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Witam wszystkich Was serdecznie w nowym roku 
szkolnym po d³ugiej przerwie. Dla sta³ych Czytelników 
przyczyna tej przerwy jest zapewne znana. W ka¿dym 
z numerów Redakcja ponawia pro�bê o przy-
sy³anie artyku³ów, dzielenie siê do�wiadczeniami, 
problemami, recenzjami. Wie-
my, ¿e Biuletyn jest czytany, 
dociera do nas wiele pochleb-
nych g³osów na jego temat oraz 
pytania o nastêpny numer. Nie-
stety, nasze pro�by o artyku³y 
pozostaj¹ bez odzewu. Bez Was  
Biuletyn nie ma szansy istnieæ. 
A zw³aszcza bez Waszego czyn-
nego udzia³u. Wszyscy mamy 
bardzo du¿o pracy, trudno nam 
usi¹�æ i jej rezultaty �wklepaæ� 
w komputer. Z tego powodu 
Biuletyn powoli przestaje siê 
ukazywaæ. Wierzê mocno, ¿e to 
tylko przerwa, która wkrótce siê 
skoñczy, ¿e znajdziecie si³y, czas 
i odwagê na to, aby pomóc Biu-
letynowi istnieæ.

Mam nadziejê, ¿e Wasze 
wakacje by³y udane i da³y 
Wam si³ê do pracy w ci¹gu naj-
bli¿szych miesiêcy. A zapowia-
daj¹ siê one pracowicie i owoc-
nie. Przede wszystkim Stowarzyszenie serdecznie 
zaprasza na kolejne Warsztaty, tym razem po�wiêcone 
wykorzystaniu AAC w pracy z ma³ym dzieckiem. 
Szczegó³y na naszej stronie internetowej.

Zbli¿a siê czas walnego zgromadzenia, wyboru 
w³adz, podsumowania dotychczasowych dzia³añ i za-
planowania pracy w najbli¿szych latach. Jest wiele pytañ 
i zagadnieñ, które czekaj¹ na rozwa¿enie i rozwi¹zanie. 
Wiele rzeczy uda³o siê zrobiæ, jednak przed nami 
jeszcze ogromna praca. Wraz z innymi cz³onkami Sto-
warzyszenia uczestniczy³am w czerwcu w Konferencji 
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Logopedycznej Polskiego Towarzystwa Logopedyczne-
go w Lublinie po�wiêconej przygotowaniu standardów 
postêpowania logopedycznego w poszczególnych zabu-
rzeniach komunikacji. W ¿adnej prezentowanej propozy-
cji standarów nie uwzglêdniono mo¿liwo�ci zastosowa-
nia komunikacji alternatywnej lub wspomagaj¹cej. Po 
burzliwej dyskusji przyjêto mo¿liwo�æ umieszczenia 

AAC w standardach dotycz¹cych 
oligofazji i dyzartrii. Niestety, 
nie uzyskano konsensusu co do 
stosowania AAC w przypadkach 
osób z autyzmem. Nadal istniej¹ 
nie po�wiadczone niczym oba-
wy, ¿e zahamuje to mowê. 
Wprawdzie badania prowadzone 
na ca³ym �wiecie wskazuj¹ na co� 
wrêcz przeciwnego, jednak nie 
wszyscy chc¹ siê na nich opieraæ, 
argumentuj¹c, i¿ nie s¹ one repre-
zentatywne dla jêzyka polskiego. 
A obiektywne badania naukowe 
maj¹ce na celu rzetelne okre�lenie 
skuteczno�ci metod terapii 
w tym zakresie nie s¹ w Polsce 
prowadzone. Ka¿dy opiera siê 
na swoich do�wiadczeniach, oba-
wach, wyobra¿eniach. Nie ma 
materia³ów umo¿liwiaj¹cych rze-
teln¹ dyskusjê. Byæ mo¿e oka-
zj¹ do tego stanie siê wizyta 
i wyst¹pienie prof. Tetzchnera 

w czasie Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej �Rain 
Man jest w�ród nas� po�wiêconej wspó³czesnym for-
mom pomocy osobom z autyzmem, która odbêdzie siê 
w Krakowie w dniach 27 � 29 listopada 2008 r. (szcze-
gó³y na stronie www.wsp.krakow.pl/psych/autyzm). 
Artyku³ na temat wykorzystania elementów AAC w pra-
cy z dzieæmi z autyzmem wpisuje siê równie¿ znako-
micie w te rozwa¿ania.

Zapraszam serdecznie do lektury sprawozda-
nia Aliny Smyczek z Miêdzynarodowej Konferencji 
ISAAC w Kanadzie. Sprawozdanie bardzo rzetelne, 
przedstawiaj¹ce w syntetyczny, ale jasny sposób kierun-
ki, w których rozwija siê AAC na �wiecie. Nastêpna 
(ju¿ za dwa lata!) konferencja odbêdzie siê du¿o bli¿ej 
� w piêknej Barcelonie. Mam nadziejê, podobnie jak 
Autorka, ¿e spotka siê tam wielu z nas. A na razie 
spotykamy siê na Warsztatach Stowarzyszenia.

cd. na stronie 2.
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czas trwania konferencji otwarta by³a sala wysta-
wowa, gdzie na 32 stanowiskach prezentowano sprzêt 
do porozumiewania siê, oprogramowanie, materia³y, 
ksi¹¿ki. Specjalne sesje przygotowano dla nastoletnich 
u¿ytkowników AAC � realizowali oni projekty artysty-
czne, uczestniczyli w warsztatach. Doro�li niemówi¹cy 
mieli swoje spotkania dyskusyjne. W programie wyró¿-
niono te¿ grupê prezentacji szczególnie przydatnych 
dla rodzin osób potrzebuj¹cych AAC. 

Gospodarze konferencji zadbali, by uczestnicy mo-
gli wzajemnie siê poznaæ, wymieniæ do�wiadczenia 
i bawiæ siê wspólnie w mniej zobowi¹zuj¹cych 
okoliczno�ciach. Wype³nili wiêc zorganizowanymi 
spotkaniami tak¿e wieczory. Jeden z nich wszyscy 
spêdzili w kanadyjskim lesie, poznaj¹c tradycyjny 
sposób produkcji syropu klonowego, smakuj¹c polane 
nim liczne potrawy i tañcz¹c narodowe tañce. 

Kraje wprowadzaj¹ce AAC
Konferencja by³a okazj¹ do wspólnych obrad cz³onków 
ISAAC-u i ró¿nych grup roboczych pracuj¹cych 
w strukturach tej wielkiej organizacji. Cz³onkowie 
pozostaj¹cy w okre�lonych strefach jêzykowych lub 
pochodz¹cy z niektórych krajów tworz¹ tzw. chaptery 
� grupy narodowe lub jêzykowe. Jest ich 15, wszyst-
kie mia³y w Montrealu swoje spotkania. Dla Polaków 
najwa¿niejsze by³y te spotkania, które gromadzi³y 
przedstawicieli tzw. emerging countries � krajów, które 
dopiero wprowadzaj¹ AAC do swoich systemów opie-
ki, edukacji, terapii, zaopatrzenia w sprzêt. 

Polska wci¹¿ znajduje siê w�ród nich, choæ jest pos-
trzegana jako miejsce, gdzie uda³o siê ju¿ dokonaæ is-
totnych zmian, a co za tym idzie, mo¿e pomagaæ kolej-
nym krajom, które zaczê³y proces wprowadzania AAC 
dopiero niedawno. W naszym regionie tak¹ pomoc 
gotowe s¹ przyj¹æ Ukraina, Bia³oru�, Rosja, Rumunia. 

Warto podkre�liæ rolê ISAAC-u w szerzeniu AAC. 
Komitet Krajów Rozwijaj¹cych siê, powo³ywany co 

Światowy festiwal AAC
Relacja z Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej 
i Alternatywnej ISAAC w Montrealu, 2 – 9 sierpnia 2008 r.

Alina Smyczek

Znajdziecie równie¿ projekt ulotki po�wiêconej 
obchodom kolejnego Miêdzynarodowego Miesi¹ca 
AAC. Mam nadziejê, ¿e bêdzie on cieszy³ siê jeszcze 
wiêksz¹ popularno�ci¹ ni¿ w zesz³ym roku. Ulotkê 
mo¿na równie¿ pobraæ z naszej strony internetowej 
w formacie umo¿liwiaj¹cym wpisanie szczegó³ów 
Waszych obchodów.

Wiêkszo�æ Czytelników zna zapewne ksi¹¿kê 
�Braciszku, siostrzyczko, pomó¿ mi to powiedzieæ� 
oraz zawarte w niej scenariusze zabaw dla dzieci 
niemówi¹cych i ich rodzin. W tym numerze przed-
stawiamy kolejn¹ propozycjê zabawy z tego cyklu. 

Moi Drodzy, jest to ju¿ ostatni Wstêp pisany do 
Was przeze mnie. ¯egnam siê z Wami, przekazuj¹c 
redagowanie Biuletynu w dobre rêce. Serdecznie 
dziêkujê za te kilka lat wspólnego tworzenia Biuletynu 
wszystkim Autorom i Czytelnikom. Dziêki Wam wiele 
siê nauczy³am, pozna³am du¿o niezwyk³ych osób, 
tworzenia Biuletynu by³o dla mnie rado�ci¹. Dziêkujê 
te¿ za wspó³pracê Paw³owi Szczawiñskiemu, za jego 
pracê i zaanga¿owanie w tworzenie i prowadzenie 
Biuletynu od samego pocz¹tku.

Do zobaczenia na Warsztatach!
         Ewa Przebinda

Co dwa lata spo³eczno�æ zwi¹zana z komunikacj¹ 
wspomagaj¹c¹ i alternatywn¹ ma okazjê uczestniczyæ 
w Miêdzynarodowej Konferencji ISAAC. Nie sposób 
oddaæ s³owami atmosfery i rozmachu tych spotkañ. 
Tegoroczna konferencja pod has³em �Leading the 
way� by³a szczególna � odbywa³a siê w Kanadzie, czy-
li w miejscu narodzenia ISAAC-u, w 25-t¹ rocznicê ist-
nienia organizacji. By³a pe³na podsumowañ i re�eksji 
nad d³ug¹ drog¹ do obecnego kszta³tu komunikacji 
wspomagaj¹cej na �wiecie. 

AAC dzisiaj to tysi¹ce u¿ytkowników na wszyst-
kich kontynentach, zaanga¿owanie ich rodzin, 
o�rodków, szkó³ i �rodowisk akademickich, badania, 
publikacje, regulacje prawne i rozwi¹zania syste-
mowe sprzyjaj¹ce osobom z powa¿nymi potrzebami 
w komunikacji w kolejnych krajach, a tak¿e niezliczo-
ne pomoce techniczne coraz lepszej jako�ci. Konferen-
cja w Montrealu potwierdzi³a ten obraz. Przyby³o na 
ni¹ 1200 uczestników z 57 krajów, blisko 100 z nich 
to osoby korzystaj¹ce z komunikacji wspomagaj¹cej. 
Program odpowiada³ na potrzeby wszystkich: niemal 
co godzinê ka¿dy móg³ wybieraæ spo�ród 12 prezen-
tacji odbywaj¹cych sie jednocze�nie (w sumie blisko 
250 wyst¹pieñ). Podczas 186 sesji posterowych autorzy 
spotykali siê z odwiedzaj¹cymi, obja�niaj¹c prezen-
towane materia³y, projekty, wyniki badañ. Przez ca³y 

cd. ze strony 1.

Rozmowy w korytarzu centrum konferencyjnego

ZE �WIATA
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dwa lata, zbiera postulaty potrzebuj¹cych spo³eczno�ci, 
po�redniczy w wymianie danych i kontaktów w re-
gionach, dba o interesy krajów pocz¹tkuj¹cych na 
forum ISAAC. Tak¿e osoby spoza komitetu, znane 
i zas³u¿one dla AAC, zajmuj¹ siê szczególnie wspie-
raniem przedstawicieli tych krajów. Wymieniæ tu trze-
ba Anne Warrick z Toronto, Sarê Blackstone i Harvey�a 
Pressmana z Kaliforni. Podczas konferencji rozdali oni 
zebrane wcze�niej ksi¹¿ki z zakresu AAC, zorganizo-
wali platformê do wymiany tzw. �dobrej praktyki� we 
wprowadzaniu AAC na nowe tereny, dzielili siê przy-
datnymi kontaktami, organizowali sieæ wzajemnej po-
mocy. Tradycj¹ konferencji ISAAC-u jest te¿ tzw. cicha 
aukcja, na której licytowane s¹ przedmioty, materia³y 
edukacyjne, ksi¹¿ki przekazane przez uczestników 
konferencji. Pieni¹dze zgromadzone w ten sposób za 
dwa lata pozwol¹ do� nansowaæ przyjazd kolejnych 
osób, najczê�ciej u¿ytkowników AAC i uczestników 
z krajów pocz¹tkuj¹cych. 

Co nowego w AAC?
Ka¿da z 250 prezentacji konferencyjnych w programie 
zosta³a zaliczona do jednej z nastêpuj¹cych grup: 
do�wiadczenia w³asne (u¿ytkowników AAC i cz³onków 
ich rodzin), interwencja/edukacja (ten dzia³ reprezen-
towany by³ najliczniej), badania, prezentacje nowych 
technologii. Dodatkowo opatrzone by³y has³em 
�wprowadzaj¹cy� lub ��rednio zaawansowany�. Indy-
katory te pozwala³y uczestnikom wybraæ odpowiednie 
sesje. Dla tych, którzy chcieli d³u¿ej zatrzymaæ sie na 
pewnych zagadnieniach praktycznych, przygoto wano 
dwa dni warsztatów przedkonferencyjnych. By³y bo-
gate w prezentowane pomoce, rozwi¹zania, dawa³y 
mo¿liwo�æ zadawania pytañ i dyskusji.

Tych, którzy nie mogli pojechaæ do Montrealu, 
zapewne nurtuj¹ pytania merytoryczne o aktualne 
tendencje, o naj¿ywiej dyskutowane tematy w AAC. 

¯aden uczestnik nie wys³ucha³ wszystkich wyst¹pieñ, 
odpowied� na to pytanie musi wiêc pozostaæ subiek-
tywna. Z mojej perspektywy konferencja uwypukla³a 
nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Znaczenie stosowania wspomaganego przekazu 

w przy padku dzieci, u których komunikacja wspo-
ma ga j¹ ca jest baz¹ do uczenia siê jêzyka; w wielu 
prezentacjach przejawia³y siê postulaty i przy k³a dy 
tworzenia lepszych warunków uczenia siê jêzyka 
przez dziecko z zak³óconym dostêpem do kon-
wencjonalnie rozumianej komunikacji. Badania 
przekonuj¹, ¿e w interwencji terapeutycznej nale¿y 
uwzglêdniæ i zaaran¿owaæ czas, w którym doro�li 
z otoczenia dziecka w przemy�lany sposób u¿ywaj¹ 
znaków, zanim zaczn¹ wymagaæ tego od samego 
dziecka, podobnie, jak w procesie nabywania 
jêzyka mówionego. 

2. Bardzo wczesne rozpoczynanie stymulacji jêzy-
kowej wobec dzieci zagro¿onych zaburzeniami 
w porozumiewaniu siê; ju¿ oko³oroczne niemo-
wlêta otacza siê wielomodalnym jêzykiem.

3. Korzy�ci ze stosowania tzw. visual scenes we 
wczes nej nauce u¿ywania znaków; w Polsce 
pojêcie to funkcjonowa³o dot¹d pod nazw¹ �tablice 
kontekstowe�. Chodzi o to, by dziecko u progu 
u¿ywania jêzyka mog³o korzystaæ nie z pojedyn-
czych znaków, ale z przedstawieñ konkretnych 
scen, jak np. widok placu zabaw, do którego 
chodzi, pomieszczenia przedszkolnego, pó³ki z za-
bawkami. Zaaran¿owane wed³ug tej idei pomoce 
komunikacyjne to �mówi¹ce� tablice ze scenkami, 
które zawieraj¹ aktywne komórki emituj¹ce nazwy 
elementów obrazka. 

4. Budowanie systemów komunikacji dla osób 
z coraz wiêkszymi problemami rozwojowymi, 
zw³asz  cza dla osób niepe³nosprawnych ruchowo 
ze wspó³istniej¹cymi powa¿nymi zaburzeniami 
widzenia i poznawczymi. Pokazano szereg przyk³a-
dów osób, które nie prezentuj¹ umiejêtno�ci d³ugo 
uwa¿anych za kluczowe do u¿ywania jêzyka, jak 
np. sta³o�æ przedmiotu  czy odnoszenie nazwy do 
desygnatu. Systemy komunikacji budowane dla 
nich opieraj¹ siê na partner assisted auditory scan-
ning, czyli na wymienianiu elementów odpowied-
nio zorga nizowanych zasobów s³ownikowych 

Konferencja w liczbach

�  2 dni warsztatów przedkonferencyjnych
�  4 dni obrad konferencyjnych
�  2 dni sympozjum naukowego
�  1200 uczestników z 57 krajów
�  90 uczestników u¿ywaj¹cych AAC
�  246 wyst¹pieñ na konferencji g³ównej
�  12 sal konferencyjnych 
�  46 wyst¹pieñ u¿ytkowników AAC
� 32 producentów sprzêtu technologii wspo ma ga j¹ cej w hali 

wystawowej
�  186 posterów
�  7 nagród i stypendiów

Testowanie sprzêtu w hali wystawienniczej

ZE �WIATA
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przez partnera rozmowy. Tym samym s³owo 
wy po wia dane przez rozmówcê, na które osoba 
niepe³nosprawna wyra�nie reaguje, uwa¿ane jest 
za u¿ywany znak na równi ze wskazywanym wy-
ra zem, pojedyn czym piktogramem czy znakiem 
manualnym.

5. Pragmatyka komunikacyjna jako klucz do budowa-
nia pomocy do porozumiewania siê. Aktualne 
programy wspomagania rozwoju jêzyka opieraj¹ 
siê na tezie, ¿e cz³owiek uczy siê go w interakcji. 
Dodatkowo pog³êbiona wiedza o funkcjach komu-
nikatów pozwala stosowaæ nieco inne ni¿ dot¹d za-
sady organizowania nauki jêzyka oraz s³ownictwa 
w osobistych pomocach do komunikacji, zarówno 
prostych jak i elektronicznych. Wed³ug nich 
wypowiedzi u¿ytkowników rozpoczynaj¹ siê od 
nadania im funkcji, po czym nastêpuje sprecyzowa-
nie, czego dany akt mowy dotyczy. 

6. Wykorzystanie AAC u doros³ych z nabytymi po-
wa¿ nymi zaburzeniami w porozumiewaniu siê. 
W wielu miejscach na �wiecie � podobnie jak 
w Polsce � AAC tra� ³o najpierw do �rodowisk 
zwi¹zanych z edukacj¹ i o�rodków rehabilita-
cyjnych dla dzieci. Jednak we wszystkich krajach 
o dobrze zorganizowanej pomocy niemówi¹cym 
tak¿e doro�li z nabytymi zaburzeniami w poro-
zumiewaniu siê znajduj¹ wsparcie, terapeutów, 
korzystaj¹ z pomocy i urz¹dzeñ do komunikacji. 
Na konferencji mówiono o pacjentach z afazj¹, 
demencj¹, chorob¹ Alzheimera, stwardnieniem 
zanikowym bocznym, schorzeniami neuronu rucho-
wego, z urazami mózgu. 

7. Stosowanie Systemu Blissa. S¹ kraje i �rodowiska 
(Szwecja, Norwegia, Kanada, Wielka Brytania, 
Afryka Po³udniowa), w których nie s³abnie zain-
teresowanie Blissem, mimo pojawienia siê innych 
zestawów znaków. Podkre�la siê wci¹¿ dowiedzion¹ 
badaniami warto�æ Blissa jako z³o¿onego systemu 
oddaj¹cego naturê jêzyka lepiej ni¿ systemy obraz-
kowe (piktogra� czne). Liderzy wymienionych 
�rodowisk przytaczaj¹ przyk³ady du¿ych osi¹gniêæ 
u¿ytkowników Blissa w nauce czytania i pisania. 

8. Przywi¹zywanie ogromnej wagi do nauki czytania 
i pisania dzieci z powa¿nymi zaburzeniami w poro-
zumiewaniu siê. Aby stworzyæ najlepsze warunki 
do takiej nauki dla dzieci niepe³nosprawnych, licz-
ne zespo³y badawcze wspó³pracuj¹ z meto dykami, 
nauczycielami i � rmami kreuj¹cymi odpowied-
nie pomoce dydaktyczne, w tym � ich interaktyw-
ne wersje komputerowe. Kolejnym czynnikiem 
u³atwiaj¹cym ten proces jest promowanie s³owa pisa-
nego w elektronicznych urz¹dzeniach do porozu-
miewa nia siê, np. podpowiadanie s³ów przy pisaniu 
czy pod�wietlanie wyrazów podczas odczytywania 
wypowiedzi skomponowanej z pikto gramów. Warto 
zaznaczyæ, ¿e o nauce czytania i pisania wiele mówi 
sie tak¿e w odniesieniu do dzieci z powa¿niejszymi 
ograniczeniami poznawczymi. 

9. Poprawianie kondycji nauczania integracyjnego 
w kontek�cie dzieci potrzebuj¹cych dostêpu do 

AAC. Tendencja do pe³nej integracji dzieci niepe³-
nosprawnych nie jest nowa, jednak kraje, które 
wprowadzaj¹ j¹ w ¿ycie wci¹¿ borykaj¹ siê z nie-
dostatkami tego rozwi¹zania. Trwaj¹ dyskusje 
na temat rozwi¹zania problemów spo³ecznych 
i edukacyjnych w klasie integracyjnej. Specjali�ci 
szukaj¹ dobrego modelu pomocy dziecku 
niepe³nosprawnemu, okazuje siê bowiem, ¿e in-
dywidualny asystent dla u¿ytkownika AAC 
w klasie powoduje w rzeczywisto�ci jego izolacjê 
od rówie�ników. Na konferencji pokazywano do-
bre rozwi¹zania dla nauczycieli dotycz¹ce pro-
gramu czy wspomagania rozwoju jêzyka dziecka 
u¿ywaj¹cego AAC w klasie. 

Pods³uchane na Sympozjum Naukowym ISAAC
Konferencja ISAAC jest miejscem, gdzie co dwa 
lata spotyka siê du¿a grupa naukowców z ca³ego 
�wiata zajmuj¹cych siê komunikacj¹ wspomagaj¹c¹ 
i alternatywn¹ w ró¿nych aspektach. To czas relacji 
z przeprowadzonych badañ i przekazywania wnios-
ków praktykom. Jak wspomnia³am wy¿ej, du¿a czê�æ 
prezentacji konferencyjnych i sesji posterowych mia³a 
taki w³a�nie charakter. 

Tu¿ po zakoñczeniu konferencji tradycyjnie roz po-
czyna siê dwudniowe sympozjum naukowe, gdzie 
w grupach wyznacza siê kierunki nowych badañ, 
dokonuje ustaleñ terminologicznych, szuka siê do-
brych rozwi¹zañ metodologicznych. 

Podczas minionego sympozjum pracowa³y czte ry 
miêdzynarodowe grupy badaczy. Najwiêksza zaj mo-
wa³a siê zagadnieniem uczestnictwa (participation) 
i uczest nictwa komunikacyjnego (communicative par-
ticipation) osób potrzebuj¹cych AAC. Wiele badañ z te-
go zakresu ju¿ przeprowadzono, jednak wci¹¿ nie ma 
jedno�ci co do znaczeñ kluczowych terminów, co do 
ich tre�ci. Te podstawowe ustalenia s¹ niezbêdne do 
prawid³owego konstruowania narzêdzi badawczych. 

Druga grupa opracowywa³a kierunki badañ nad 
rodzin¹ osoby potrzebujêcej i u¿ywaj¹cej AAC. Dyskus-
je dotyczy³y czynników zaanga¿owania rodzin w pro-
ces nauki komunikacji, wp³ywu relacji rodzinnych na 
sukces osoby niemówi¹cej w porozumiewaniu siê czy 

Podgrupy narodowe i jêzykowe w ISAAC (ISAAC chapters)
� Australia
� Kanada
� Dania
� Finlandia
� Holandia i Flandria
� Irlandia
� Indie
� Izrael
� kraje i regiony francuskojêzyczne
� kraje niemieckojêzyczne
� Norwegia
� Szwecja
� USA
� Wielka Brytania
� W³ochy

ZE �WIATA
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potrzeb wsparcia rodzin na przestrzeni ¿ycia, zw³aszcza 
w momentach prze³omowych, jak na przyklad zmiana 
czy ukoñczenie szko³y przez u¿ytkownika AAC. 

Kolejna grupa zajê³a siê zwi¹zkami miêdzy AAC 
a mózgiem rozumianym jako system przetwarza-
nia informacji. Wyszczególniono problemy charakte-
rystyczne dla komunikacji wspomagaj¹cej, które 
mo¿na rozwi¹zywaæ, czerpi¹c z psychologii poznaw-
czej i neurobiologii. Dyskutowano miêdzy innymi 
wynikaj¹ce z tych nauk implikacje dla tworzenia 
zaawansowanych urz¹dzeñ do porozumiewania siê, 
a tak¿e wyznaczano obszary potrzebnych badañ.

Czwarta grupa dokona³a systematycznego prze-
gl¹du litratury na temat komunikacji wspomagaj¹cej. 
Takie dzia³ania naukowców s³u¿¹ wy³onieniu ostat-
nio przeprowadzonych badañ wysokiej jako�ci, spe³-
niaj¹cych standardy metodologiczne, zakoñczonych 
wnioskami warto�ciowymi dla praktyków. W ten 
sposób badania maj¹ wp³ywaæ na jak najkorzystniejsze 
dla klienta/ucznia decyzje podejmowane przez nauczy-
cieli i terapeutów w procesie wprowadzania AAC. 

Zaproszenie do spotkañ
Bezpo�redni dostêp do wiedzy i wyników ostatnio 
przeprowadzonych badañ s¹ niezwykle cenne dla 
uczestników. Jednak najwiêksz¹ warto�ci¹, jak¹ nie-
sie konferencja, jest okazja do spotkañ, do nawi¹zania 
nowych kontaktów. By³a wiêc mo¿liwo�æ rozmowy 
z autorami badañ, z do�wiadczonymi terapeutami, 
u¿ytkownikami AAC, ich rodzinami. Przez pryzmat 
materia³ów popularnych w Polsce mo¿e siê wydawaæ, 
¿e wiedzy o AAC powinni�my szukaæ g³ównie w kra-
jach anglojêzycznych. Tymczasem konferencja poka-
zuje jak ogromne dokonania maj¹ bli¿si nam s¹siedzi 
w Skandynawii czy w Niemczech. Wspania³ym 
�ród³em s¹ Polacy mieszkaj¹cy w krajach o dobrym 
dostêpie do komunikacji wspomagaj¹cej. W kon-
ferencji uczestniczy³y dwie polskie rodziny z u¿yt-
kownikami AAC: 15-letnim Piotrem i studiuj¹cym 
ju¿ Andrzejem. Obydwie mieszkaj¹ w Kanadzie. 
Swoj¹ pomoc zaoferowa³a inna Polka z Kanady, 
obecnie doktorantka jednego z tamtejszych uniwersy-
tetów, z do�wiadczeniami praktyka. Gotowa jest 
wspó³pracowaæ z polskimi nauczycielami i terapeu-
tami, zw³aszcza � pomagaæ we wprowadzaniu AAC 

w nasze �rodowisko akademickie. Wiele osób deklaru-
je pomoc czy wspó³pracê � trzeba chcieæ j¹ przyj¹æ, 
podtrzymywaæ kontakty, pracowaæ wspólnie. 

 AAC w Polsce wci¹¿ jest niekoniecznym do-
datkiem do edukacji dzieci niepe³nosprawnych, pod-
czas kiedy na �wiecie jest realizacj¹ prawa do rów-
no�ci. Podpatrywanie tego podej�cia, uczenie siê go 
przez wielu w przysz³o�ci mo¿e zaowocowaæ zmian¹ 
mentalno�ci. Zachêcam wszystkich do tego, by siê 
przy³¹czyæ. ISAAC zaprosi³a spo³eczno�æ AAC na 
kolejne wspólne spotkanie za dwa lata, do Barcelony. 
¯yczê nam wszystkim by w 2010 roku nasz kraj by³ 
tam licznie reprezentowany.¡

Na konferencji Polskê i Stowarzyszenie �Mówiæ bez S³ów� 
reprezentowa³y:
Aldona Mysakowska-Adamczyk, Zespó³ Szkó³ nr 109 
w Warszawie, aldona.adamczyk@gmail.com
Agnieszka Przybylska, Przedszkole Specjalne nr 393 
w Warszawie, a.przybylska@hotmail.com
Alina Smyczek, Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie, 
alina.smyczek@gmail.com

Lunch w grupie przedstawicieli krajów wprowadzaj¹cych 
komunikacje wspomagaj¹c¹

O potrzebie wypożyczalni 
sprzętu AAC w Polsce
Magdalena Grycman
Samodzielny Publiczny O�rodek Terapii i Rehabilitacji 
dla Dzieci w Kwidzynie

Idea wypo¿yczalni specjalistycznych peryferiów 
komputerowych i urz¹dzeñ wspomagaj¹cych poro-
zumiewanie siê (AAC) nie jest jeszcze powszechna, 
pomimo ¿e sprzêt taki w znaczny sposób podnosi 
niezale¿no�æ i poprawia efektywno�æ porozumie-
wania siê osób niemówi¹cych. W pracy terapeutycz-
nej z niepe³nosprawnymi klientami nadal rzadko 
korzysta siê z komputera i innych elektronicznych po-
mocy do porozumiewania siê, mimo i¿ wyposa¿anie 
u¿ytkowników komunikacji wspomagaj¹cej w takie 
pomoce jest standardem w Unii Europejskiej i in-
nych krajach wysoko rozwiniêtych. Pomoce do po-
rozumiewania siê wykorzystywane s¹ w praktyce 
klinicznej specjalistów AAC. Zalicza siê do nich po-
moce tradycyjne, takie jak tablice tematyczne oraz 
pomoce wykorzystuj¹ce zaawansowan¹ technologiê 
komputerow¹. 

Od czasu rozwoju nowoczesnej techniki kompute-
rowej pomoce komunikacyjne sta³y siê obiektem szcze-
gólnego zainteresowania. Wprowadzanie urz¹dzeñ 
nowej generacji opartych na nowoczesnej elektronice 
i technice komputerowej do procesu rehabilitacji stwarza 
osobom niepe³nosprawnym wiele nowych mo¿liwo�ci 
w zakresie porozumiewania siê z otoczeniem. Jeszcze 
niedawno osoby te by³y skazane na izolacjê i ca³kowit¹ 
zale¿no�æ od opiekunów. Dzi�, dziêki stosowaniu 

AAC W POLSCE

ZE �WIATA
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strategii komunikacyjnych oraz odpowiednio dobra-
nym i dostosowanym sprzêtom pomocniczym, staj¹ 
siê bardziej niezale¿ne. W Polsce jest bardzo niewielu 
producentów sprzêtów AAC, a dystrybucja sprzêtu 
produkowanego za granic¹ jest jeszcze do�æ skromna 
i niestety bardzo czêsto nieadekwatnie dobierana do 
potrzeb osób niemówi¹cych. Rodzice oraz terapeuci, 
czêsto za ciê¿ko zdobyte od sponsorów pieni¹dze na 
chybi³ tra�³ zamawiaj¹ sprzêt, z prze�wiadczeniem, 
¿e zabezpieczy on potrzeby u¿ytkownika AAC. Jak¿e 
wielkie jest ich rozczarowanie, gdy upragniony sprzêt 
komputerowy i sprzêt wspomagaj¹cy porozumiewanie 
siê w praktyce nie przynosi ¿adnej zmiany dotycz¹cej 
efektywno�ci porozumiewania siê i nie jest wykorzysty-
wany przez dzieci. 

Do Samodzielnego Publicznego O�rodka Terapii 
i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie czêsto zg³aszaj¹ 
siê rodzice z zakupionym ju¿ nieodpowiednim sprzê-
tem, który nie nadaje siê do pracy nad rozwijaniem 
umiejêtno�ci porozumiewania siê ich dziecka. Dzie-
je siê tak zarówno ze wzglêdu na brak dostêpu do 
odpowiedniej diagnozy potrzeb u¿ytkownika AAC, 
nieodpowiednio dobran¹ pomoc komunikacyjn¹, b¹d� 
�le zaproponowany sposób dostêpu do niej. 

Wzoruj¹c siê na standardach zachodnich, Stowa-
rzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Po-
rozumiewania siê dzia³aj¹ce przy Samodziel-
nym Publicznym O�rodku Terapii i Rehabilitacji, 

AAC W POLSCE

Dopasowywanie sprzêtu

dziêki pomocy Pañstwowego Funduszu Osób 
Niepe³nosprawnych (oddzia³ pomorski) oraz 
w³adz miasta Kwidzyna powo³a³o pierwsz¹ 
w Polsce wypo¿yczalniê specjalistycznych peryfe-
riów komputerowych i urz¹dzeñ wspomagaj¹cych 
porozumiewanie siê (AAC). Wypo¿yczalnia dzia³a 
przy ulicy Ko³³¹taja 4 w Kwidzynie. Jej zadaniem 
jest zabezpieczenie potrzeb u¿ytkowników AAC 
w województwie pomorskim. Specjali�ci z zakresu 
komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej proponuj¹ 
do wypo¿yczenia takie urz¹dzenie, które najbardziej 
odpowiada potrzebom komunikacyjnym u¿ytkownika 
AAC w danym momencie i w niedalekiej przysz³o�ci. 

Do�wiadczenia �wiatowe pokazuj¹, ¿e u¿ytkow-
nicy AAC, rozwijaj¹c swoje umiejêtno�ci w zakresie 
porozumiewania siê, do�æ szybko �wyrastaj¹� z wy-
korzystywanego sprzêtu. Rozwijaj¹ swoje umiejêt-
no�ci w oparciu o wiele nowych urz¹dzeñ pomocni-
czych. Poszukiwanie �rodków �nansowych na zakup 
sprzêtu, który za chwile oka¿e siê niewystarczaj¹cy, 
jest dzia³aniem bezsensownym. W takiej sytuacji naj-
lepszym rozwi¹zaniem jest mo¿liwo�æ wypo¿yczenia 
sprzêtu zabezpieczaj¹cego obecne potrzeby. Takie 
rozwi¹zania pozwalaj¹ lepiej wykorzystaæ �rodki 
publiczne i domowe bud¿ety rodzin. Wa¿nym argu-
mentem jest równie¿ fakt, ¿e dobór odpowiedniego 
sprzêtu jest procesem ci¹g³ym. Chc¹c wiêc zwiêkszyæ 
trafno�æ przysz³ych zakupów, konieczne jest sprawdza-
nie sprzêtu w warunkach domowych. Istnieje równie¿ 
potrzeba szkoleñ osób korzystaj¹cych z danego 
sprzêtu oraz w razie potrzeby tak¿e ich rodzin. 
Potrzebê tak¹ zabezpiecza nasza wypo¿yczalnia. Gwa-
rantujemy serwis techniczny na wypadek usterek czy 
adaptacji urz¹dzeñ. Posiadamy wiele urz¹dzeñ do po-
rozumiewania siê, takich jak: Talara 32, Go Talk 4+, 9+, 
20+, Pocket Go Talk w/case, Partner One Stepper, Part-
ner One, Big Mack, Partner Two, Talking Photo Album. 
Wypo¿yczalnia dysponuje równie¿ specjalistycznymi 
oprogramowaniami komputerowym, tj. Boardmaker & 
Speaking Dynamically Pro, Boardmaker, Boardmeker Plus, 
Boardmaker Animation, Abrakadabra, MegaMix, Happy 
Duck, Easy Games. Dysponujemy równie¿ peryferiami 
komputerowymi: Big Keys LX Keyguards � nak³adki 
na Big Keys, Big Buddy Button � du¿y w³¹cznik, Buddy 
Button � ma³y w³¹cznik, Roller II Trackball, Roller Plus 
Joystick, Head Pointer, Mounting Arm � ramiê s³u¿¹ce 
do mocowania w³¹czników. W wyposa¿eniu znajduje 
siê równie¿ krzese³ko rehabilitacyjne z blatem i dwa 
urz¹dzenia stabilizuj¹ce Birillo z zag³ówkiem i blatem.

Przewidujemy, ¿e z us³ug wypo¿yczalni skorzysta 
oko³o 300 dzieci niepe³nosprawnych z województwa 
Pomorskiego. Celem naszym jest, aby osoby nie 
maj¹ce mo¿liwo�ci werbalnej komunikacji, które dzi� 
okre�lamy jako grupê wykluczon¹, zosta³y wreszcie 
dostrze¿one. Chcemy wypracowywaæ w praktyce 
sposoby rozszerzania mo¿liwo�ci ³atwego dostêpu 
do niezbêdnego im sprzêtu wspomagaj¹cego. S¹dzi-
my, ¿e tego rodzaju dzia³ania nale¿y rozwijaæ, by 
w przysz³o�ci stanowi³y systemowe rozwi¹zania dla 
osób niemówi¹cych z ca³ej Polski.¡

Dopasowywanie sprzêtu
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Z PRAKTYKI

Komunikacja wspomagaj¹ca 
w klasie I dla dzieci z autyzmem
Anna Prokopiak
Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie
Wy¿sza Szko³a Spo³eczna-Przyrodnicza w Lublinie

Moje do�wiadczenia z komunikacj¹ wspomagaj¹c¹
Pierwszy zestaw piktogramów kupi³am osiem lat 
temu. Pracuj¹c z zespo³em ch³opców z upo�ledzeniem 
umys³owym w stopniu znacznym i umiarkowanym, 
przygotowywa³am dla nich plan dnia, proste tablice 
tematyczne. Mimo ¿e wielokrotnie pos³ugiwali�my 
siê piktogramami, ch³opcy bardzo rzadko u¿ywali 
ich do komunikowania siê. To, co robi³am, nie by³o 
wystarczaj¹co efektywne. 

Klasa I dzieci z autyzmem
W tym roku rozpoczê³am pracê z nowym zespo³em 
czterech ch³opców z autyzmem. Ukoñczone studium 
w Synapsis da³o mi kompetencje do pracy z autysta-
mi, ale wraz z rozpoczêciem pracy zrodzi³o siê wiele 
pytañ. Jak pracowaæ, aby nie zaniedbaæ ewentualnych 
mo¿liwo�ci porozumiewania siê moich uczniów, jak 
pracowaæ, aby potrzeba komunikowania siê rozwinê³a 
siê bardziej, maksymalnie? Uzna³am, i¿ jednym z naj-
wa¿niejszych czynników pominiêtych w poprzednich 
latach by³a praca zespo³owa. Najczê�ciej sama pisa³am 
Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne, po-
tem sama realizowa³am w pracy z uczniami wyzna-
czone przez siebie cele. Niejednokrotnie zwyczajnie 
brakowa³o pomys³ów, pewnie i wiedzy, czasami te¿ 
zapa³u do efektywnej pracy. 

Pytania problemowe
Planuj¹c swój udzia³ w Warsztatach pracy terapeuty 
AAC nagra³am jedne z zajêæ z moimi ch³opcami z klasy 
I, pokazuj¹c, jak wygl¹daj¹ nasze zajêcia i jak u¿ywamy 
symboli do planowania dnia. Jednocze�nie uzna³am, i¿ 
chcê zapytaæ uczestników o nastêpuj¹ce zagadnienia:
� Jakie maj¹ do�wiadczenia pracy zespo³owej (wszyst-

kich terapeutów, nauczycieli pracuj¹cych z danym 
dzieckiem)? 

� Jak stworzyæ autentyczny zespó³ specjalistów, który 
wspólnie planuje IPET, a potem realizuje te same 
cele?

� Jak planowaæ sytuacje komunikacyjne, gdy ucznio-
wie w grupie s¹ na bardzo ró¿nych poziomach 
funkcjonowania, a dodatkowo posiadaj¹ specy�cz-
ne ograniczenia zwi¹zane z autyzmem (stereotypie, 
sensoryzmy itd.)?

Praca w grupie
W czasie warsztatów, po przedstawieniu pytañ prob-
lemowych nauczyciele i terapeuci dzielili siê swoim 
do�wiadczeniem. W jednej z placówek z rêki do rêki 
przekazywana jest dyskietka, na któr¹ ka¿dy z nau-

czycieli dopisuje cele ze swojej �dzia³ki�, które potem 
realizuje... Ale to nie to o chodzi³o � nie wydaje siê 
to sposobem na pracê zespo³ow¹... Byli na szczê�cie 
i tacy, którzy wspólnie planuj¹ ka¿dy nastêpny krok 
dziecka.

Ostatecznie wypracowali�my nastêpuj¹ce tezy:
1. Praca zespo³owa:
� Umiejêtno�æ pracy w zespole dotyczy g³ównie 

wiedzy proceduralnej. Znaczy to, ¿e musi byæ na-
bywana na podstawie konkretnych przyk³adów, 
spotkañ, a nie z ksi¹¿ek czy wyk³adów. Dlatego 
nale¿y zbieraæ nauczycieli na omawianie uczniów, 
np. raz w miesi¹cu.  Chcia³abym, aby w takich roz-
mowach uczestniczyli wszyscy, którzy pracuj¹, ale 
te¿ zwyczajnie przebywaj¹ z dzieckiem w szkole, 
czyli na przyk³ad pomoce nauczyciela. Praca jest 
du¿o skuteczniejsza, je�li dany zespó³ kieruje siê 
tymi samymi warto�ciami, priorytetami wypracowa-
nymi i uzgodnionymi wspólnie.

� Ci¹gle szkoliæ ca³e grono pedagogiczne w zakresie 
komunikacji; zasad¹ jest, i¿ nikt nie jest prorokiem 
we w³asnym kraju, wiêc szkoleniowcami powinny 
byæ osoby z zewn¹trz.

� Mobilizowaæ do pracy rodziców, przekazywaæ 
im wiele informacji o postêpach i mo¿liwo�ciach 
komunikacyjnych ich dzieci. Rodzice maj¹ czasami 
du¿¹ si³ê sprawcz¹, mog¹ staæ siê motorami wspól-
nej pracy, poprzez swoje pytania, pewne wymaga-
nia wynikaj¹ce z dobrych do�wiadczeñ w pracy 
z jednym nauczycielem, a nastêpnie przenoszone 
wobec innych nauczycieli.

� Nie da siê zmusiæ do pracy zespo³owej i dlatego nie 
z ka¿dym da siê pracowaæ razem...

2. Planowanie sytuacji komunikacyjnych, gdy uczniowie s¹ 
na bardzo ró¿nych poziomach funkcjonowania, ze specy-
�cznymi ograniczeniami wynikaj¹cymi z autyzmu:

� Nie jest mo¿liwe, aby pracowaæ w tym samym cza-
sie z ka¿dym dzieckiem, skupiæ uwagê ka¿dego 
z nich, zmotywowaæ do pracy. Gill Brearley, go�æ 
warsztatów z Anglii, mówi³a: �Pracuj z jednym, 
z ka¿dym po kolei. To jest w porz¹dku�. Ka¿dy 
z uczniów potrzebuje innego czasu na wykonanie 
zadania, udzielenie odpowiedzi, ale ma prawo do 
tego swojego czasu.

� Nale¿y koniecznie poszukaæ wolontariuszy i odpo-
wiednio ich do takiej pracy przygotowaæ. W pla-
cówkach, w których o to zadbano, praca nauczy-
ciela jest efektywniejsza i jednocze�nie nie tak 
wyczerpuj¹ca.

� To nic, ¿e uczniowie z autyzmem gryz¹ pikto-
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gramy, li¿¹, robi¹ ró¿ne inne przedziwne rzeczy. 
Warto zadbaæ o oddzielne pude³ka dla ka¿dego 
ucznia z piktogramami, daj¹c im przekonanie, ¿e 
to moje � moje zadanie, moja aktywno�æ, mój plan 
dnia. Ka¿dy z uczniów ma swoisty sposób pozna-
wania �wiata, specy�czne potrzeby edukacyjne. 
Uznanie prawa do tej inno�ci wydaje siê naturalne 
w pracy pedagoga specjalnego.

Zamiast zakoñczenie 
W pewnej szkole by³a kreowana atmosfera wspól-
nie prowadzonych poszukiwañ, brakowa³o suges-
tii odno�nie do �prawid³owych� odpowiedzi na 
pojawiaj¹ce siê pytania. Wa¿ne by³o zapoznawanie 
nauczycieli z nowymi metodami pracy, ale celem 

nadrzêdnym by³o tworzenie warunków do prowadze-
nia konwersacji u³atwiaj¹cej coraz lepsz¹ wymianê 
przekonañ nauczycieli dotycz¹cych realizowanej edu-
kacji. Formu³a dialogu zachêca³a do eksperymento-
wania z nowymi ideami i rozwi¹zaniami dydakty-
cznymi. O�mieleni pracownicy ujawniali i wspólnie 
przekszta³cali osobiste teorie edukacyjne, mieli pew-
no�æ, ¿e po udostêpnieniu swojej wiedzy kolegom 
z pracy, ich warto�æ i presti¿ nie zmniejsz¹ siê. Na 
spotkaniach poruszali nawet najbardziej trudne, dra¿-
liwe i kon�iktowe tematy zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ pla-
cówki. Dobrze wiedzieli, i¿ bêd¹ piêtnowani za brak 
dzia³ania, a nie za nieumy�lne pomy³ki.

Oby tylko nie dzia³o siê to za górami, za lasami, jak 
to w bajkach bywa. ¡

Z PRAKTYKI

Przebieg spotkania

1. Powitanie
Uczestnicy siadaj¹ w krêgu, rodzeñstwo obok swojego 
brata/siostry. Prowadz¹cy wrêcza etykiety z imionami. 
Uczestnicy witaj¹ siê s³owami piosenki:

Dzieñ dobry��..witamy ciê!
Dzi� jeste� tu i bêdziesz z nami graæ i �piewaæ
Dzi� jeste� tu by z nami bawiæ siê!

Zmieniamy kolejno imiê uczestnika. Niemówi¹cy uczest-
nicy maj¹ okazjê wypowiadania wersu �dzieñ dobry� 
za pomoc¹ Step-by-Step.
W powitaniu wykorzystujemy gesty: witaæ, �piewaæ, 
graæ, bawiæ siê.

2. �Rejs po morzu z przygodami�
Prowadz¹cy zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy 
i budowy scenogra�i (niebo, morze, piasek, s³oñce), el-
ementy kolejno wymieniamy w piosence i wieszamy na 
�cianie:

Niebieskie jest niebo,
Niebieskie jest morze,
A ¿ó³ty jest piasek i s³oñce.
Ja bawiê siê dobrze, ty bawisz siê dobrze, 
nam wszystkim razem jest dobrze.

Piosenka ta bêdzie powtarza³a siê w trochê zmienionej 
formie przez ca³¹ nasz¹ zabawê.
U¿ytkownicy AAC maj¹ okazjê wskazywania odpowied-
nich elementów i kolorów na tablicach prezentowanych 
przez rodzeñstwo, na przyk³ad niebieskie morze.

Materia³y:
dwa du¿e niebieskie kawa³ki materia³u, ¿ó³ty materia³, 
papierowe s³oñce, nak³adki na E-tran (voca) � niebo, 
morze, piasek, s³oñce, (niebieski, ¿ó³ty)

Mapa rejsu
Prowadz¹cy prezentuje mapê rejsu � kierunek porusza-
nia siê i zaznaczone miejsca kolorowymi karteczkami, 
pod którymi ukryte s¹ konkretne przygody i zadania 
w formie zdjêæ i PCS , uczestnicy zg³aszaj¹ siê i odkry-
waj¹ pierwsz¹ karteczkê�
¯aglowiec w porcie � wszyscy wsiadaj¹ na pok³ad 
Uczestnicy dziel¹ siê na dwie dru¿yny, rozci¹gaj¹ 
pomiêdzy sob¹ linê i napinaj¹ j¹, ¿aglowiec p³ynie. To-
warzyszy temu piosenka:

Hej! Ho! ¯agle staw, ci¹gnij linê i siê baw
Hej! Ho! �mia³o steruj, statkiem, 
który jest z papieru hej! [3×] 

Pobawmy się razem!
Zajęcia pozalekcyjne dla użytkowników AAC 
i ich rodzeństwa
Dagmara Czernek
Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie

Symbole do mapy rejsu
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Pluskaj¹ce rybki
Kto� z uczestników odkrywa kolejn¹ karteczkê z nastêp-
n¹ zabaw¹.
Uczestnicy dobieraj¹ siê parami (rodzeñstwo � brat/
siostra). W rytm piosenki klaszcz¹ w d³onie, kolana.

Raz rybki bra³y �lub, pluska³y fale chlup, chlup, chlup
A¿ wtem rekin wielki wpad³ i ca³e towarzystwo zjad³!

Na pojawienie siê rekina w s³owach piosenki ka¿dy 
z uczestników chowa siê pod falê (nak³ada na g³owê 
rêcznik, który dosta³ na pocz¹tku zabawy). Kto jest ostat-
ni, zostaje rekinem. Dwójki s¹ za siebie odpowiedzialne, 
rodzeñstwo pomaga bratu/siostrze.

Materia³y:
rêczniki, maska rekina lub pluszowa ryba

powtarzaj¹ca siê piosenka:

Niebieskie jest niebo 
Niebieskie jest morze,
A ¿ó³ty jest piasek i s³oñce
Ja bawiê siê dobrze, ty bawisz siê JAK? (zmieniony wers daje 
nam mo¿liwo�æ uzyskania od uczestników odpowiedzi, 
komentarza na pytanie, jak siê bawi¹).
Prezentujemy uczestnikom tablicê wyboru (dobrze, �le, 
jestem zmêczony, nudzê siê). U¿ywamy gestów: dobrze-
tak, �le-nie.

Po³ów 1
Odkryta kolejna karteczka. Uczestnicy wycinaj¹ z kolo-
rowej folii rybki i przyklejaj¹ do pod³ogi. Dobieraj¹ siê 
rodzinami i wyruszaj¹ na po³ów. Rodzina otrzymuje  
du¿e kó³ko (np. ringo) i w kolejnych 6 próbach ³owi 
ryby: rzuca kó³kiem na pod³ogê tak, aby w �rodku 
znalaz³a siê ryba � uczestnicy w ramach jednej rodzinki 
zmieniaj¹ siê.

Materia³y:
kó³ka (³atwe do utrzymania), kolorowa folia, no¿yczki  

Po³ów 2
Uczestnicy kolejno poci¹gaj¹ za sznurki, do których 
przywi¹zane s¹ rybki i �nie rybki� ukryte pod wod¹ 
(p³acht¹ materia³u). Uczestnicy maj¹ mo¿liwo�æ komen-
towania: uda³o siê!, nie uda³o siê

Materia³y:
p³achta materia³u, sznurek, rybki z papieru, pluszowe 
plastikowe, rybki cukierki,  �nie rybki� (buty, plas-
tikowe butelki), tablica: uda³o siê, nie uda³o siê

Wyspa � przerwa
Nastêpna odkryta karteczka. ¯aglowiec dop³ywa do 
wyspy. Czas na przerwê i posi³ek. Wszyscy gromadz¹ 
siê wokó³ stolika. Uczestnicy kolejno zagl¹daj¹ pod po-
jemniki, pod którymi ukryte s¹ owoce, które pospada³y 
z drzew. 
Uczestnicy przygotowuj¹ wspóln¹ ucztê. Wspólnymi 
si³ami kroj¹ owoce i robi¹ z nich owocowe szasz³yki. 
Brat/siostra korzystaj¹c z tablic tematycznych z owoca-
mi, wskazuj¹ kawa³ki kolejnych owoców nabijanych na 
patyczki. Degustacja przy d�wiêkach szant z magneto-
fonu. Gong i powrót na pok³ad.

Materia³y:
owoce: banan, jab³ko, gruszka, brzoskwinia, deski do 
krojenia i patyczki na szasz³yki, bezpieczne no¿e i mi-
seczki, tablica tematyczna Owoce, gong

powtarzaj¹ca siê piosenka  

Noc na ¿aglowcu
Kolejna odkryta karteczka. Wybrane trzy osoby (wyli-
czanka � fragment ¿eglarskiej piosenki) spêdzaj¹ noc 

Z PRAKTYKI

Tablica tematyczna Owoce



w hamaku (hu�tanie w kocu). Dodatkowe hu�tanie na 
¿yczenie. Wspólne wyciszenie siê, nucenie ko³ysanki.

Materia³y:
koce

Burza
Kolejna odkryta karteczka. Rodzeñstwo wrêcza wybra-
ne z tablicy przez brata/siostrê instrumenty. Uczestnicy 
wspólnie koncertuj¹, ilustruj¹c deszcz i burzê. Ca³o�ci¹ 
kieruje prowadz¹cy, wskazuje instrumenty lub pozwala 
na dowolno�æ. Burzê koñczy wierszyk:

Pada deszcz, pada deszcz, wieje silny wiatr
B³yskawica, grzmot, b³yskawica, grzmot
Piêkna têcza zdobi ca³y �wiat.

Uczestnicy gromadz¹ siê przy stole i wype³niaj¹ kolo-
rem poszczególne pasy naszkicowanej têczy. Brat/
siostra rzuca kostk¹ z kolorami, tym samym wskazuj¹c 

V Otwarte Warsztaty 
Stowarzyszenia �Mówiæ bez S³ów�
Z przyjemno�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w dniach 
25 � 26 pa�dziernika 2008 r. w Warszawie odbêd¹ 
siê V Otwarte Warsztaty Stowarzyszenia �Mówiæ 
bez S³ów�. Temat warsztatów brzmi: I kto to 
mówi? Zastosowanie komunikacji alternatyw-
nej i wspomagaj¹cej  (AAC) w terapii ma³ego 
dziecka i wspomaganiu jego rodziny. Chcemy, 
aby w jego ramach uczestnicy podzielili siê 
do�wiadczeniami z pracy w zespo³ach wczesne-
go wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji 

Tablica tematyczna Instrumenty

kolor, jakim jego partner ma wype³niæ wolne pole. 
Po u¿yciu danego koloru �ci¹gamy go z kostki, b¹d� 
zmieniamy na inny. Zawieszamy têczê na niebie.

Materia³y:
instrumenty muzyczne (m.in. bêbny i kasztany do 
na�ladowania deszczu), tablica tematyczna Instrumenty, 
du¿y arkusz szarego papieru, ta�ma klej¹ca, farba � 3 
podstawowe kolory, grube pêdzle albo g¹bki, pojem-
nik na wodê, plastikowe tacki, kostka do gry, na ka¿dej 
�ciance inny kolor potrzebny do têczy

Powrót do portu i zakoñczenie zabawy
Ostatnia odkryta karteczka. Prowadz¹cy �piewa piosen-
kê o powrotach, uczestnicy akompaniuj¹ na instrumen-
tach.

powtarzaj¹ca siê piosenka  

Wspólne zdjêcie ca³ej za³ogi na tle scenogra�i ¡

Z PRAKTYKI

oraz w przedszkolach. Przyjrzymy siê bli¿ej po-
cz¹tkowemu etapowi wprowadzania AAC, w³¹-
czaniu rodziców w ten proces, a w rezultacie 
� budowaniu warunków do jak najpe³niejszego, 
jêzykowego uczestnictwa dzieci niemówi¹cych 
w ¿yciu rodzinnym, spo³ecznym i w edukacji od 
najwcze�niejszych lat. 

Zachêcamy zainteresowane osoby do za-
pisania w kalendarzach terminu warsztatów, 
a tak¿e do czynnego w nich uczestniczenia 
i przygotowania w³asnych prezentacji. Dalsze 
informacje i formularz zg³oszeniowy znajduj¹ 
siê na stronie internetowej www.aac.org.pl. 
Zapraszamy! ¡

http://www.aac.org
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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.

       WIELE  HISTORII    JEDEN       GŁOS

Obchody MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA AAC

• Bądź aktywny! Użyj swojego komunikatora / komputera  do 
głośnego czytania lub pomóż poprowadzić imprezę!

• Podziel się swoją historyjką, wierszem lub opowiadaniem.
• Możesz wybrać opowiadanie z międzynarodowej kolekcji:  

Many Stories, One Voice! (Wiele historii, jeden głos).
• Poprowadź imprezę w bibliotece, szkole lub innym miejscu 

publicznym.

Przejrzyj stronę internetową z opowiadaniami
www.aacawarness.org

Zobacz jak inni planują świętować!

Bądź słyszany! Czytaj głośno! Komentuj! Zapytaj!
#

International Society for
Augmentative and Alternative Communication
www.isaac-online.org

Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej ISAAC zachęca wszystkie osoby związane z AAC do celebrowania 
Miesiąca AAC.  W tym roku promujemy czytanie i pisanie osób nie posługujących się mową. W Polsce to wciąż obszar poszukiwań, ale warto w tym 
czasie pochylić się nad tematem i poszukać rozwiązań. Pokażcie innym, jak osoby niemówiące mogą uczestniczyć w czytaniu, jak komponują swoje 
teksty ze znaków, jakich sposobów używają, by literować  i pisać na komputerach.  Wszelkie formy obchodów miesiąca AAC będą ogromną wartością! 
Zachęcamy do infromowania o Waszych pomysłach na stronie Stowarzyszenia. Wydrukujcie i powieście w Waszych placówkach ogłoszenie ISAAC.

http://www.aacawarness.org

