki dwojga dzieci s¹ do-
suwane do sto³ów na których stoj¹ komputery, by 
zagwarantowaæ dzieciom odpowiednia wysoko�æ 
blatu, na którym umieszczone bêd¹ peryferia. 

WARSZTATY

Ryc. 1. Klasa szkolna dla czterech uczniów: rozmieszczenie stano-
wisk komputerowych

Dla pocz¹tkuj¹cych: w³¹czniki i interfejsy
W³¹czniki komputerowe oferowane osobom niepe³nosprawnym 
to proste urz¹dzenia, które dzia³aj¹ tak, jak pojedyncze klawisze 
klawiatury lub myszy. Nie da siê ich pod³¹czyæ bezpo�rednio do 
komputera. Potrzebny jest interfejs � urz¹dzenie po�rednicz¹ce 
miêdzy komputerem a w³¹cznikiem. Zwykle od niego zale¿y, jakie 
funkcje bêdzie mo¿na przypisaæ w³¹cznikowi. Najczê�ciej potrzeb-
nymi funkcjami s¹ Enter i Spacja. Za ich pomoc¹ mo¿na obs³u¿yæ 
wiele programów dla osób niepe³nosprawnych. Istniej¹ równie¿ 
zaawansowane interfejsy, do których mo¿na pod³¹czyæ wiêcej 
w³¹czników (nawet 8) i przypisaæ im dowolne funkcje. Rolê interfejsu 
mo¿e pe³niæ m.in. mysz adaptowana, specjalistyczny d¿ojstik lub 
klawiatura IntelliKeys. Do tych urz¹dzeñ mo¿na pod³¹czyæ w³¹czniki. 
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Do pisania Kasia u¿ywa zwyk³ej klawiatury; na 
klawiszach przyklejone s¹ litery wiêksze ni¿ w orygi-
nale, czarne na bia³ym tle, co pomaga szybciej odszu-
kiwaæ klawisze dziewczynce � Kasia ma nieznaczne 
zaburzenia wzroku i percepcji wzrokowej.

Do poruszania kursorem na ekranie s³u¿y jej klawia-
tura numeryczna ustawiona w funkcji myszy. Opcja ta 
jest dostêpna we wszystkich komputerach z systemem 
operacyjnym Windows (Opcje u³atwieñ dostêpu w Pane-
lu sterowania).

Ania, 11 lat
Ania ma przepuklinê oponowo-rdzeniow¹. W okresie 
oko³oporodowym nast¹pi³y u niej dodatkowe powi-
k³ania, w wyniku których Ania ma zaburzenia mowy, 
uwagi, widzenia, zachowania oraz czucia, zw³aszcza 
w obrêbie d³oni. Dziewczynka je�dzi samodzielnie na 
wózku, potra� sama je�æ i piæ, rozebraæ siê. Przewraca 
kartki ksi¹¿ek, u¿ywa kredek i pisaków do samodziel-
nego bazgrania. Od 3 roku ¿ycia u¿ywa³a piktogramów 
do komunikacji, w 8 roku ¿ycia zaczê³a mówiæ. Obec-
nie mowa, choæ bardzo zniekszta³cona, jest g³ównym 
sposobem komunikowania siê dziewczynki. 

W szkole i w domu od 6 r. ¿. Ania mia³a dostêp do 
komputera. Obecnie u¿ywa ró¿nych peryferiów w za-
le¿no�ci od rodzaju zadania. 

Stanowisko komputerowe Ani
Cia³o Ani jest bardzo wiotkie, szczególnie w tu³o-

wiu. Dlatego podstawow¹ budowania jej stanowiska 
komputerowego jest samo siedzisko. Ma ono spe³niaæ 
nastêpuj¹ce funkcje:
� zapewniaæ stabilizacjê bioder i tu³owia Ani, by 

mog³a swobodnie pracowaæ rêkami;
� poprawiaæ czucie cia³a, a jednocze�nie byæ �ród³em 

informacji zwrotnej dla Ani o jego granicach.
Ania korzysta z ortezy swash, która pozwala uzyskaæ 

stabilizacjê bioder, ud i tu³owia. Swash jest sprzêtem 
specjalistycznym i jest przepisywany przez ortopedê. 
Ania siedzi w swaschu na dopasowanym wózku 
o do�æ twardym siedzisku i oparciu (ciasny wózek 
i wyra�ne ograniczenia zapewniaj¹ lepsze czucie cia³a 
i poprawiaj¹ warunki regulacji napiêcia miê�niowego). 
¯eby dziewczynka w ortezie nie zsuwa³a siê z siedzis-
ka, stosuje siê podk³adkê antypo�lizgow¹. Ania jest 
przypinana do wózka pasem piersiowym.

Gry i aktywno�ci z ekranem dynamicznym
Do poruszania kursorem na ekranie i docierania 

do elementów Ania u¿ywa d¿ojstika w funkcji my-
szy. Manetka d¿ojstika musi byæ ma³a i pozwalaæ, 
by nadgarstek dziewczynki opiera³ siê o podstawê 
d¿ojstika. Aby d¿ojstik pe³ni³ funkcjê myszy, na kompu-
terze Ani zainstalowano darmowy program JoyMouse 
(informacje o programie mo¿na znale�æ w serwisie 
PC bez B@rier (www.pcbezbarier.idn.org.pl). D¿ojstik 
Ani posiada dwa gniazda do pod³¹czenia w³¹czników. 
W tym przypadku pe³ni¹ one funkcjê prawego i lewe-
go klawisza myszy. Aby ograniczyæ ilo�æ elementów 
na stole i tym samym lepiej ukierunkowaæ uwagê Ani, 
pod³¹czamy tylko jeden w³¹cznik, jako lewy klawisz 
myszy, do zatwierdzania/aktywowania wybranych kur-
sorem elementów. W³¹cznik umieszczony jest z prawej 
strony d¿ojstika. Wa¿ne jest, ¿e czynno�æ wyszukiwan-
ia elementu (poruszania kursorem) jest oddzielona w 
czasie i przestrzeni od czynno�ci klikania. Ania wybiera 
element praw¹ rêka, po czym odrywa j¹ od d¿ojstika, 
by zatwierdziæ w³¹cznikiem swój wybór � tak¿e praw¹ 
rêk¹. Zapobiega to jednoczesnemu poruszaniu kurso-
rem i nawykowemu klikaniu bez kontroli. 

Pisanie
� Aby zapisywaæ litery i cyfry Ania u¿ywa kla-

wiatury alternatywnej IntelliKeys oraz dwóch stan-
dardowych nak³adek na tê klawiaturê: �Alfabet� 
i �Cyfry�. 

� Poniewa¿ kontrola d³oni jest u Ani zbyt ma³a, 
na klawiaturze mocuje siê tzw. ramki (ang. keyguard) 
z pleksiglasu, z otworami wyciêtymi nad znakami. 
Dziecko dociera do znaków przez otwory, nie musi 
trzymaæ nadgarstka w powietrzu, mo¿e oprzeæ siê na 
powierzchni ramy i palcem lub wska�nikiem wyszu-
kaæ odpowiedni znak. 

� Ania czêsto bezwiednie dotyka powierzchni 
klawiatury. Dlatego, aby w edytorze zapisywa³y siê 
wy³¹cznie znaki dotkniête w sposób zamierzony (u Ani 
� d³u¿szy czas naciskania), ustawiono trzysekundowe 
opó�nienie dzia³ania klawisza. 

� Jednocze�nie wy³¹czono opcje powielania znaku 
w edytorze przy d³ugim naci�niêciu. 

� Ka¿dorazowo, kiedy znak zapisuje siê w edy-
torze, dziewczynka s³yszy cichy sygna³ (opcja wybrana 
w menu IntelliKeys).

Dla pocz¹tkuj¹cych: ekran dynamiczny (ang. dynamic display)
Osoby niemówi¹ce w toku edukacji lub w procesie komunikacji 
u¿ywaj¹ ró¿nych urz¹dzeñ do komunikacji, w tym  komputerów. Czê�æ 
z nich posiada ekran dynamiczny. Oznacza to, ¿e na ekranie monitora 
widoczne s¹ dynamiczne znaki gra�czne (piktogramy, symbole, 
wyrazy, wizerunki klawiszy funkcyjnych), do których u¿ytkownik mo¿e 
dotrzeæ za pomoc¹ kursora korzystaj¹c z urz¹dzenia peryferyjnego, np. 
myszy lub w³¹cznika. Aktywowanie (klikniêcie na) znaku na ekranie 
powoduje zaprojektowany wcze�niej efekt, np.: wypowiedzenie 
g³o�no przypisanego mu znaczenia, dotarcie do podfolderów ze 
s³ownictwem, zapisanie wybranego znaku w edytorze, uruchomienie 
jakiej� aplikacji. Ekran dynamiczny mo¿e byæ elektroniczn¹ wersj¹ 
osobistego s³ownika z symbolami dla osoby niemówi¹cej.

WARSZTATY

Ryc. 2. Ania obs³uguje komputer d¿ojstikiem
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metry u³atwieñ. Trudno�æ sprawia³o Danielowi tra�a-
nie w otwory ramki jednym palcem: nie kontrolowa³ 
pozosta³ych, które wbrew jego woli zapisywa³y w edyto-
rze niepotrzebne litery. Aby temu zaradziæ, wykorzys-
tali�my prosty pomys³: z p³ótna uszyli�my rêkawiczkê, 
która utrzymuje d³oñ zwiniêt¹ w piê�æ i ma tylko jeden 
otwór, przez który wystaje palec wskazuj¹cy Daniela. 
Rêkawiczka pozwala mu u¿ywaæ palca wskazuj¹cego 
w izolacji i precyzyjnie docieraæ do liter. (ryc. 3)

Agnieszka, 12 lat
U Agnieszki w 4. roku ¿ycia wyst¹pi³y zaburzenia 
funkcjonowania OUN o nieznanej etiologii. W ich 
wyniku dziewczynka jest powa¿nie niepe³nosprawna 
ruchowo, nie mówi i nie mo¿e wykonywaæ samodziel-
nie ¿adnych czynno�ci samoobs³ugowych. Bardzo 
wzmo¿one napiêcie miê�niowe uniemo¿liwia jej ruch 
celowy. Jednocze�nie Agnieszka jest w pe³ni sprawna 
intelektualnie i �wietnie rozwija siê poznawczo. Nie ma 
ograniczeñ percepcyjnych, zaburzeñ zachowania czy 
uwagi. Wymaga dostosowania materia³ów z zakresu 
normalnego programu edukacji do jej specy�cznych 
potrzeb i mo¿liwo�ci. Komunikuje siê za pomoc¹ osobis-
tego s³ownika z piktogramami, które wybiera podaj¹c 
rozmówcy wspó³rzêdne znaku na zakodowanej stro-
nie (kolumna-rz¹d). Uczy siê te¿ literowania wyrazów. 
Kontakt z komputerem ma w szkole od 7 roku ¿ycia.

Stanowisko komputerowe Agnieszki
Z powodu ogromnych trudno�ci ruchowych i braku 

dostêpu do bardziej specjalistycznych urz¹dzeñ, usta-
nowienie sposobu kontrolowania komputera dla 
Agnieszki jest trudne i wci¹¿ trwa. Wiadomo, ¿e musi 
on polegaæ na uruchamianiu pojedynczego w³¹cznika, 
ustabilizowanego na specjalnym ramieniu i umiesz-
czonego w zasiêgu ruchu dziewczynki. Dlatego wspól-
na praca Agnieszki i zespo³u terapeutycznego polega 
teraz na poszukiwaniu takiego ruchu, który Agnieszka 
mo¿e wykonywaæ z mo¿liwie najmniejszym wysi³kiem 
i pod mo¿liwie najwiêksz¹ kontrol¹. Ten ruch � wyko-
rzystywany do uruchomienia w³¹cznika � wymaga 
praktykowania, æwiczenia. Jednocze�nie stale poprawia-
ne s¹ warunki wykonania ruchu, czyli przede wszyst-
kim siedzisko. 

Fotel, na którym siedzi Agnieszka, dostosowywany 
by³ stopniowo. Adaptacje mo¿na prze�ledziæ na ilustra-
cjach (ryc. 4). Pas piersiowy nie dawa³ Agnieszce dos-
tatecznej stabilizacji, zamieniono go na pas biodrowy. 
Uzyskana pozycja po�rednia nie zapewnia³a wycisze-
nia reakcji wyprostnych, dlatego �zjoterapeuta zapro-
ponowa³ klin pod kolana gwarantuj¹cy wiêksze zgiêcie 
w biodrach, a tym samym wyciszenie/mniejsze praw-
dopodobieñstwo wyprostów. Aby jeszcze lepiej usta-
bilizowaæ miednicê i utrzymaæ j¹ blisko oparcia fotela 
zamieniono klin miedzy udami na tzw. �spodenki� � 
dwa szerokie pasy odwodz¹ce uda osobno i przypinane 
klamrami przy biodrach. Aby lepiej utrzymaæ tu³ów 
Agnieszki i by dziewczynka mog³a go lepiej czuæ i pró-
bowaæ kontrolowaæ, zastosowano przypiêcie tu³owia za 
pomoc¹ kamizelki na suwak z przodu.

Kolejna wa¿na adaptacja dotyczy s³uchowych 
informacji zwrotnych odno�nie zapisywanych przez 
dziecko liter. Zwykle program odczytuje pojedyn-
cze zapisane litery wypowiadaj¹c ich nazwy: zet, wu, 
gie itd. Podczas nauki pisania dzieci z trudno�ciami 
rozwojowymi taki sposób odczytywania jest bardzo 
niekorzystny. Dlatego w programie do syntezy mowy 
wykorzystano mo¿liwo�æ zamiany sposobu wymowy 
wybranych zapisanych znaków. Program odczytuje 
pojedyncze litery tak, ¿e s³ychaæ d�wiêki podobne do 
g³osek, jakie litery oznaczaj¹.

Daniel, 11 lat
Daniel, podobnie jak Kasia, ma mózgowe pora¿enie 
dzieciêce. Niestety, du¿e przykurcze w biodrach, oraz 
stawach r¹k i nóg sprawiaj¹, ¿e samoobs³uga jest dla 
ch³opca bardzo utrudniona, a w niektórych sferach � 
niemo¿liwa. Ch³opiec u¿ywa jedynie lewej strony cia³a, 
ma du¿e zaburzenia czucia. Z trudem chwyta przed-
mioty jedna rêk¹ i operuje nimi. Przytrzymuje siê jedna 
rêk¹, czêsto zupe³nie nie zauwa¿a drugiej. Przemiesz-
cza siê na kolanach, próbuje je�dziæ na wózku. Daniel 
jest bardzo aktywny, ambitny i komunikatywny. Porozu-
miewa siê znakami gra�cznymi i gestami. Mia³ kontakt 
z komputerem od 5 r.¿., w przedszkolu i w szkole.

Stanowisko komputerowe Daniela
Gry i aktywno�ci z ekranem dynamicznym
Daniel siedzi przy komputerze na swoim wózku 

przypiêty z pasem biodrowym. Aby docieraæ do el-
ementów na ekranie, u¿ywa d¿ojstika i programu 
JoyMouse (opis: w czê�ci o Ani). W³¹cznik w funk-
cji lewego klawisza myszy na stanowisku Daniela jest 
umieszczony z jego lewej strony, tam, gdzie mo¿e 
dosiêgn¹æ bardziej sprawn¹ rêk¹. Prawa d³oñ, która 
zwykle Danielowi przeszkadza i zaburza dobre kon-
trolowanie lewej, zosta³a ustabilizowana w gumowym 
uchwycie. Jako uchwyt wykorzystano wieszak do 
pokoju dzieciêcego zakupiony w IKEA. Przykrêcono 
go do blatu, przy którym Daniel siedzi w szkole. 
Ch³opiec sam potra� umie�ciæ w nim d³oñ i wyj¹æ j¹ 
po skoñczonej pracy.

Pisanie
Daniel � podobnie jak Ania � u¿ywa klawiatury 

IntelliKeys z ramk¹, ustawiono dla niego podobne para-

Ryc. 3. Daniel korzysta z klawiatury IntelliKeys z keyguardem 
w rêkawiczce na jeden palec

WARSZTATY
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Tak posadzona Agnieszka ma szansê kontrolowaæ 
dwa w³¹czniki komputerowe. Jeden z nich, umiesz-
czony na ramieniu Manfrotto, dziewczynka urucha-
mia g³ow¹. Drugi � tzw. wobble switch umieszczony 
na  �gêsiej szyi� � porusza unoszon¹ lew¹ nog¹. Oby-
dwa w³¹czniki maj¹ przypisan¹ taka sam¹ funkcjê 
(najczê�ciej Enter), aby Agnieszka mog³a u¿yæ które-
gokolwiek z nich, aby tylko zatwierdziæ po¿¹dany ele-
ment. W³¹czniki s¹ po³¹czone z komputerem za po-
moc¹ interfejsu SK2 PC Keyboard Adapter. 

WARSZTATY

Wszystkie zadania i aktywno�ci, które Agnieszka 
ma obs³ugiwaæ, musz¹ wykorzystywaæ opcjê skanowa-
nia automatycznego. Elementy zadania (piktogramy, 
znaki, litery) s¹ kolejno pod�wietlane na ekranie, klik-
niêciem aktywowany jest wybrany element. Czas pod-
�wietlenia znaku ustalono na 4 s. 

Do pisania Agnieszka bêdzie wykorzystywaæ kla-
wiaturê ekranow¹ przygotowan¹ w programie Spea-
king Dynamically Pro wed³ug uk³adu literowego z tab-
licy literowej u¿ywanej przez ni¹. ¡

Ryc. 4. Pas piersiowy, pas biodrowy, klin, spodenki i szelki

Potrzeba wykorzystania wspomagających form komunikacji u dzieci 
w wieku wczesnoprzedszkolnym (3-letnich) – studium przypadku
Aneta Lenio-Syku³a
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Ruchowo, Lublin

Przedstawiê konkretny przypadek trzyletniej Lau-
ry, z któr¹ pracujê od o�miu miesiêcy. Laura obec-
nie nie mówi. Urodzi³a siê w zamartwicy. Bada-
nia EEG i KT ca³y czas wskazuj¹ na zaburzenia 
rytmu fal mózgowych, zwolnienie czynno�ci w lewej 
pó³kuli � a wiêc obszarów odpowiedzialnych za roz-
wój mowy. Nie ma napadów epileptycznych. Laura 
jest �zycznie sprawna, rozwój ruchowy przebiega³ 
zgodnie z normami. Jest bardzo ruchliwa, z cechami 
nadpobudliwo�ci ruchowej i obni¿on¹ koncentracj¹ 
i czasem uwagi. Dzia³ania ruchowe s¹ czêsto chao-
tyczne, bez kontroli i planowania, potyka siê, upusz-
cza przedmioty tam gdzie stoi, odruchowo siêga po 
przedmioty wzbudzaj¹ce na krótko jej zainteresowa-
nie. Dominuje u niej pozytywny nastrój, chêæ do za-
bawy, dzia³ania, wspó³dzia³ania z druga osob¹. Jest 
nieco wstydliwa i ostro¿na w stosunku do nowych 
osób. Zdecydowanie przewa¿a u niej aktywno�æ i in-
teligencja ruchowa � potocznie mówi¹c, jest w stu miej-
scach jednocze�nie.

Laura rozumie niemal wszystko, co siê do niej 
mówi. Rozró¿nia kolory. Zna nazwy przedmiotów, 
rozpoznaje i wskazuje na nazywane, wie, do czego 
s³u¿¹, wyra¿a to poprzez pokazywanie. Wykonuje po-
lecenia proste, ma problemy z rozumieniem poleceñ 
z³o¿onych z dwóch, trzech czynno�ci, b¹d� nie potra-
� zaplanowaæ i wykonaæ takiego z³o¿onego dzia³ania. 
W rozwoju my�lenia, rozumienia, pamiêci nie odstaje 

Alternatywne formy komunikacji u¿ywane s¹ najczê�-
ciej do wspomagania komunikacji osób z pora¿eniem 
aparatu mowy, a wiêc miêdzy innymi u osób z móz-
gowym pora¿eniem, ale nie tylko. Wykorzystywane s¹ 
równie¿ przez osoby z upo�ledzeniem umys³owym, 
ró¿nymi zespo³ami genetycznymi, autyzmem itd.

Wspomagaj¹ce formy komunikacji znajduj¹ jed-
nak zastosowanie równie¿ u dzieci sprawnych ru-
chowo i intelektualnie, gdzie problemem nie jest po-
ra¿ony aparat mowy, ani koñczyny, ani pierwotne 
upo�ledzenie. Nieznane s¹ genezy i przyczyny wielu 
opó�nieñ i zahamowañ rozwoju mowy u osób spraw-
nych �zycznie � efekt jest czêsto jeden: osoba, dziecko 
nie mówi, utrudniona jest komunikacja z najbli¿szym 
i szerszym otoczeniem.

Jestem psychologiem pracuj¹cym z dzieæmi na obsza-
rze wczesnej interwencji, to jest w wieku od 0 do kilku 
lat. W�ród dzieci z ró¿nymi zaburzeniami i zespo³ami 
chorobowymi s¹ równie¿ dzieci niemówi¹ce. 

Chcia³abym poruszyæ temat dzieci w wieku wczes-
noprzedszkolnym. W tym okresie rozwojowym dziec-
ko zaczyna zwracaæ siê od egocentrycznego skupienia 
na sobie do innych dzieci, do grupy rówie�ników. 
Szczególnie wa¿na jest wtedy komunikacja, by móc 
nawi¹zaæ kontakt, wyraziæ swe potrzeby, wej�æ w za-
bawê. W tym czasie równie¿ dziecko coraz lepiej wie, 
czego chce lub nie chce i potrzebuje to zakomuniko-
waæ tym, od których jest uzale¿nione.
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WARSZTATY

znacznie od sprawnych pod tym wzglêdem rówie�-
ników. Dziewczynka ma trudno�ci w my�leniu abstrak-
cyjnym, rozumieniu pojêæ odleg³o�ci, czasu, przestrze-
ni, kolejno�ci.

Forma komunikacji, jak¹ wykorzystuje, to wskazy-
wanie przedmiotu, którego sama nie mo¿e wzi¹æ, jêki, 
mruczenia, ci¹gniêcie za rêkaw. Kiwa g³owa na �tak� 
i �nie� do³¹czaj¹c s³owa lub ró¿ne formy wokalizacji. 
Laura rzadko u¿ywa s³ów spontanicznie, najczê�ciej 
powtarza za kim�. Próba powtarzania ró¿nych s³ów 
czêsto koñczy siê podobnymi g³oskami, sylabami: ba-
ba, bo-bo, wa-wa. Postêpy w rozwoju mowy s¹ bardzo 
s³abe, mimo terapii logopedycznej. Kompetencje komu-
nikacyjne nie wystarcz¹ jej do zaspokajania swych 
potrzeb. 

Laura u¿ywa obecnie s³ów: 
� wyra�nie mama,
� ta � na �tak�,
� niewyra�nie nie
� wyra�nie ta, to, tam,
� da na �daj�
� niewyra�ne i rzadko cze�æ i je�æ.

Laura najczê�ciej sama stara siê wzi¹æ to, co chce 
(nawet z najwy¿szej pó³ki mebli), sama co� wykonaæ, 
bez proszenia i komunikowania swojego zamiaru in-
nym. Gdy potrzebuje czego� od innych, stara siê bez-
po�rednio doprowadziæ do skutku, nie sygnalizuj¹c 
wcze�niej, a wiêc poci¹ga, bierze za rêkê i zaprasza 
gdzie�, zabiera co� z rêki innego dziecka. Spotyka siê 
to z zaskoczeniem, lêkiem i niezrozumieniem innych 
dzieci, a w efekcie z frustracj¹ Laury. 

Mo¿na mówiæ tutaj o sygna³ach zaniku potrzeby 
komunikacji i formy komunikacji jako czego� po�red-
niego miêdzy intencj¹ a dzia³aniem, osi¹gniêciem celu. 
Laura albo sama co� bierze i sama zaspokaja swoje 
potrzeby, albo rezygnuje z nich. Formy komuniko-
wania swoich potrzeb otoczeniu s¹ nieakceptowane 
przez dzieci, które czasem boj¹ siê szczypania, ci¹gniê-
cia i przytulania. Najczê�ciej jednak pozostaj¹ niezro-
zumiane.

Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e Laura odczuwa frustracjê 
w sytuacjach, gdy grupa, z któr¹ pracuje na zajêciach, 
powtarza s³owa, poznaje nowe pojêcia, odpowiada na 
pytania. Nie wzbudza to jej zainteresowania, powodu-
je, ¿e wycofuje siê, szuka innych zajêæ. Zachêcana do 
odpowiadania na pytania przez wskazanie piktogra-
mu kolorowego, nie wskazuje spontanicznie i chêtnie, 
choæ zna odpowied� i wie, co wskazaæ � sygnalizuje to 
mimik¹ i wzrokiem.

 Laura lubi wszelkie prace manualne na zajêciach 
grupowych, ksi¹¿eczki, jedzenie, zabawy w kuchni.

Pytania problemowe przedstawione do dyskusji brzmia³y:
� Jak¹ formê komunikacji alternatywnej zapropono-

waæ dziewczynce?
� Jak zaplanowaæ sytuacje i tre�ci komunikacyjne 

w pierwszych fazach pracy?
Cele: 

� wspomaganie rozwoju mowy,
� nauczenie akceptowalnych i skutecznych form 

komunikacji z otoczeniem,

� rozwój my�lenia,
� wyra¿anie siebie.

Trudno�ci:
� nadruchliwo�æ dziewczynki,
� powolny zanik potrzeby komunikacji, frustracja.

Praca warsztatowa w ma³ej grupie da³a nastêpuj¹ce 
wnioski:
1. Laura potrzebuje wprowadzenia wspomagaj¹cych 

form komunikacji.
2. Nale¿y równie¿ stymulowaæ rozwój werbaliza-

cji i mowy, na co wskazuj¹ obecne kompetencje 
i mo¿liwo�ci dziecka.

3. Nale¿y wprowadzaæ rodzinê i rodzeñstwo we 
wspomagaj¹ce formy komunikacji.

4. Wspomagaj¹ce formy komunikacji nale¿y wprowa-
dzaæ w czasie grupy rówie�niczej, poniewa¿ Laura nie 
posiada narzêdzi do komunikowania swych potrzeb 
i komunikacji z rówie�nikami, a ma tak¹ potrzebê.

5. Laura odczuwa du¿o frustracji i wycofuje siê 
z komunikowania, dlatego nale¿y stwarzaæ oka-
zje, w których dziewczynka odczuwaæ bêdzie 
w³asn¹ sprawczo�æ i wzmacniaæ j¹ w po³¹czeniu 
z wprowadzaniem wybranej metody AAC jako 
narzêdzia sprawczo�ci.

6. Nale¿y uczyæ dziecko komunikacji gestem w sytu-
acjach grupowych, gdy chce czego� od innych dzie-
ci, staraæ siê zastêpowaæ bezpo�rednie dzia³anie, jak 
wyrywanie zabieranie, przytulanie, wcze�niejszym 
komunikatem przy pomocy gestu, ruchu rêki oraz 
nauczyæ czekaæ na odpowied�, rozumieæ i respek-
towaæ wolê innych dzieci. Odczytywania gestów 
i intencji Laury nale¿y te¿ uczyæ innych dzieci 
w grupie.
Wyró¿nione punkty wniosków wydaj¹ siê byæ naj-

wa¿niejsze.
Dyskusja pozwoli³a równie¿ wskazaæ kilka konkret-

nych zaleceñ i kierunków planowania wprowadzanych 
metod AAC
1. Laura wydaje siê nie chcieæ korzystaæ z piktogra-

mów jako narzêdzia komunikacji � nie chce wska-
zywaæ � nale¿y nagradzaæ ka¿dy krok w kierunku 
wskazywania piktogramu i wzmacniaæ poczucie 
sprawczo�ci i potrzebê komunikacji przez realizow-
anie ka¿dego wyboru za pomoc¹ piktogramu.

2. Nale¿y spróbowaæ wprowadziæ gesty komunika-
cyjne Makaton jako bardzo naturalne formy komu-
nikacji u osób sprawnych manualnie

3. Laura lubi prace domowe, sta³e punkty zajêæ 
(jedzenie, mycie, toaletê, sprz¹tanie). Nale¿y w te 
sytuacje wprowadzaæ piktogramy w formie planu 
dnia i tutaj anga¿owaæ Laurê do wskazywania kolej-
nych punktów zajêæ. Trzy pierwsze piktogramy 
powinny dotyczyæ trzech ulubionych zabawek lub 
zajêæ i powinny byæ u¿ywane i na zajêciach przed-
szkolnych, i w domu.

4. Przy ka¿dym wybieranym piktogramie zachêcaæ 
trzeba Laurê do dowolnej wokalizacji, nie powinno 
byæ jednak nacisku na powtarzania s³owa, by nie 
powodowaæ frustracji.
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Obecnie min¹³ ponad miesi¹c od warsztatów szko-
leniowych. Mogê dokonaæ pierwszych ma³ych ocen 
pracy nad komunikacj¹ piktogramami i gestami. Laura 
bardzo cieszy siê, gdy bawimy siê zabawk¹ wybran¹ 
przez ni¹ spo�ród dwóch lub trzech kolorowych pikto-
gramów. Jest sta³e miejsce na szafce w sali zajêciowej, 
gdzie znajduj¹ siê trzy piktogramy z jej ulubionymi 
zabawkami i piktogramy przedstawiaj¹c dmuchanie 
�wieczki i czytanie ksi¹¿ki. Laura czêsto wskazuje tam, 
gdy chce co� robiæ. 

Jednak jeszcze ciekawsze efekty daje rozpoczêta 
bardzo niedawno komunikacja gestami Makaton. 
Laura po pierwszych zajêciach, na których przy czyta-
niu ksi¹¿eczek �bawi³y�my� siê z u¿yciem gestów, 
zapamiêta³a ju¿ trzy gesty: MI�, JE�Æ i TOALETA. Do-
datkowo zaskoczy³a nas, gdy po kilku dniach zaczê³a 
sama sygnalizowaæ, ¿e chce i�æ do toalety wykonuj¹c 
na policzku gest Makatonu TOALETA. 

Nie zawsze jednak Laura rozumie zale¿no�æ 
pomiêdzy tym, co chce wyraziæ a piktogramami, które 
mo¿e wskazaæ � ci¹gle trwa praca nad zrozumieniem 

WARSZTATY

samej idei komunikacji poprzez piktogram i gest, 
poniewa¿ wskazanie piktogramu, powtórzenie gestu 
nie zawsze jest przez dzieci rozumiane jako mo¿liwo�æ 
odpowiedzenia na pytanie i przekazania w³asnej in-
tencji. Ci¹gle trwa praca nad odczuwaniem i potrzeb¹ 
komunikacji jako narzêdzia uzyskania sprawczo�ci, ale 
te¿ takiej aktywno�ci, która jest rozumiana i akceptowa-
na przez inne dzieci i doros³ych. 

Podsumowuj¹c, chcê podkre�liæ, ¿e wspomagaj¹ce 
formy komunikacji s¹ bardzo potrzebne równie¿ do 
pracy z niemówi¹cymi dzieæmi sprawnymi �zycznie 
i bliskimi lub w normie intelektualnej, jak Laura. 
Dzieci 2,5 � 3-letnie odczuwaj¹ ju¿ potrzeby, które 
realizowaæ mo¿na w grupie. Maj¹ potrzebê kontaktu 
z rówie�nikami. Dzieci niemówi¹ce jednak odczuwaj¹ 
du¿o frustracji, poniewa¿ nie maj¹ narzêdzia komu-
nikacji zrozumia³ego dla rówie�ników. Wspomagaj¹ce 
i alternatywne formy komunikacji daj¹ dzieciom szan-
sê na wyra¿anie w³asnych potrzeb, ale i na bycie odbie-
ranym i odczuwanym w otoczeniu rówie�niczym jako 
godnym i zdolnym do kontaktu. ¡

U¯YTKOWNICY

Jak zostaliśmy AAC-ową rodziną
Za oknami jesienny czas, wiatr rozgarnia li�cie, 
wzbijaj¹c je w górê. Czujê poci¹gniêcie za rêkê 
� to Patryk pokazuje za okno i pyta:  �fu fu?� 
U�miecham siê do niego, mówiê: �Tak, jest wiatr�, 
ale widzê, ¿e nie o to chodzi. Ci¹gnie mnie za 
rêkaw do kuchni, gdzie ma swoje tablice pozawie-
szane na �cianach. Wskazuje na deszcz � �Nie, 
deszczu dzisiaj nie bêdzie�, �Tak synku, pojedzie-
my na dzia³kê�, �Nie, babcia dzisiaj nie pojedzie 
z nami�. Ma³y paluszek pokaza³ trzy piktogramy, 
a ja ju¿ wiem, ¿e ciekawo�æ dziecka zosta³a chwilo-
wo zaspokojona.

Przegl¹dnê³am kilka numerów biuletynu Stowa-
rzyszenia i nie natrafi³am na artyku³y pisane przez 
rodziców niemówi¹cych dzieci. Chcia³abym zabraæ 
g³os w tej sprawie i podzieliæ siê do�wiadczeniami 
dnia codziennego w rodzinie, gdzie piktogramy 
zajmuj¹ wiêkszo�æ powierzchni �cian mieszkania, 
a rodzice pokonuj¹ drogê do kuchni i z powro-
tem wielokrotnie w ci¹gu dnia (bynajmniej nie 
w celach konsumpcyjnych), prowadzeni za rêkê 
przez latoro�l, która w³a�nie musi co� wa¿nego 
�powiedzieæ�.

Patryk ma dziesiêæ lat, a nasza przygoda z AAC 
rozpoczê³a siê niespe³na dwa lata temu � ¿a³ujê, 
¿e tak pó�no. Dawno podejrzewali�my, ¿e mowa 
naszego dziecka nie rozwinie siê na tyle, aby 
by³o ono w stanie wyraziæ to, co podpowiadaj¹ 
mu jego my�li. Obserwowali�my niepokoj¹ce ob-
jawy w zachowaniu syna � bierno�æ, czêst¹ apatiê, 
bezradno�æ po usilnych próbach nawi¹zywania 
kontaktu, a¿ wreszcie gniew, z³o�æ, autoagresjê 
i wycofanie w �wiat zabaw, graj¹cych i mówi¹cych 

gad¿etów � w �wiat, do którego w³a�ciwie nie mie-
li�my dostêpu. Teraz wiem, ¿e Patryk by³ bardzo 
samotny � choæ otoczony opiek¹ i mi³o�ci¹. Nie 
wystarcza³o mu to, ¿e najbli¿sza rodzina potrafi³a 
przypisaæ wiele znaczeñ kilku wypowiadanym 
przez niego sylabom.

Niestety nikt wcze�niej nie powiedzia³ nam 
o sposobach komunikacji z niemówi¹cym dziec-
kiem. £udzono nas obietnicami, ¿e pewnego dnia 
syn siê �otworzy�, ¿e trzeba czekaæ (pytam � na 
co?). Ile cierpienia zaoszczêdziliby�my jemu i sobie 
� tylko rodzice w podobnej sytuacji rozumiej¹, co 
mam na my�li. 

Wiem, ¿e jest jeszcze w Polsce wiele rodziców 
i dzieci, którzy nie maj¹ pojêcia o istnieniu alterna-
tywnych metod porozumiewania. Zdajê sobie spra-
wê, ¿e nie da siê nadrobiæ straconego czasu, wiêc 

Patryk i jego tablice do porozumiewania siê
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czujê ogromn¹ potrzebê i obowi¹zek przekazania 
swoich do�wiadczeñ w dziedzinie wykorzysty-
wania piktogramów, aby zachêciæ terapeutów do 
propagowania tych metod, a rodzicom pokazaæ, jak 
wiele mo¿na zmieniæ na lepsze codziennym ¿yciu.

Patryk urodzi³ siê z wad¹ genetyczn¹, na 
tyle niespotykan¹, ¿e do koñca ¿ycia pozostan¹ 
tajemnic¹ jego mo¿liwo�ci rozwoju. Faktem jest 
natomiast, ¿e najbardziej utrudnia mu codzienne 
¿ycie brak mo¿liwo�ci porozumiewania siê za po-
moc¹ s³ów. Pewnego wiosennego dnia zjawi³a siê 
w naszym domu osoba, dziêki której �ruszy³a 
lawina�. Po kilku spotkaniach nasze mieszka-
nie zosta³o zaetykietowane piktogramami, jak 
w reklamach przedwyborczych, a Patryk sta³ siê 
w³a�cicielem pierwszej, bardzo jeszcze skromnej 
ksi¹¿ki do komunikacji. Z a c z ê ³ o  s i ê !  Intuicja 
podpowiada³a mi, ¿e nareszcie poruszamy siê we 
w³a�ciwym kierunku. Z powodu wyjazdu naszej 
kochanej Pani musieli�my zakoñczyæ spotkania ze 
specjalist¹. Postanowi³am wzi¹æ sprawê w swoje 
rêce. W koñcu to my rodzice mamy najwiêksz¹ 
motywacjê (czytaj: si³ê i wytrwa³o�æ) w walce 
o w³asne dziecko.

Dodatkow¹ zachêt¹ by³ fakt, ¿e Patryk prawie 
natychmiast �za³apa³, w czym rzecz� i nasza praca 
dawa³a ju¿ pierwsze efekty. Od pierwszej chwi-
li uwielbia³ swoje �obrazki�, a próby porozumie-
wania siê traktowa³ jak najlepsz¹ zabawê. Nigdy nie 
zapomnê, jak siê cieszyli�my, gdy po powrocie ze 
szko³y niezgrabnie wskazywa³ na poszczególne pik-
togramy, a zadowolenie na jego twarzy podpowiada³o 
nam, ¿e dobrze zrozumieli�my jego my�li.

Wkrótce okaza³o siê, ¿e brakuje nam piktogramów, 
zaczê³am poszukiwania sponsorów, którzy s�nan-
sowaliby zakup programu Boardmaker & SD Pro 
(bagatelka 2 400 z³ � dla mnie to kosmiczna cena). 
Szuka³am i... uda³o siê!  Zachêcam wszystkich do 
podejmowania takich samodzielnych prób, mo¿e mój 
przyk³ad bêdzie zachêt¹. Nie warto czekaæ i zdawaæ 
siê tylko na szko³y i terapeutów, nie wolno nam byæ 
biernym, bardzo wiele zale¿y w³a�nie od nas.

Mimo ¿e mia³am program wraz z instrukcj¹ 
w jêzyku polskim, to wci¹¿ czu³am siê niekom-
petentna i ba³am siê eksperymentowaæ na w³as-
nym dziecku. Kolejny raz u�miechnê³o siê do 
nas szczê�cie. Zostali�my uczestnikami programu 
dla rodzin organizowanego przez Stowarzyszenie 
�Mówiæ bez S³ów� pt. �Braciszku, siostrzyczko 
pomó¿ mi to powiedziec�. Tam po raz pierwszy 
zetknê³am siê ze �wiatem �AAC-owców� w naj-
lepszym wydaniu. Zobaczy³am sale lekcyjne, 
sprzêt wspomagaj¹cy, który mnie zachwyci³, obser-
wowa³am ludzi, którzy pracuj¹ z niemówi¹cymi 
dzieæmi i otworzy³ siê przede mn¹ �wiat nowych 
mo¿liwo�ci i lepszego ¿ycia dla ca³ej mojej rodziny. 
Tam te¿ pozna³am zasady budowania prostych tab-
lic do komunikacji.

Wst¹pi³ we mnie nowy zapa³, zaliczy³am wkrót-
ce dwustopniowy kurs obs³ugi programu Board-

maker & SDP (jedyna mama w�ród grona pedago-
gów, logopedów i psychologów, ale co mi tam!). 
Zreszt¹ jako jedyna z grona chêtnych zapisa³am siê 
od razu na dwa stopnie dzieñ po dniu, (co znaczy 
motywacja!). Potem by³a ju¿ ciê¿ka, codzienna 
praca � nowe piktogramy, nowe tablice sytuacyjne, 
kalendarze, zadania domowe wykonywane wspól-
nie z u¿yciem programu. 

Z biegiem czasu pojawi³ siê w domu nowy kom-
puter (zdobycz programu Pegaz � informacji szukaj 
w PFRON-ie), nowa drukarka i wci¹¿ nowe wydat-
ki: na tusz, papier itp.

Równolegle podjê³am starania o to, aby program 
pojawi³ siê w szkole, do której uczêszcza Patryk, 
na kolejnych zebraniach przekonywa³am innych 
rodziców, jak wiele zmieni³ w moim ¿yciu, jak go 
wykorzystywaæ, nawet drukowa³am dla wszystkich 
pierwsze piktogramy. To jest jednak temat na osob-
ne zwierzenia. Znowu siê uda³o � program jest 
w szkole, teraz marzê, aby nauczyciele i rodzice za-
fascynowali siê nim tak, jak ja.

Z biegiem czasu na �cianach mojego mieszka-
nia zaczyna brakowaæ miejsca. Najwiêcej piktogra-
mów jest rzecz oczywista w kuchni, bo tam 
spêdzamy du¿o czasu, podczas którego sobie �roz-
mawiamy�. Patryk wci¹¿ oczekuje nowych tablic, 
a ja z u�miechem obserwujê, jak zmienia siê jego 
zachowanie. Sta³ siê pewny siebie, bardziej przebo-
jowy, czuje siê pe³noprawnym cz³onkiem rodziny, 
który chce mieæ swoje zdanie. Potrafi decydowaæ 
i wyra¿aæ sprzeciw; gdy ma dobry humor stara siê 

LISTY

Patryk z Go Talkiem
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nawet ¿artowaæ. Jest bardziej otwarty w stosunku 
do obcych ludzi, uwielbia �zagadywaæ� i byæ 
w centrum uwagi rozmawiaj¹cych (sprawd�cie sa-
mi, jakie wra¿enie na obcych ludziach wywo³uje 
�zagadniêcie� piktogramem). Jest dociekliwy i nie 
rezygnuje, dopóki nie zostanie zrozumiany. Du¿o 
rzadziej wpada w gniew, zanik³y stany apatii.

Dzisiaj Patryk uczy siê pracowaæ równie¿ z kom-
puterem. Sama budujê mu aktywno�ci w SD Pro, 
a on obs³uguje je enterem i spacj¹. Ma nagrane 
wierszyki i piosenki, które sam uruchamia. Czyta 
interaktywne ksi¹¿eczki, wci¹¿ domaga siê nowych, 
a ja nie mogê uwierzyæ, ¿e drzema³y w nim takie 
mo¿liwo�ci, których mogli�my (o zgrozo!) nigdy 
nie odkryæ.

To nie koniec mojej walki o dziecko. W³a�nie 
czekamy na sfinalizowanie umowy na zakup komu-
nikatora Go&Talk20 (niech ¿yj¹ subkonta!). Ja sama 
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wci¹¿ staram siê o nowe informacje na temat AAC 
(warsztaty w Warszawie, zakup nowych publikacji), 
mam w planie pozyskaæ �rodki na klawiaturê 
IntelliKeys i komputerowy ekran dotykowy (to 
jak wiara w cud, ale kto wie�). Co najwa¿niejsze 
� jestem od niedawna dumnym cz³onkiem Stowa-
rzyszenia. Przede mn¹ du¿o planów, tylko czasu 
wci¹¿ za ma³o. 

Koñcz¹c, chcia³abym ¿yczyæ wszystkim rodzi-
com zafascynowanym efektami komunikacji alter-
natywnej i tym, którzy raczkuj¹ w temacie � du¿o 
wytrwa³o�ci. Jako cz³onek Stowarzyszenia, a mo¿e 
przede wszystkim jako mama chêtnie nawi¹¿ê kon-
takt z rodzicami, którzy chcieliby siê podzieliæ 
swoimi do�wiadczeniami w dziedzinie AAC.

Gor¹co pozdrawiam 
Jola, mama Patryka, jolly1@poczta.onet.pl
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SK2
PC Keyboard Adapter

[ interfejs pozwalaj¹cy na pod³¹czenie dwóch 
w³¹czników

[ wspó³pracuje z programem Sensory Software 
Switch Driver

[ w³¹czniki moga pe³niæ funkcjê dowolnego klawisza 
klawiatury lub myszy

[ mo¿liwo�æ automatycznego doboru funkcji w³¹cznika 
w zale¿no�ci od uruchomionego programu

[ mo¿liwo�æ ustawienia szybko�ci powtarzania klawiszy
[ zabezpieczenie przed przypadkowym naci�niêciem w³¹cznika
[ pod³¹czanie poprzez z³¹cze USB

REKLAMA

Zapraszamy do Sklepu Internetowego Stowarzyszenia!
www.sklep.aac.org.pl


