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Drodzy Czytelnicy!
Serdecznie witamy w pierwszym tegorocznym numerze Biuletynu. Nagromadzi³o siê kilka tematów
jesiennych, do których koniecznie trzeba wróciæ. Po
pierwsze spieszymy, aby Wam opowiedzieæ o obchodach Miêdzynarodowego Miesi¹ca AAC, które
podobnie jak w poprzednim roku, mia³y miejsce
w Warszawie, Zamociu, Gdañsku i Krakowie. Zespó³
AAC z gdañskiego Przedszkola nr 77 dla Dzieci z Pora¿eniem Mózgowym przygotowa³ i opisa³ wiele ciekawych wydarzeñ: warsztaty dla rodziców, imprezy,
wystawy i... wiêto Kartoa. Na Zamojszczynie
wiêtowano podczas uroczystego koncertu, a tak¿e
przy okazji wystaw i spotkañ upowszechniano wiedzê
na temat wspomagaj¹cych metod komunikowania
siê. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zwi¹zani z krakowskim Zespo³em Szkó³ Specjalnych nr 11 zorganizowali happening czytelniczy oraz spotkanie z ekspertami AAC, którymi tym razem byli sami u¿ytkownicy.
Ka¿dego, kto jest ciekaw szczegó³ów, zapraszamy do
czêci Biuletynu powiêconej Miesi¹cowi AAC.
W ramach obchodów Miêdzynarodowego Miesi¹ca AAC w Polsce, Stowarzyszenie Mówiæ bez
S³ów zorganizowa³o V Warsztaty Otwarte pt. I kto
to mówi? Zastosowanie komunikacji alternatywnej
i wspomagaj¹cej (AAC) w terapii ma³ego dziecka
i jego rodziny. Odby³y siê one w Warszawie,
25  26 padziernika 2008. Podobnie, jak w poprzednich latach, warsztaty spotka³y siê z ogromnym zainteresowaniem. Podczas tych dwóch dni mielimy
okazjê wys³uchaæ wielu ciekawych wyst¹pieñ. W tym
Biuletynie prezentujemy niektóre z nich, kolejne
w nastêpnym numerze.
Do pierwszego numeru powarsztatowego Biuletynu wybralimy te wyst¹pienia, których treæ koncentruje siê wokó³ rodziny ma³ego dziecka z niepe³no-
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sprawnoci¹. Zachêcamy zatem do zapoznania siê
z pomys³em terapeutów z Kwidzyna na program
intensywnej interwencji AAC dla dzieci z ciê¿kimi
zaburzeniami porozumiewania siê i ich rodzin.
Opisane w nim etapy postêpowania z rodzin¹, która
zg³asza siê na konsultacjê, s¹ wypracowanym w ci¹gu
lat dowiadczeñ sposobem skutecznego i trwa³ego
wdro¿enia indywidualnego systemu AAC dziecka
w rodowisku domowym. O swoich dowiadczeniach,
dotycz¹cych wprowadzania systemu AAC dziecka do
jego rodziny, pisz¹ równie¿ nauczycielki z gdañskiego
przedszkola. Jak twierdz¹, bez rzetelnej wiedzy i czynnego uczestniczenia rodziny, ca³y proces tworzenia
systemu komunikacji dziecka jest bardzo utrudniony.
W swoim artykule dziel¹ siê pomys³ami na to, jak
sprawiæ, aby rodzic by³ podczas tego procesu obecny
i sta³ siê partnerem terapeuty.
Najwiêcej radoci sprawia nam jak zwykle g³os osób
wykorzystuj¹cych AAC w swoim codziennym ¿yciu. Tym
razem prezentujemy wypowiedzi dwóch mam  dziecko
jednej z nich jest jeszcze ca³kiem ma³e, a drugiej ju¿
doros³e! Inna droga, inne dowiadczenia, inny wreszcie
sposób komunikowania siê z dzieckiem, a jednak ta sama
nadzieja na porozumienie i radoæ z sukcesów. Zapraszamy do przeczytania tych opowieci.
Joanna Turek, Alina Smyczek

PODZIĘKOWANIE
dla Ewy Przebindy
za zredagowanie piętnastu numerów
Biuletynu Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”,
za zaangażowanie i oddanie naszej
wspólnej sprawie propagowania wiedzy
na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
za troskę o doskonałość formy publikacji,
za cierpliwość i pomoc w tworzeniu artykułów.
Dziękujemy serdecznie!
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AAC – sprawa rodziny
Gill Brearley
Ka¿da matka powie, ¿e komunikacja niewerbalna zaczyna siê w chwili narodzin. Matka potra odró¿niæ
p³acz swojego dziecka od p³aczu innych noworodków
na szpitalnym oddziale. Bardzo wczenie rozpoznaje,
czy oznacza on g³ód, niewygodê czy upominanie siê
o wziêcie na rêce i przytulenie. Matka porozumiewa
siê ze swoim dzieckiem poprzez dotyk, s³owa i koj¹ce
dwiêki. Komunikacja zostaje ustanowiona.
Prawdziwa komunikacja mo¿e rozpocz¹æ siê,
kiedy dziecko jest jeszcze w ³onie matki. Dobrym
przyk³adem jest mój wnuk Alex. Mia³ 7 lat, gdy moja
córka by³a w ci¹¿y i oczekiwa³a córeczki. Alex by³
pewien, ¿e to dziewczynka, odk¹d dowiedzia³ siê
o jej istnieniu. Spêdzi³ du¿o czasu opieraj¹c g³owê na
brzuchu mamy i mówi¹c do siostrzyczki. Kiedy Kathy
przysz³a na wiat, jej reakcja na g³os Alexa by³a natychmiastowa i uderzaj¹ca. Dziewczynka by³a podekscytowana, ilekroæ s³ysza³a ten g³os, zawsze stara³a siê
obróciæ g³owê w jego stronê i zobaczyæ twarz brata.
Chocia¿ niepe³nosprawnoæ dziecka mo¿e zaburzaæ
wczesne umiejêtnoci porozumiewania siê s¹ one wci¹¿
bardzo wa¿ne. Nawet jeli pielêgnacja musi byæ ograniczona ze wzglêdów medycznych, dotykanie jest zalecane i stanowi podstawê komunikacji. Rodzice mówi¹
do dziecka i wiedz¹, kiedy ono odpowiada. Kiedy
dziecko jest starsze i powinny pojawiæ siê pierwsze
s³owa, rodzice mog¹ potrzebowaæ wyj¹tkowego
wsparcia i informacji. Jêzyk to nie tylko mówienie.
Niemówi¹ce dziecko, jak wszystkie inne, potrzebuje
s³uchaæ jêzyka i dowiadczaæ go. Musi zbudowaæ swój
wewnêtrzny jêzyk, zanim u¿yje go do komunikowania
siê. Czy jego drog¹ porozumiewania siê bêdzie mowa,
symbole, znaki manualne czy gesty  rozumienie
jêzyka to podstawa. Z tego powodu ka¿dy, kto kontaktuje siê z dzieckiem, powinien byæ zachêcany do
ekspresji: do mówienia, zabaw z u¿yciem s³ów, gestów,
znaków. rodowisko bogate w takie zachowania daje
dziecku najlepsz¹ szansê na dowiadczanie jêzyka.
Dziecko powinno byæ otoczone przez s³owa i symbole.
Znaki i gesty winny towarzyszyæ mowie.
Oczywicie, mo¿e to byæ odebrane jako kolejne
wymaganie wobec rodziców dziecka z niepe³nosprawnoci¹. Wielu rodziców próbuje zmagaæ siê z przyt³aczaj¹cym zalewem emocji. Mog¹ dowiadczaæ
poczucia winy, ¿a³oby, z³oci, oskar¿ania, bezradnoci,
strachu i poczucia krzywdy. Ich ¿ycie czêsto jest zdominowane przez hordê ekspertów dyktuj¹cych im, jak
postêpowaæ z dzieckiem. Oczekuje siê od nich, ¿e bêd¹
postêpowaæ wed³ug niekoñcz¹cej siê listy zaleceñ i zasad, nierzadko stoj¹cych ze sob¹ w sprzecznoci. Daje
im siê do zrozumienia, ¿e z³amanie ich nieodwracalnie
zaszkodzi dziecku. Jeli nie bêd¹ dbaæ o wype³nienie
ka¿dego zalecenia  s¹ z³ymi, nieodpowiednimi rodzicami. Profesjonalici to ci, którzy maj¹ potrzebn¹
wiedzê i umiejêtnoci. Rodzice, jak siê sugeruje, s¹
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ignorantami i postêpuj¹ nieudolnie, a to przecie¿ ich
dziecko! Sytuacja mo¿e rozwin¹æ siê tak, ¿e komunikacja miêdzy rodzicami i profesjonalistami za³amie
siê. Jeli osoby zaanga¿owane w pomoc dziecku nie potra¹ siê porozumieæ, wówczas dziecko nie bêdzie siê
rozwija³o na miarê swojego potencja³u.
Komunikacja to sprawa rodziny. Jeli my, jako
profesjonalici chcemy przyczyniæ siê do tego, by
dziecko rozwija³o siê bezpieczne i szczêliwe, musimy
staæ siê czêci¹ rodziny. Powinnimy pracowaæ wspólnie jako zespó³. Zespó³, którego cz³onkami bêd¹
dziecko, rodzice, rodzina i profesjonalici. Jako zespó³
damy radê pomóc dziecku komunikowaæ siê takim
sposobem, jaki oka¿e siê najlepszy dla niego i jego
bliskich w danej sytuacji.
Chcia³abym zakoñczyæ dwoma obrazami wziêtymi
z ¿ycia. Na pierwszym m³oda zjoterapeutka æwiczy
z dwuletnim dzieckiem. Dziecko ma mózgowe pora¿enie dzieciêce. Krzyczy, kiedy terapeutka rozci¹ga
jego nogi. Dziewczyna nie mówi do niego. Mama
siedzi pod cian¹ ze starsz¹ córeczk¹. Jest napiêta
i niespokojna. Ma³a dziewczynka zaczyna p³akaæ.
Fizjoterapeutka kieruje do mnie komentarz: To
bardzo leniwe dziecko. Mama nie æwiczy z nim
w domu.
Drugi obraz przedstawia ma³y pokój kolorowy
od zabawek, ksi¹¿eczek i obrazków. Wyrazy, piktogramy i symbole przyczepione s¹ do wielu przedmiotów w pomieszczeniu. Tata i mama ma³ej dziewczynki z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym siedz¹
z ni¹ na pod³odze. Zachêcaj¹ j¹, kiedy terapeutka
podaje jej klocki do budowania wie¿y. Mama trzyma dziewczynkê w pozycji sprzyjaj¹cej rozci¹gniêciu
nóg, kiedy ma³a siê bawi. Tê technikê pokaza³ jej
zjoterapeuta. M³odszy brat dziewczynki podchodzi
i przy³¹cza siê do zabawy. Trwaj¹ rozmowy, kto co
komu wyjania, s³ychaæ miech.
Porozumiewanie siê to sprawa rodziny. ¡
t³um. A. Smyczek

Miesiąc AAC w Gdańsku
Zespó³ AAC
Przedszkole nr 77 w Gdañsku
Gdañskie Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Pora¿eniem
Mózgowym ju¿ po raz drugi wziê³o udzia³ w organizowanym przez ISAAC padziernikowym wiêcie
AAC. Tegoroczne obchody obj¹³ honorowym patronatem Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz.
Wszystko zaczê³o siê zorganizowanymi na terenie przedszkola warsztatami dla rodziców dzieci
niemówi¹cych. Uczylimy siê wszyscy i szukalimy
odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie pomagaæ niemówi¹cemu dziecku?
Przez ca³y padziernik w przedszkolu i w gdañskich
bibliotekach mo¿na by³o poczytaæ o komunikacji alternatywnej, poznaæ jej u¿ytkowników z przedszkola
i obejrzeæ materia³y. 13 padziernika zaprosilimy
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Piktogramowa wersja Rzepki
ca³e rodziny i nasze dzieci na wspólne wiêto Kartoa. Spotkanie rozpoczêlimy obejrzeniem prezentacji
Jesieñ i jej dary, w której zosta³y wykorzystane symbole PCS. Poprowadzi³a j¹ nasza wychowanka z wykorzystaniem komputera i w³¹cznika.
Bawilimy siê w ziemniaczany teatrzyk. Wspólnie z rodzicami czytalimy wiersze Jana Brzechwy,
do których tworzylimy ziemniaczane kukie³ki.
Niemówi¹ce dzieci, u¿ywaj¹c komunikatorów, odgrywa³y swoje role. Bawilimy siê wietnie, uczylimy siê
rozmawiaæ inaczej. To nie wszystko! Bardzo weso³o
by³o na Kartoanej Olimpiadzie. Podczas dopingu bola³y nas gard³a (okrzyki wyra¿one by³y tak¿e
znakami PCS). Wszystko skoñczy³o siê we Frytkolandii, gdzie czeka³y na nas chrupi¹ce frytki, kartoanka-palce lizaæ, placki ziemniaczane  przygotowane
przez panie kucharki. wiêto Kartoa by³o doskona³¹
zabaw¹ dla wszystkich.
Do wspólnych obchodów, tak jak w ubieg³ym roku,
zaprosilimy u¿ytkowników AAC ze Specjalnego
Orodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdañsku.
Na terenie orodka odby³ siê Jesienny Koncert. Dzieci
podzielone na kolorowe grupy dowiadcza³y jesieni,
czu³y jej zapach, poznawa³y smaki, malowa³y jej kolorami i s³ucha³y jesiennej muzyki. Przede wszystkim
mia³y okazjê do wspólnej rozmowy, odpowiadaj¹c
na pytanie: co lubisz robiæ jesieni¹? Rozmawialimy
u¿ywaj¹c symboli, gestów, wykorzystywalimy swoje pomoce do komunikacji. Nie zabrak³o Jesiennej

Zabawy z jesiennym wiatrem
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Kawiarenki, w której mo¿na by³o zamówiæ wszystko
z jab³ek: jab³ecznik, mus, sok. By³o smacznie, kolorowo i pachn¹co. Wszystko zakoñczy³o siê zabaw¹
w jesiennych malarzy. W holu przygotowano warsztat pracy, sztalugi, farby, pêdzle, g¹bki, licie i wiele
innych materia³ów. S³uchaj¹c jesiennej muzyki, tworzylimy swoje dzie³a.
Uroczysty na³ obchodów zosta³ zorganizowany
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdañsku.
By³ to szczególny dzieñ, w którym niemówi¹ce
dzieci wraz z kolegami z Przedszkola nr 39 czyta³y
ksi¹¿kê Juliana Tuwima Rzepka. Chcielimy pokazaæ wszystkim, jak dzieci niemówi¹ce czytaj¹, w jaki sposób korzystaj¹ z urz¹dzeñ wspomagaj¹cych
komunikacjê. Zaproszeni gocie mogli ogl¹daæ galeriê
dzieciêcych prac, poznaæ tajemnice, jakie kryj¹ w sobie tablice umieszczone w komunikatorach. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³a siê sesja plakatowa o AAC.
Spotkaniu towarzyszy³a wystawa ksi¹¿eczek do czytania uczestnicz¹cego.
Wspólna uroczystoæ w bibliotece by³a niezwyk³ym
dowiadczeniem dla wszystkich. Dla wielu goci
by³ to pierwszy kontakt z dzieckiem mówi¹cym inaczej. Po wspólnym czytaniu i zabawie z dzieæmi
zaproszeni gocie spotkali siê na panelu dyskusyjnym.
Mielimy okazjê do propagowania idei komunikacji
alternatywnej w naszym miecie. Ju¿ dzisiaj wiemy,
¿e bêdziemy spotykaæ siê w Bibliotece Oliwskiej na
wspólnym czytaniu naszych ksi¹¿eczek.
Tegoroczne obchody pozostan¹ na d³ugo w naszej
pamiêci. Odbi³o siê to szerokim echem w gdañskim
rodowisku, w lokalnej prasie i na stronach internetowych miasta:
 www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/
56613,symbole-za-slowa,id,t.html
 www.gdansk.pl/niepelnosprawni,97,10127.html
 www.gdansk.pl/nasze-miasto,97,10352.html

Miesiąc AAC w Krakowie
Alina Smyczek
Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11
Happening czytelniczy w bibliotece
Po raz kolejny w obchody Miêdzynarodowego Miesi¹ca AAC og³oszonego przez ISAAC w³¹czyli siê uczniowie Zespo³u Szkó³ Specjalncyh nr 11 w Krakowie
oraz ich rodzice i nauczyciele. Tym razem zadaniem
u¿ytkowników komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej by³a promocja wszelkich sposobów czytania i pisania, nie powinno wiêc dziwiæ, ¿e na miejsce
wiêtowania wybrano bibliotekê.
27 padziernika do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 przyszli uczniowie
klas B i E z naszej szko³y podstawowej oraz z klasy V
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr
90 przy ul. Czarnogórskiej. Cel spotkania by³ niebanalny: wspólne napisanie ksi¹¿eczek lub wierszy, które
uda siê odczytaæ nawet bez znajomoci liter!
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Uczestnicy czytelniczego happeningu i ich ksi¹¿ki

Kacper i jego mama czytaj¹ Wycieczkê dziewczynek

Grupa Daniela pracuje nad treci¹ ksi¹¿ki

Wspólne pisanie wiersza z u¿yciem komputera i w³¹czników

Po przywitaniach i wzajemnym przedstawieniu
siê, dzieci niemówi¹ce zaproponowa³y wspólne odczytanie kilku ksi¹¿eczek skonstruowanych w myl idei
czytania uczestnicz¹cego. W ruch posz³y komunikatory, w³¹czniki pod³¹czone do komputerów i program
do syntezy mowy. Wa¿ne by³o wzajemne s³uchanie siê
i pilnowanie, by ka¿dy w³¹czy³ siê na czas. W czêci
drugiej dzieci podzielone na grupy zabra³y siê do
tworzenia tekstów. Pomogli nauczyciele, którzy przygotowali budulec: odpowiednie piktogramy i pomys³y, które wyzwoli³y wenê twórcz¹. Powsta³y historyjki,
ilustracje, ok³adki, a z nich prawdziwe ksi¹¿eczki. Ich
uroczyste odczytanie i grupowa fotograa zwieñczy³y
wspólna pracê. Pani redaktor z Radia Kraków utrwali³a
to wydarzenie, a nagrane wywiady i relacjê wyemitowano tego samego dnia w audycji popo³udniowej. Nie
koniec na tym. W drugiej po³owie listopada w bibliotece ogl¹daæ mo¿na by³o wystawê stworzonych ksi¹¿eczek oraz fotograi z happeningu.
Organizatorzy happeningu czytelniczego korzystali
z ogromnej gocinnoci, ¿yczliwoci i pe³nego poparcia
pracowników biblioteki. Ci widzieli czytanie uczestnicz¹ce po raz pierwszy i  rzecz jasna  ulegli jego
urokowi. Byæ mo¿e owocem tego spotkania bêd¹ kolejne, np. dla mam z ma³ymi dzieæmi, zarówno zdrowymi jak i tymi, które musz¹ korzystaæ z alternatywnych
form komunikacji. Pomys³em zainteresowa³ siê te¿

ma³opolski koordynator Fundacji XXI wieku Ca³a
Polska czyta dzieciom, czekamy na odzew ze strony
Fundacji.
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Lubiê mówiæ z Tob¹
U¿ytkownicy AAC z krakowskiego gimnazjum w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 11 z pomoc¹ nauczycieli zorganizowali odrêbn¹ imprezê promuj¹c¹ niewerbalne
sposoby komunikacji w swojej szkole. Ju¿ w ubieg³ym
roku odkryli oni dla siebie piosenkê zespo³u Akurat
Lubiê mówiæ z tob¹. Sta³a siê ona nieformalnym
hymnem aacowców ze szko³y przy ulicy Dobczyckiej 20.
12 listopada zabrzmia³a znowu otwieraj¹c spotkanie z ekspertami AAC. Byli nimi niemówi¹cy
uczniowie, którzy tego dnia pe³nili role doradców
dla mówi¹cych kolegów i nauczycieli. Przechodz¹c
przez szereg stanowisk i prób, wszyscy doskonalili
umiejêtnoæ porozumiewania siê za pomoc¹ gestów,
symboli i komunikatorów. Zadania, kalambury, zagadki rozwi¹zywaæ by³o mo¿na tylko bez u¿ywania s³ów.
Eksperci czuwali i s³u¿yli rad¹. Na koniec ka¿da z czterech rywalizuj¹cych grup mia³a za zadanie opracowanie inscenizacji piosenki Potrasz zespo³u Backbeat.
Jej przes³anie sta³o siê doskona³¹ point¹ spotkania
mówi¹cych i niemówi¹cych nastolatków. ¡
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Obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC
na Zamojszczyźnie
Agnieszka Pilch
Orodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepe³nosprawnych w Zamociu
Ju¿ po raz drugi Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dzieæmi i M³odzie¿¹ Niepe³nosprawn¹
z Zamocia wraz ze Specjalnym Orodkiem SzkolnoWychowawczym w Zamociu, przy wspó³pracy
z Zarz¹dem Stowarzyszenia na rzecz Propagowania
Wspomagaj¹cych Sposobów Porozumiewania siê
Mówiæ bez S³ów, podjê³o siê organizacji uroczystych
obchodów Miêdzynarodowego Miesi¹ca AAC.
Naszym celem by³o zintegrowanie osób niemówi¹cych i ich rodzin oraz specjalistów pracuj¹cych
z nimi z ca³ego rejonu Zamojszczyzny, przybli¿enie
rodowisku lokalnemu mo¿liwoci porozumiewania siê dzieci i m³odzie¿y z problemami w komunikacji, przedstawienie dokonañ dzieci i m³odzie¿y
niemówi¹cej i propagowanie wiedzy na temat uczenia
osób niemówi¹cych umiejêtnoci czytania i pisania.
Na obchody Miesi¹ca AAC z³o¿y³y siê: wystawa
AAC-owych ksi¹¿eczek oraz integracyjne spotkanie
z uczniami zamojskich szkó³ i orodków z uczniami
niemówi¹cymi w bibliotece g³ównej naszego miasta
zwanej Ksi¹¿nic¹ Zamojsk¹. Poza tym specjalici AAC
z Zamocia uczestniczyli w V Otwartych Warsztatach
Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów w Warszawie.
G³ówn¹
imprez¹
towarzysz¹c¹
obchodom
Miêdzynarodowego Miesi¹ca AAC by³ uroczysty koncert w Zamojskim Domu Kultury, który
odby³ siê 22 padziernika 2008 r. Przyby³y dzieci
niemówi¹ce wraz z rodzinami, nauczycielami i terapeutami: z Zamocia, Bi³goraja, Krasnegostawu,
Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego, zamojskie
w³adze oraz gocie z Ukrainy i Belgii. W czêci artystycznej wyst¹pili uczniowie miejskich placówek:
Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego,
Orodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci

Inscenizacja wiersza Katar
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Widowisko muzyczne Bananowy statek
Niepe³nosprawnych, Orodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepe³nosprawnych,
Przedszkola nr 7 z Oddzia³ami Integracyjnymi
i zespó³ RYTM dzia³aj¹cy przy Specjalnym Orodku
Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie. W czasie wystêpów dla goci interesuj¹ce by³o wykorzystanie urz¹dzeñ wspomagaj¹cych komunikacjê przez
niemówi¹cych artystów (Talara, GoTalk, BigMack,
Step-by-step) oraz fakt t³umaczenia inscenizacji na
gesty Makatonu. Publicznoæ mia³a okazjê nauczyæ
siê kilku gestów Makatonu w czasie wspólnej piosenki S³onko ma bardzo dobre zwyczaje. Bardzo spodoba³y siê tak¿e popisy taneczne dzieci
i m³odzie¿y. Du¿e wra¿enie na wszystkich zrobi³a
prezentacja Bartka Nowosadoskiego, dziewiêtnastoletniego ucznia SOSW w Zamociu wykonana w programie PowerPoint, pt. Mój pierwszy raz, w której
opisa³ symbolami Blissa wra¿enia ze swoich pierwszych wakacji na obozie pod namiotem. Koncert sta³
siê tak¿e okazj¹ do pokazania krótkiej prezentacji pt.:
Jak czytaæ ksi¹¿ki z dzieckiem niemówi¹cym?. Dla
wszystkich goci przygotowano ulotki na ten temat.
W czasie przerwy wszyscy spotkali siê na s³odkim przyjêciu, zwiedzali wystawê prac plastycznych
uczniów SOSW w Zamociu, wystawê ksi¹¿ek przygotowywanych dla dzieci niemówi¹cych oraz sprzêtu
komputerowego i komunikatorów, wykorzystywanych
do porozumiewania siê przez u¿ytkowników AAC.
Wszyscy wystêpuj¹cy, dziêki pomocy sponsorów, otrzymali drobne prezenty, a dzieci i m³odzie¿ niemówi¹ca
pami¹tkowe kubki z logo Miêdzynarodowego Miesi¹ca
AAC 2008.
cd. na str. 6
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V Warsztaty Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”
I kto to mówi? AAC w terapii małego dziecka i jego rodziny
– podsumowanie
Joanna Guzik, sekretarz Stowarzyszenia
Minê³y cztery miesi¹ce od naszego warsztatowego spotkania, czas zatem najwy¿szy dokonaæ podsumowania
oraz podziêkowaæ za Wasze zainteresowanie, udzia³,
zaanga¿owanie i wszelkie wsparcie, jakiego nam udzielalicie przed, po i w czasie trwania warsztatów.
Na nasz¹ probê o ewaluacjê warsztatów odpowiedzia³o 56 osób, serdecznie za to dziêkujemy. Przyznalicie nam Pañstwo ¿yczliw¹ ocenê ogóln¹ za warsztaty (4,8) i dostarczylicie wielu cennych informacji
zwrotnych o przebiegu naszego spotkania. Dziêki
Waszej opinii bêdziemy mogli lepiej planowaæ kolejne
warsztaty.
W ankiecie prosilimy uczestników o ocenê wartoci merytorycznej warsztatów. Wynik (4,7) wskazuje, ¿e jestecie Pañstwo doæ zadowoleni. Do mocnych stron warsztatów zaliczylicie przede wszystkim
udzia³ i wypowiedzi rodziców i u¿ytkowników AAC.
By³o to dla wielu z Was cenne dowiadczenie. Za
równie istotne uznalicie Pañstwo wyst¹pienia
praktyków, którzy podczas prezentacji dzielili siê
swoimi dowiadczeniami i pomys³ami. Wiele osób
wymienia³o prelegentów z nazwiska: pani¹ Paulinê
cd. ze str. 5
Koncert spotka³ siê z bardzo ciep³ym przyjêciem.
Wiele osób podkrela³o bardzo mi³¹ atmosferê
panuj¹c¹ w czasie spotkania. Dla wiêkszoci dzieci
by³a to pierwsza okazja do wystêpu na profesjonalnej scenie. Wujek jednego z dzieci, który na co dzieñ
nie ma stycznoci z osobami niepe³nosprawnymi,
stwierdzi³: nigdy nie spodziewa³em siê, ¿e takie
dzieci tyle potra¹. S¹ to dla nas, organizatorów,
najwiêksze komplementy. wiadcz¹ o du¿ym wp³ywie
podobnych przedsiêwziêæ na kszta³towanie postaw
wobec niepe³nosprawnych. O powodzeniu spotkania
wiadczyæ mo¿e tak¿e pe³na sala mieszcz¹ca ponad
300 osób na widowni oraz deklaracje chêci przybycia
na obchody Miesi¹ca AAC w przysz³ym roku.
Nale¿y podkreliæ, ¿e na przygotowanie tak du¿ej
imprezy z³o¿y³ siê wysi³ek wielu osób i instytucji,
a zw³aszcza nauczycieli SOSW w Zamociu, prowadz¹cych klasy na terenie Orodka RehabilitacyjnoTerapeutycznego dla Dzieci Niepe³nosprawnych.
W tym miejscu chcê wyraziæ ogromn¹ wdziêcznoæ
wobec nich za pomoc i zaufanie. Pragnê tak¿e
podziêkowaæ Zamojskiemu Domowi Kultury za
¿yczliwe i gocinne przyjêcie oraz wszystkim nauczycielom i terapeutom, którzy podjêli siê trudu i wysi³ku
przygotowania dzieci do wystêpów.
Do zobaczenia w Zamociu za rok. Zapraszamy
juz dzi. ¡
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Stobnick¹-Stolarsk¹ oraz zespó³ z Kwidzyna  panie
Magdalenê Grycman i Katarzynê Kanieck¹. W ankietach znalaz³y siê równie¿ s³owa uznania dla
wyst¹pieñ dotycz¹cych zabaw i zabawek. Niektórzy
z uczestników ¿a³owali, ¿e brak³o czasu na pe³ne
wyst¹pienie pani Agnieszki Pilch. Ogólnie, podoba³
siê Wam temat warsztatów i wyst¹pienia polskich
terapeutów. Chwalilicie nas równie¿ za to, ¿e uda³o
nam siê zorganizowaæ warsztaty, nocleg i posi³ki
w jednym miejscu  nie by³o ³atwo, ale dziêki pomocy ludzi ¿yczliwych uda³o siê!
Wysoko ocenili Pañstwo ca³¹ stronê organizacyjn¹
warsztatów (5,1), dziêkujemy w imieniu wszystkich
osób, które wiele tygodni wczeniej pracowa³y nad
przygotowaniem, a potem czuwa³y nad sprawnym
przebiegiem naszego spotkania. Cieszymy siê, ¿e chêæ
udzia³u w warsztatach zg³asza coraz wiêcej osób, w porównaniu z pierwszymi warsztatami liczba uczestników jest niemal trzykrotnie wy¿sza, co powoduje
jednoczenie potrzebê wiêkszego zaanga¿owania
w organizacjê przedsiêwziêcia.
Znalaz³o siê te¿ kilka rzeczy, które nie spotka³y
siê z uznaniem. Wród nich wymieniali Pañstwo najczêciej wyk³ad dr Kausy Launonen z Finlandii, jako
zbyt ogólny i niedostosowany do rzeczywistej wiedzy
uczestników warsztatów. Wygl¹da na to, ¿e chêtnie
wiêcej czasu oddalibycie polskim terapeutom i ich
ciekawym wyst¹pieniom ni¿ teoretycznym, akademickim rozwa¿aniom na tematy, które ju¿ znacie.
Z ankiet wynika równie¿, ¿e ¿yczyliby Pañstwo sobie
otrzymywaæ materia³y, a w nich skróty prezentacji.
Bardzo proszê  oto przed Wami jeden z dwóch Biuletynów powiêconych warsztatom, a w nim przygotowane przez prelegentów artyku³y.
Wród uwag i reeksji znalaz³o siê kilka g³osów
na temat, który rozwa¿amy ju¿ od jakiego czasu.
Dotycz¹ one podzia³u spotkañ warsztatowych na te,
których odbiorcami mieliby byæ specjalici z dziedziny
AAC, wieloletni, dowiadczeni praktycy oraz te, które
przeznaczone by³yby dla osób pocz¹tkuj¹cych, zapoznaj¹cych siê z problematyk¹ AAC i zaczynaj¹cych
pracê z osobami niemówi¹cymi. Faktem jest, ¿e coraz
wiêcej jest wród nas dowiadczonych terapeutów, ale
na warsztaty przyje¿d¿aj¹ te¿ osoby nowe, które chc¹
poznaæ AAC od pocz¹tku. Staramy siê za ka¿dym
razem u³o¿yæ program tak, ¿eby obie grupy odbiorców
znalaz³y w treci warsztatów co dla siebie. Zrodzi³
siê te¿ ju¿ niegdy projekt podzia³u warsztatów ze
wzglêdu na zaawansowanie uczestników. Proszê jednak nie zapominaæ, ¿e przyjêlimy formê warsztatow¹,
tj. dzielenia siê dowiadczeniem  jakim kto dysponuje,
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nie chcemy przekszta³caæ naszych spotkañ w kursy czy
szkolenia.
Bardzo dziêkujemy za propozycje tematów na kolejne spotkania. Ka¿d¹ rozwa¿ymy i wemiemy pod
uwagê przy planowaniu nastêpnych warsztatów.
Z najwiêkszym zainteresowaniem Pañstwa spotyka
siê problematyka komunikacji z osobami z g³êbszym
upoledzeniem umys³owym i wielorak¹ sprzê¿on¹
niepe³nosprawnoci¹. Piszecie równie¿ o tym, ¿e chêtnie spotkalibycie siê na warsztatach powiêconych
pracy nad komunikacj¹ ze starszymi dzieæmi, które
do tej pory nie mia³y wprowadzanego ¿adnego systemu i o pocz¹tkach pracy nad komunikacj¹, diagnoz¹
potrzeb komunikacyjnych. Wygl¹da na to, ¿e osoby, które do³¹czy³y do nas podczas V warsztatów,
chcia³yby rozmawiaæ o sprawach, które stali bywalcy
ju¿ rozwa¿ali.
Wród pomys³ów na tematy znalaz³y siê takie,
które dotyczy³y problematyki komunikacji w ró¿norodnych niepe³nosprawnociach np. autyzmie, zespole
Downa. Ró¿ne s¹ Pañstwa potrzeby ze wzglêdu na
specykê placówek, w których pracujecie. Zdarza³y siê
pojedyncze g³osy za tym, ¿eby warsztaty powiêciæ
problematyce AAC w przedszkolu, albo pracy
w grupie, w której tylko jedno dziecko nie mówi.
Proponujecie Pañstwo rozwa¿ania na temat wprowadzania liter w nauczaniu dzieci niemówi¹cych. Jeden
z uczestników zaproponowa³ temat razem z tytu³em:

Nie bój siê AAC  warsztat dla nauczycieli i terapeutów, którzy nie pracuj¹ nad komunikacj¹. Inny
zaproponowa³ warsztaty na temat budowania zespo³u
AAC w placówce. Pojawi³a siê równie¿ propozycja przyjrzenia siê funkcjonowaniu AAC za granic¹.
Prosimy o rozwa¿enie tych pomys³ów i czekamy na
wszelkie komentarze i g³osy poparcia lub dezaprobaty
 do kolejnych warsztatów jeszcze wprawdzie mnóstwo czasu, ale potem ³atwo zapomnieæ...
Niektórzy z Pañstwa têskni¹ za dawn¹ form¹
warsztatów z podzia³em na grupy i wspólnym opracowywaniem konkretnego zagadnienia. Chcieliby,
¿eby prelegenci pokazywali wykorzystywany przez
siebie sprzêt i pomoce, a nawet, ¿eby uczestnicy
mogli pracowaæ przy komputerach, ucz¹c siê wykorzystania go do komunikacji. Niestety, jest to niezwykle trudne do zorganizowania i niew¹tpliwie
powa¿nie podnios³oby koszty ca³ego przedsiêwziêcia.
Jednoczenie, mo¿na znaleæ szkolenia, które przede
wszystkim odbywaj¹ siê w mniejszej grupie i spe³niaj¹
te oczekiwania.
Czas V Warsztatów min¹³, ale my wracamy myl¹
do tego spotkania, dzielenia siê, rozmów oko³owarsztatowych i czerpania energii w grupie, która z roku
na rok jest coraz liczniejsza. Bardzo wszystkim dziêkujemy i czekamy na kolejne spotkania  poprzez
Biuletyn, stronê internetow¹, e-mail i... nastêpne
warsztaty! ¡

Nasze dialogi z Preclem
Ma³gorzata Rybarczyk-Boñczak
Jestem mam¹ dwóch wspania³ych ch³opców 
omioipó³letniego Maksia oraz trzyletniego Szymona,
zwanego Preclem. Szymon jest chory na rdzeniowy
zanik miêsni typu I zwany te¿ SMA I lub Zespo³em
Werdinga-Hoffmana.
Szymon i dzieci jemu podobne funkcjonuj¹ dziêki
postêpowi medycyny i technologii. S¹ to dzieci, które
jeszcze 10 lat temu spêdza³y swoje krótkie ¿ycie w szpitalach, pod³¹czone do specjalistycznej aparatury. Dzi,
dziêki rozwojowi technologii, mog¹ mieszkaæ w swoich
domach, z perspektyw¹ doczekania doros³oci. Powsta³a wiêc potrzeba ich edukacji oraz pokazania, jak
mog¹ komunikowaæ siê ze wiatem. Byæ mo¿e do
Pañstwa trali ju¿ rodzice wiotkich dzieci zale¿nych
od respiratora, a jeli nie, to na pewno pojawi¹ siê
w najbli¿szej przysz³oci. W niniejszym artykule
chcia³am siê podzieliæ w³asnymi dowiadczeniami
oraz obserwacjami dotycz¹cymi pracy z tak bardzo
niepe³nosprawnym ruchowo dzieckiem.
SMA I jest chorob¹ uwarunkowan¹ genetycznie,
charakteryzuj¹c¹ siê postêpuj¹cym zanikiem miêni,
wystêpuj¹c¹ 1 na 6000 urodzeñ. Dzieci z t¹ chorob¹ s¹
bardzo wiotkie  ich ruchy s¹ bardzo os³abione, czêsto
ograniczone do okrelonych czêci cia³a, w niektórych
1(16)/2009

skrajnych przypadkach wystêpuje nawet zanik mimiki twarzy. Szybko zanika u nich odruch po³ykania,
bardzo czêsto s¹ niewydolne oddechowo, wymagaj¹c
wsparcia oddechu w ich codziennym ¿yciu. Za to cechuj¹ siê ponadprzeciêtn¹ inteligencj¹.
Taki zestaw cech jest charakterystyczny nie tylko
dla dzieci chorych na rdzeniowy zanik miêni typu
I (typ choroby ma tu bardzo du¿e znaczenie, gdy¿

Zabawy Precla z logoped¹ i komputerem
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bezporednio wp³ywa na problemy z komunikacj¹),
ale równie¿ zaników miêni innego pochodzenia. Jest
oczywiste, i¿ dziecko które siê nie rusza, a jego oddech
wspiera respirator, bêdzie potrzebowa³o du¿ej pomocy
przy poznawaniu wiata oraz komunikowaniu swoich
potrzeb.
Jako rodzice postawilimy sobie nastêpuj¹cy cel:
mimo wielu ograniczeñ chcemy umo¿liwiæ Szymonowi jak najlepsze funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.
Nie zamykamy siê w domu. Nie zamykamy siê na
wiat. Nie jest to ³atwe, bo zarówno stan niepe³nosprawnoci Precla, jednostka chorobowa, jak i liczne
czynniki zewnêtrzne nie pomagaj¹ nam w rozwijaniu
jego umiejêtnoci. Jako g³ówne trudnoci w poznawaniu wiata oraz komunikacji uwarunkowane chorob¹
wymieni³abym:
• ograniczone zdolnoci poznawcze zwi¹zane
z ograniczeniem ruchu. Nasze dziecko nie trzyma g³owy, nie siedzi, s³abo chwyta, nie unosi r¹k,
ani nawet przedramion, nie przewraca siê na bok,
dlatego musimy czynnie uczestniczyæ w wiêkszoci
ruchów przez nie wykonywanych. Dla tak wiotkiego dziecka niezbêdne s¹ specjalne, lekkie zabawki, które bêdzie ono w stanie unieæ. Zabawki
jednoczenie stymuluj¹ce rozwój i zachêcaj¹ce do
wykonania ruchu;
• znaczne opónienie rozwoju mowy wynikaj¹ce
z wiotkoci miêni twarzy, fascykulacji jêzyka, braku po³ykania i gryzienia, powracaj¹cego ryzyka
zakrztuszenia;
• wsparcie oddechowe  jak przeprowadzony
u Szymona zabieg tracheotomii lub te¿ wsparcie
nieinwazyjne oddechu poprzez specjaln¹ maseczkê
przez wiêkszoæ doby u innych dzieci;
• pozycjê le¿¹c¹, a przez to cofniêt¹ szczêkê, k³opoty
z otwieraniem buzi.
Pozosta³e problemy to:
• rdzeniowy zanik miêni to tzw. choroba sieroca,
czyli rzadko spotykana;
• brak upowszechnionych standardów opieki nad
chorym na rdzeniowy zanik miêni w Polsce (mimo ¿e zosta³y ju¿ opracowane w Europie i USA);
• istniej¹ce standardy opieki nie dotycz¹ niestety rozwoju i komunikacji;
• wczesna interwencja w przypadku tak powa¿nej
choroby jest bardzo trudna  z regu³y dzieci
z rdzeniowym zanikiem miêni spêdzaj¹ pierwszy
rok lub dwa lata ¿ycia w szpitalach. Nawet jeli s¹
w domu, w pierwszej kolejnoci rodzice skupiaj¹
siê na tym, co jest dla dziecka najwa¿niejsze, czyli
zapewnieniu mo¿liwoci prze¿ycia. Potem dopiero
zaczynaj¹ myleæ o komunikacji i edukacji;
• dziecko pod respiratorem funkcjonuj¹ce w domu,
jest zjawiskiem raczkuj¹cym w naszym kraju.
Moim zdaniem cierpimy na powa¿ny brak wiedzy
i praktyki na temat wspomagania rozwoju i edukacji w takich przypadkach;
• brak wiedzy rodziców o mo¿liwociach rozwoju
komunikacji u niemówi¹cego dziecka;
• wysokie ceny sprzêtu wspomagaj¹cego komunikacjê
8

oraz niska dostêpnoæ specjalistów (zw³aszcza
w ma³ych miejscowociach).
A o to w jaki sposób zabralimy siê za rozwi¹zanie
wymienionych wy¿ej trudnoci:
• przegladalimy strony internetowe dzieci z SMA I
z innych krajów (g³ównie z USA). Z nich dowiedzielimy siê m.in. o potrzebie przynajmniej wsparcia
logopedycznego dla Szymona i zobaczylimy, ¿e
dzieci z zanikiem miêni dostaj¹ swoje pierwsze
komunikatory ju¿ w 1 roku ¿ycia;
• za³o¿ylimy forum internetowe Po Tracheotomii
(www.potracheotomii.pun.pl), które dzi liczy 120
zarejestrowanych u¿ytkowników. Uda³o nam siê
stworzyæ wietne miejsce wymiany dowiadczeñ
rodziców, jeli chodzi o prowadzenie w domu
zarurkowanych dzieci;
• szukalimy kontaktu z innymi rodzicami z Polski.
Rodzin dzieci z SMA I poznalimy wiele, ale tylko
jedna z nich stosuje wspomaganie rozwoju oraz
AAC w codziennym ¿yciu. Rodzina ta stanowi dla
nas nieocenione ród³o praktycznych informacji
oraz dowiadczenia jeli chodzi o wsparcie komunikacji u wiotkiego dziecka;
• szukalimy indywidualnie specjalistów  najpierw
prywatnie, przez kilka miesiêcy, potem Szymon
w wieku niespe³na 2 lat zosta³ objêty opiek¹
Zespo³u Wczesnego Wspomagania rozwoju z Zespo³u Szkó³ nr 109 w Warszawie.

Fizjoterapeuta przygotowuje Szymka do u¿ywania w³¹cznika
W przypadku Precla zdobyta wiedza oraz pomoc
fachowców prze³o¿y³a siê na szereg aktywnoci, które
regularnie wykonujemy w naszym ¿yciu:
• wiêkszoæ dnia Szymona jest podporz¹dkowane
procesowi poznawczemu  staramy siê, aby Precel
jednoczenie pozna³ dane pojêcie w kilku formach, np. na obrazku w ksi¹¿eczce, piktogramie
i w naturze;
• umo¿liwiamy mu wybory  od ubrania, poprzez
zajêcia, sposób jedzenia, a¿ do obrazka na pieluchach;
• w³¹czamy nasze dziecko w domowe czynnoci
 sprz¹tanie, podlewanie kwiatków, robienie pra-
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•

•

•

Precel odkrywa dzia³anie myszy

•

nia  Szymon we wszystkim aktywnie uczestniczy
w miarê swoich mo¿liwoci;
• ca³y czas szukamy stymuluj¹cych, lekkich zabawek,
które Precel sam bêdzie móg³ utrzymaæ w rêku. S¹
to baloniki z helem, kolorowe szeleszcz¹ce papierki,
drobne samochodziki, pacynki, ksi¹¿eczki z ruchomymi obrazkami. Ostatnio bardzo du¿¹ wagê przyk³adamy do zabawek rozwijaj¹cych zdolnoci manualne  uk³adanki, zabawy piaskolin¹, rysowanie;
• na pocz¹tku wypracowalimy sposób komunikowania: tak i nie, a potem ca³y szereg min obra-

zuj¹cych ró¿ne stany takie jak z³oæ, zdziwienie,
strach, rozbawienie;
wprowadzilimy zabawê z komputerem  du¿o
czasu zajmuje dobranie urz¹dzeñ odpowiednio
czu³ych na lekki dotyk Szymka, gdy¿ nie ka¿de
z dostêpnych na naszym rynku zdaje egzamin;
zorganizowalimy sesjê, w trakcie której zjoterapeuta wraz ze specjalist¹ AAC wspó³pracowali
nad dobraniem odpowiedniej pozycji do u¿ywania
switcha;
praca jednego z naszych zjoterapeutów polega
tylko i wy³¹cznie na przygotowaniu Szymona do
pracy ze sprzêtem komputerowym poprzez wyrobienie odpowiedniego wzorca ruchu, dobranie
postawy, usprawnienie r¹k;
oraz ca³y czas rozmawiamy z naszym dzieckiem!

Praca, któr¹ wykonujemy wraz zjoterapeutami oraz
Zespo³em Wczesnego Wspomagania Rozwoju, przynosi
rezultaty. Po roku milczenia nasze dziecko znów wokalizuje. Jasno wyra¿a swoje uczucia poprzez miny, od
niedawna wspieraj¹c je dwiêkami. Ca³y czas pracujemy, by przystosowaæ Szymona do pracy z komputerem.
Precel chodzi na swoje zajêcia do szko³y.
Szerzej opisujemy nasze dowiadczenia w blogu
www.preclowastrona.blox.pl. Zapraszamy wszystkich
ciekawych tego, jak wygl¹da ¿ycie i rozwój tak wiotkiego dziecka. ¡

Komunikacja z osobą niemówiącą
– z doświadczeń matki
Ma³gorzata Bal
Agnieszka urodzi³a siê jako moje pi¹te dziecko. By³a
to oczekiwana, donoszona i wspaniale ukszta³towana
dziewczynka. Niestety, uszkodzenie oko³oporodowe
spowodowa³o wylew dokomorowy, dzieciêce pora¿enie mózgowe czterokoñczynowe spastyczne z atetoz¹. Równie strasznie jak to brzmia³o  dla matki wygl¹da³o tragicznie. Agnieszka nie rusza³a siê
w sposób, jaki pamiêta³am u starszych dzieci, nie
ssa³a, wszystko by³o inne, trudniejsze. Otoczenie
radzi³o oddaæ Ma³¹ pod opiekê osób fachowych,
za³amywa³o rêce i ba³o siê.
Nadziejê i si³ê dawa³o mi spojrzenie jej oczek,
czarnych i m¹drych, rezolutnych. Na tym spojrzeniu
opar³am moj¹ pewnoæ, ¿e bêdzie coraz lepiej i na
tym spojrzeniu opiera³o siê moje z Agnieszk¹ porozumienie.
Rozumiem córkê. Nigdy nie potrzebowa³am symboli, znaków czy liter do porozumiewania siê z ni¹.
Wyraz oczu Agnieszki mówi³ mi wszystko. Jej droga
do komunikacji z otoczeniem prowadzi³a przez symbole Blissa, piktogramy, do liter.
U Agnieszki sfera intelektu jest nieuszkodzona. Jej
rozwój w du¿ej mierze zale¿a³ od tego, ile wiata bêdzie
1(16)/2009

mog³a pomimo niepe³nosprawnoci dowiadczyæ
i ile siê nauczy. Agnieszka by³a wiêc wszêdzie: na
pod³odze, w piaskownicy, na wsi, w gwarze miasta.
Ogl¹da³a lmy, s³ucha³a bajek, ksi¹¿eczek. Chodzi³a
z nami wszêdzie i do wszystkich, kto tylko nas zaprosi³. Jednoczenie uczy³a siê, uczy³a, uczy³a.
Skoñczy³a Niepubliczn¹ Szko³ê Podstawow¹
Realizuj¹c¹ Program Rehabilitacji Nasza Szko³a
w Warszawie. Przyst¹pi³a do testu kompetencji po
szóstej klasie i otrzyma³a wynik powy¿ej redniej wojewódzkiej. Jednak¿e pe³na werykacja wiedzy i mo¿liwoci intelektualnych Agnieszki nast¹pi³a podczas
trzech lat nauki w klasie integracyjnej publicznego rejonowego Gimnazjum nr 123 w Warszawie.
Obecnie Agnieszka ma osiemnacie lat. Jest
uczennic¹ klasy integracyjnej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Codziennie chodzi na wszystkie lekcje. Komunikuje siê za pomoc¹ tablic z literami, znakami matematycznymi i innymi u¿ywanymi w szkole, które
wskazuje ³okciem lewej rêki.
Wiernoæ przekazu by³a dla córki zawsze bardzo
wa¿na. Koniecznie te¿ chcia³a, ¿eby wszystko, co robi
by³o zgodne z jej planem na teraz, dzisiaj, jutro. Pierw-
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sze
wyartyku³owane
przez
jest w grupie zaawansowanej
ni¹ s³owo brzmia³o nie. Doz jêzyka angielskiego, ale z lekpiero du¿o póniej przysz³o
cji drugiego jêzyka, rosyjskiemama i inne, które czêsto
go, musia³a zrezygnowaæ ze
rozumielimy tylko my, w rowzglêdu na niemo¿noæ komunidzinie. Agnieszka zawsze d¹¿y
kacji z nauczycielem.
do przekazu pe³nego, zgodnego
W nowym rodowisku praca
z tym, co chce powiedzieæ.
mojej córki nad komunikacj¹
Towarzysz¹c Agnieszce przez
z nauczycielami, kole¿ankami
te wszystkie lata zauwa¿y³am,
i kolegami trwa. M³odzie¿ poro¿e osoby z otoczenia dziel¹ siê
zumiewa siê z Agnieszk¹, a ona
na te, które rozumiej¹ j¹ i tylko
sama coraz czêciej ma okazjê
trochê wspomagaj¹ siê symbobyæ s³uchana. Mam nadzieje,
lami, znakami lub literami i te,
¿e przez trzy lata nauki znajd¹
które jej nie rozumiej¹ pomimo
wspólny jêzyk. ¡
korzystania z symboli, znaków
lub liter. Specjalici, szczególnie
Od redakcji: Podczas V Warszci z dowiadczeniem w pracy
tatów 18-letnia Agnieszka Bal
z ludmi z mózgowym pora¿eprzedstawia³a prezentacjê z przeniem dzieciêcym, nieufnie trakmyleniami na temat w³asnego
tuj¹ autorstwo pisemnych wy- Agnieszka Bal podczas konkursu JP 2  wiem
systemu komunikowania siê. Kopowiedzi Agnieszki. Wydaje mi i znam organizowanego przez Centrum Myli
rzysta³a z pomocy siostry, a tak¿e
siê, ¿e funkcjonuje b³êdne prze- Jana Paw³a II. Agnieszka zostawi³a w tyle
na bie¿¹co formu³owa³a swoje wykonanie, ¿e osoba niemówi¹ca kilkudziesiêciu uczestników i przesz³a wraz z 20 powiedzi wskazuj¹c ³okciem litery
i nie poruszaj¹ca siê samodziel- licealistami z ca³ej Warszawy do 2 etapu, teraz
umieszczone na blacie. Opowienie jest upoledzona umys³owo. przygotowuje projekt dla spo³ecznoci lokalnej.
dzia³a o swojej d³ugiej drodze do
Agnieszka we wrzeniu rozobecnego sposobu komunikacji.
poczê³a naukê w klasie integracyjnej Liceum OgólnoUsatysfakcjonowana jest dopiero teraz, kiedy opanowa³a
kszta³c¹cego im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie
sztukê pisania. Dra¿ni³o j¹ to, ¿e u¿ywaj¹c symboli nie mo¿e
i pomimo nadzwyczajnie przychylnego Pana dyrekwyraziæ myli precyzyjnie, ¿e s³owa nie maj¹ w³aciwych
tora i wychowawczyni, stale musi walczyæ o uzkoñcówek, ¿e tak niedoskona³y przekaz przek³amywa³ jej
nanie swego codziennego miejsca wród sprawnych
obraz w oczach rozmówców. Wobec swoich dowiadczeñ
ludzi. Obok wietnych nauczycieli s¹ i tacy, którzy
zachêca³a terapeutów i nauczycieli, by jak najwczeniej ronie akceptuj¹ pozawerbalnej formy komunikacji. Aga
zpoczynali naukê czytania i pisania u osób niemówi¹cych.

Praca z rodziną podczas intensywnej
interwencji AAC
Magdalena Grycman, Katarzyna Kaniecka
Samodzielny Publiczny Orodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie
Wieloletnie dowiadczenie w pracy z dzieæmi z powa¿nymi zaburzeniami porozumiewania siê w ramach konsultacji okresowych (co trzy miesi¹ce) w orodku dziennej
rehabilitacji, przynios³y nam reeksje co do skutecznoci
wdra¿ania indywidualnego systemu AAC w codzienne
¿ycie dziecka. W podsumowuj¹cych rozmowach, rodzice uczestnicz¹cy w konsultacjach AAC podkrelali, ¿e
mieli du¿e trudnoci z zastosowaniem w codziennym
¿yciu proponowanych strategii AAC oraz, ¿e w sytuacjach, kiedy uda³o im siê je wdro¿yæ, funkcjonowa³y one
w rodzinie przez kilka tygodni, a nastêpnie powraca³a
rutyna wczeniejszego modelu komunikacyjnego rodziny. Trudno by³o im zastosowaæ omawiane strategie
w nowych sytuacjach codziennych. Twierdzili, ¿e czêsto
nie rozumieli sensu wprowadzanych zmian.
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Takie informacje zwrotne od rodziców sk³oni³y nas
do opracowania bardziej efektywnego programu intensywnej interwencji AAC dla dzieci z powa¿nymi
zaburzeniami porozumiewania siê i ich rodzin. ¯ycie
dziecka toczy siê przede wszystkim na ³onie rodziny,
a wiêc rozumienie strategii AAC przez rodziców dziecka oraz efektywne wprowadzenie ich w ¿ycie rodzinne
stanowi³o nasz g³ówny cel. Bylimy przekonani, ¿e
sposób porozumiewania siê dziecka zmieni siê wraz
ze zmian¹ modelu porozumiewania siê jego rodziny.
Wdro¿ylimy wiêc eksperymentalny program intensywnej interwencji zawieraj¹cy szereg dzia³añ diagnostycznych i terapeutycznych nakierowanych na kompleksowe opracowanie indywidualnego systemu AAC
dla dziecka oraz program pracy z rodzin¹ dziecka.
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Program dla rodziny
Dzieñ 1
1. Diagnoza sposobów porozumiewania siê w rodzinie  wywiad
z rodzin¹, analiza aktywnoci komunikacyjnych w rodzinie.
2. Obserwacja zajêæ terapeutycznych i komunikacyjnych prowadzonych przez terapeutów.
3. Analiza sposobów porozumiewania siê dziecka w oparciu
o Prol komunikacyjny.
4. Analiza ulubionych aktywnoci dziecka w ci¹gu dnia.
Dzieñ 2
1. Obserwacja kolejnych dwóch sytuacji komunikacyjnych.
2. Uczestniczenie rodzica z dzieckiem w przygotowanej sytuacji
komunikacyjnej na terenie Orodka  analiza aktywnoci rodziców, rodzeñstwa.
3. Wspólna analiza pomocy do porozumiewania siê wykorzystanych w wy¿ej wymienionej sytuacji i ich modykacja.
4. Wspólne opracowanie pomocy do porozumiewania siê opartych na niskiej technologii do dwóch sytuacji komunikacyjnych
wykorzystywanych podczas popo³udniowych aktywnoci dziecka.
5. Uczestniczenie rodzica z dzieckiem w przygotowanych sytuacjach komunikacyjnych na terenie Orodka  analiza aktywnoci
rodziców, rodzeñstwa.
6. Modykacja.
7. Wykorzystanie wspólnie stworzonych pomocy podczas aktywnoci w domu/hotelu.
8. Prezentacja lmów z wypowiedziami innych rodziców korzystaj¹cych z intensywnej interwencji AAC.
9. Przekazanie artyku³u autorstwa Jolanty Banach Jak zostalimy AAC-ow¹ rodzin¹ (Biuletyn 1/07) do przeczytania po
po³udniu.
Dzieñ 3
1. Analiza sytuacji komunikacyjnych realizowanych po
po³udniu.
2. Aktywne uczestniczenie w analizie potrzeb dziecka w zakresie formy pomocy do porozumiewania siê.
3. Wprowadzenie pierwszych narzêdzi komputerowych do aktywnego spêdzania czasu oraz do porozumiewania siê.
Przedstawiamy program pracy z rodzin¹, który
w naszych zamierzeniach ma umo¿liwiæ rodzicom
i rodzeñstwu zebranie wielu pozytywnych dowiadczeñ w sytuacjach komunikacyjnych z dzieckiem.
Celem programu jest równie¿ stworzenie rodzinie
dziecka okazji do nauki tworzenia sytuacji komunikacyjnych w codziennym ¿yciu oraz samodzielnego przygotowywania potrzebnych im w ró¿nych
sytuacjach pomocy do porozumiewania siê. Zaplanowalimy interwencjê tak, aby tydzieñ intensywnej
wspólnej pracy nad systemem dla dziecka zmieni³
postawy rodziców oraz schematy porozumiewania
siê rodziny na takie, w których dziecko bêdzie
bardziej aktywne.
Opinie rodziców zebrane w ankietach ewaluacyjnych interwencji dowodzi³y, ¿e za³o¿one przez nas
cele zosta³y osi¹gniête. Ta forma konsultacji, zdaniem
rodziców, przynosi niewspó³miernie lepsze efekty
w ich codziennym ¿yciu, ni¿ inne formy konsultacji
i edukacji, z których korzystali do tej pory.
1(16)/2009

4. Praktyczne zajêcia rodzica z dzieckiem z wykorzystaniem
pomocy do porozumiewania siê podczas aktywnoci komputerowych.
5. Wprowadzenie kolejnej sytuacji komunikacyjnej z uczestnictwem dziecka i rodzica.
6. Analiza procesów porozumiewania siê w diadzie dziecko
 rodzic i/lub dziecko  rodzeñstwo.
7. Realizowanie wczeniej opracowanych sytuacji i zabaw
komunikacyjnych (zajêcia popo³udniowe)
8. Samodzielne opracowanie przez rodziców kolejnej zabawy
komunikacyjnej.
Dzieñ 4
1. Przeprowadzenie w orodku opracowanych przez rodziców
zabaw komunikacyjnych z dzieckiem  analiza sposobów oraz
pomocy do porozumiewania siê podczas prezentowanych sytuacji
komunikacyjnych.
2. Wspólne opracowanie nowej zabawy komunikacyjnej z dzieckiem.
3. Aktywne uczestniczenie w planowaniu i opracowaniu zestawu
pomocy do porozumiewania siê dla dziecka w wy¿ej wymienionej
zabawie.
4. Wykonanie pomocy do porozumiewania siê do planowanej
zabawy.
5. Analiza potrzeb komunikacyjnych dziecka w czasie popo³udniowych sytuacji codziennych poza sytuacjami zabawy.
6. Opracowanie pomocy komunikacyjnych do zidentykowanych
potrzeb.
7. Wykorzystanie wykonanych pomocy po po³udniu, w codziennych sytuacjach.
Dzieñ 5
1. Analiza potrzeb komunikacyjnych wg formularza pomocniczego Analiza aktywnoci u¿ytkownika AAC pomocna w procesie
doboru s³ownictwa.
2. Wspólne opracowanie i tworzenie pomocy komunikacyjnych
dla dziecka do wykorzystania w domu w najbli¿szej przysz³oci.
3. Podsumowanie tygodniowego spotkania  wywiad z rodzicem
dotycz¹cy nowych zdobytych umiejêtnoci oraz dowiadczeñ istotnych dla dalszego rozwoju i wychowania ich dziecka.
Z opinii rodziców:
W przypadku naszego syna piêciodniowy program indywidualnej terapii prowadzony w Orodku Terapii i Rehabilitacji
dla Dzieci w Kwidzynie, jest jedynym sposobem s³u¿¹cym
w pe³ni usprawnieniu sposobów porozumiewania siê z otoczeniem. Janek jest dzieckiem z bardzo silnym uszkodzeniem
orodkowego uk³adu nerwowego, na wszelkie bodcie reaguje wzmo¿onymi emocjami, bardzo trudno adaptuje siê
w nowych sytuacjach i miejscach. Wczeniejsze wizyty w
orodku trwaj¹ce ok. 2 godzin, co kilkanacie tygodni nie
przynosi³y efektów, gdy¿ praktycznie ca³y czas konsultacji
zajmowa³a adaptacja i przyzwyczajenie siê Janka do terapeutów, nie by³o ju¿ czasu na konkretn¹ pracê. Tygodniowy
program przyniós³ du¿e efekty, pozwoli³ na lepsze poznanie
potrzeb dziecka poprzez terapeutów, dostosowanie metod pracy i wykonanie na miejscu wielu pomocy terapeutycznych.
Piêciodniowa konsultacja przynosi nieporównywalne
efekty terapii z dzieckiem. Tak d³ugi czas konsultacji
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Pierwsze kroki rodziców
dziecka niemówiącego w korzystaniu z AAC
Doświadczenia nauczycieli z Przedszkola 77 w Gdańsku
Beata Tomaszewska, Kamila Pohl
Przedszkole nr 77 w Gdañsku
Rodzina osoby niepe³nosprawnej jest najwa¿niejszym
ogniwem w jej ¿yciu, jej cz³onkowie  znacz¹cymi partnerami podczas wiêkszoci interakcji. Dzieci niemówi¹ce maj¹ szansê staæ siê sprawnymi u¿ytkownikami
AAC, jeli cz³onkowie ich rodzin bêd¹ rozumieæ
i wspieraæ ich wysi³ki. Aby tak siê sta³o, rodzice potrzebuj¹ rzetelnej wiedzy na temat mo¿liwoci porozumiewania siê, musz¹ czynnie uczestniczyæ w budowaniu
indywidualnego systemu komunikacji dla swojego
dziecka. Niedostateczna wiedza na ten temat i brak
zrozumienia mo¿e bardzo negatywnie wp³ywaæ na
ca³y proces.
Podczas swojej pracy wielokrotnie zastanawia³ymy
siê, dlaczego ta wspó³praca jest tak trudna i nie zawsze
daje zamierzone efekty. Gdzie tkwi b³¹d? Co nale¿a³oby zmieniæ? Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e wymaga to du¿ego
wysi³ku od nas samych. W tym celu opracowa³ymy
kolejne kroki wprowadzania rodziców naszych przedszkolaków w wiat AAC. Zatem od czego zaczynamy
nasz¹ wspó³pracê?

Przedszkolaki szykuj¹ s³owa do rozmowy
cd. ze str. 11
stworzy³ mo¿liwoæ opracowania programu terapii indywidualnie dostosowanego do jego potrzeb i mo¿liwoci. To
jest ogromnie wa¿ne w przypadku dziecka ze sprzê¿on¹
niepe³nosprawnoci¹. Moja córka nie widzi, nie mówi, jej
rozwój psychoruchowy jest bardzo opóniony i zaburzony.
Specjalici tworz¹c ten program wziêli pod uwagê wszystkie
te aspekty i stworzyli program, który ma na celu rozwijaæ
mowê, ale równie¿ jego zadaniem jest nauczenie dziecka
wykorzystywaæ rêce do rozpoznawania symboli i innych
przedmiotów. Inne, krótsze konsultacje nie przynios³y takiego efektu. ¡
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Mi³o byæ s³uchanym!
Pierwszy krok to obserwacja aktualnych kompetencji komunikacyjnych dziecka podczas pierwszych
spotkañ otwartych (grupowych) i indywidualnych
w naszym przedszkolu. Przygl¹damy siê, w jaki sposób dziecko komunikuje siê z najbli¿szymi, jakie s¹
jego umiejêtnoci poznawcze i ruchowe. Unikamy na
tym etapie wszelkich komentarzy.
Kolejny krok to okres adaptacji w przedszkolu. Jest
to czas, kiedy dziecko poznaje rówieników, kadrê,
nawi¹zuje kontakt emocjonalny i buduje swoje poczucie bezpieczeñstwa. Dziêki obecnoci rodzica jest to
du¿o ³atwiejsze. W naszym przedszkolu opiekun ma
mo¿liwoæ uczestniczenia w zabawie i zajêciach ze
stopniowym wycofywaniem siê, skracaniem czasu i odleg³oci. To rodzice na tym etapie s¹ dla nas g³ównym
ród³em informacji. Poznajemy ich naturalne, dotychczasowe sposoby porozumiewania siê z dzieckiem
i dowiadujemy siê o jego preferencjach. Nie pomijamy
równie¿ dowiadczeñ innych specjalistów, zbieramy
wszystkie informacje o dziecku zawarte w wywiadach.
Ustalamy wstêpnie czego spodziewaj¹ siê rodzice po
naszej interwencji w zakresie komunikacji AAC.
Zespó³ specjalistów, w sk³ad którego wchodz¹:
psycholog, logopeda, pedagog i rehabilitant ustala,
co dla danego dziecka, w danym momencie rozwoju
komunikacji jest najistotniejsze. Decyduje, czy bêdzie
to budowanie interakcji, stwarzanie sytuacji wyboru,
czy te¿ dobór optymalnego systemu znaków i innych
strategii porozumiewania siê.
Na tym etapie przechodzimy do kolejnego kroku
 szczegó³owego wprowadzenia rodziców w tematykê
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AAC. Aby rodzice stali siê naszymi partnerami, musz¹
mieæ rzeteln¹ wiedzê, czym jest komunikacja alternatywna i wspomagaj¹ca. W tym celu organizujemy
szkolenia i warsztaty. Podczas tych spotkañ rodzice
dziel¹ siê w³asnymi dowiadczeniami, ale przede
wszystkim dostrzegaj¹, ¿e ten problem dotyczy nie
tylko ich. W czêci warsztatowej sami wchodz¹ w rolê
osoby niemówi¹cej i maj¹ mo¿liwoæ dzielenia siê swoimi emocjami, które  jak dostrzegamy  s¹ bardzo silne. Oprócz szkolenia maj¹ mo¿liwoæ udzia³u w zajêciach wspomagaj¹cych rozwój komunikacji dzieci
w roli obserwatora b¹d uczestnika.
Dopiero na tym poziomie mo¿emy wspólnie ustalaæ
kierunek rozwoju porozumiewania siê dla konkretnego dziecka. Rodzic staje siê kompetentnym i wa¿nym
partnerem, kiedy rozmawiamy o doborze technik,

s³ownictwa, wspólnym aran¿owaniu domowych tablic wyboru, b¹d uczestnictwa w czynnociach domowych, grach itp.
Podczas indywidualnych spotkañ rodzice maj¹ tak¿e mo¿liwoæ skorzystania z instrukta¿u dotycz¹cego
sposobów i celu wykorzystywania urz¹dzeñ komunikacyjnych (ró¿ne komunikatory, urz¹dzenia uruchamiane
w³¹cznikiem) i komputera przez dziecko niemówi¹ce.
I tak, krok po kroku, nasi rodzice wchodz¹
w wiat komunikacji pozawerbalnej, która otwiera
przed nimi, a tak¿e nami nowe wyzwania. Kiedy napotykamy trudnoci, zadajemy sobie jedno pytanie: jaki
krok pominê³ymy? Przeanalizowanie drogi rodziców
pozwala odkryæ, czemu powiêci³ymy za ma³o uwagi
i wróciæ na poprzednie etapy, by wspólnie przepracowaæ je jeszcze raz. ¡

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
Zarz¹d Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów na posiedzeniu 15 lipca 2008 r. wyznaczy³
datê Walnego Zgromadzenie Cz³onków Stowarzyszenia na dzieñ 28 marca 2009 r.
na godzinê 15.00. Spotkanie odbêdzie siê w Zespole Szkó³ nr 109 przy
ul. Bia³obrzeskiej 44 w Warszawie. W przypadku braku wymaganej Statutem iloci
cz³onków w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbêdzie siê w drugim terminie, 28 marca 2009 r. o godzinie 15.30.
Podczas Walnego Zgromadzenia podsumujemy koñcz¹c¹ siê kadencjê, a tak¿e wybierzemy nowy Zarz¹d Stowarzyszenia. To bardzo wa¿ne wydarzenie, które zawa¿y na
przysz³oci naszej organizacji.
Jednoczenie z przyjemnoci¹ przypominamy, ¿e ów zjazd ³¹czy siê ze wiêtowaniem:
Stowarzyszenie obchodzi 10 lat istnienia! Z tej okazji proszê spodziewaæ siê atrakcji
i niecodziennych wydarzeñ. Miêdzy innymi proponujemy przyby³ym osobom uczestnictwo w AbleDay  prezentacji produktów rmy AbleNet, która od wielu lat dedykuje
swoje dzia³ania osobom o specjalnych potrzebach w zakresie komunikacji. W spotkaniu wemie udzia³ jego wspó³organizator, rma Harpo z Poznania, która wystawi swoje stoisko z produktami. Pocz¹tek spotkania o godz. 10.00. Gwarantujemy du¿¹ dawkê
inspiracji! Zapraszamy do rezerwowania terminów i przyjazdu do Warszawy.
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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 spacjami). Przyjmujemy pliki MS Word lub OpenOffice.
Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików .jpg lub skompresowanych plików .tif o rozdzielczoœci co najmniej 300 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.
Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów
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