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Wszystkim czytelnikom
radosnych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
życzy Zarząd Stowarzyszenia
i Redakcja Biuletynu

Witamy serdecznie w kolejnym numerze naszego
Biuletynu. Kooczy się kolejny rok, który był niestety rokiem
wielu tragicznych wydarzeo. Życzmy więc sobie , aby ten
nadchodzący rok był dla nas wszystkich bardziej pomyślny,
aby pozwolił dotkniętym nieszczęściami zebrad siły do
dalszego życia i pracy.
Ten numer Biuletynu w całości poświęcamy
podsumowaniu VI warsztatów AAC oraz październikowych
obchodów miesiąca AAC w Polsce.
Tematem tegorocznych warsztatów były problemy
związane z wprowadzaniem komunikacji alternatywnej u
dzieci niewidomych i głuchoniewidomych. Do współpracy
zaprosiliśmy czołowych specjalistów w tej dziedzinie z
Polski. Waszej uwadze polecam artykuł pani Małgorzaty
Witkowskiej, która przybliża nam problemy niemówiącego
głuchoniewidomego dziecka i krok po kroku przedstawia
metodykę postępowania z dzieckiem oraz współpracy z
jego rodzicami. Na podstawie konkretnych przykładów o
swojej pracy opowiada pani Joanna Celmer-Domaoska z
Ośrodka w Laskach. Zwraca naszą uwagę na koniecznośd
umiejętnego zmotywowania dziecka do pracy. Podkreśla
konieczności podążania w terapii za dzieckiem, jego
zainteresowaniami i pasjami. Zachęcam także bardzo do
przeczytania artykułu koleżanki Magdaleny Grycman ,

poświęconego problemowi diagnozy i umiejętności
budowania na jej podstawie indywidualnego programu
terapii. O roli współpracy z rodzicami i całą rodzina dziecka
niemówiącego z wielorakimi niepełnosprawnościami, o
tym jak można i należy ich wspierad w ich codziennych
zmaganiach z niepełnosprawnością swojego dziecka
opowiada nam wspaniale koleżanka Katarzyna Kaniecka.
W
części
poświęconej
obchodom
międzynarodowego
miesiąca
AAC
przedstawiamy
sprawozdania z wielu ośrodków w Polsce m.inn. z Gdaoska,
Krakowa, Zamościa, Helenowa, Wrocławia, Jaszkotla.
Mamy nadzieję, że staną się one dla Was inspiracją do
włączenia się w akcję promowania AAC w Polsce w
przyszłym roku, tym bardziej, że będzie to mały jubileusz –
5-lecie obchodów miesiąca AAC w Polsce.
W części Praktyka – proponujemy lekturę II części
znakomitego artykułu Aliny Smyczek dotyczącego
rozwijania zabawy z użyciem znaków u małych dzieci z
zaburzeniami w komunikowaniu się.
Życzymy miłej lektury i wszystkich zapraszamy do
współpracy
ze
Stowarzyszeniem
oraz
do
współredagowania naszego Biuletynu.

Redakcja Biuletynu i Zarząd Stowarzyszenia
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Agnieszka Pilch

Serce rośnie, gdy widzę na mapie Polski nowe miejsca,
gdzie z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC
odbywają się różne imprezy, podczas których
propagowane są wspomagające i alternatywne sposoby
porozumiewania
się.
Te
niezwykłe
spotkania
użytkowników AAC i ich rodzin, często ze zdrowymi
rówieśnikami, są naturalną okazją do poznania sposobów
komunikowania się z niemówiącymi dziedmi oraz dużych
możliwości w nich tkwiących. Październik od 2007 roku
stał się miesiącem, w którym głos użytkowników AAC
rozbrzmiewa wyraźnie na całym świecie i coraz głośniej w
Polsce.
Międzynarodowy Miesiąc AAC stał się świetnym
pretekstem do zaznajamiania lokalnych społeczności z
potrzebami niemówiących osób i ich rodzin. Na podstawie
własnych obserwacji zauważam, że po czterech latach
działao promujących AAC w środowisku lokalnym, coraz
częściej stajemy się integralną częścią zamojskiej
społeczności.
Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwa integracja osób
niepełnosprawnych, a w szczególności niemówiących.
Wymaga dużo przemyśleo i trudu. Dlatego składam
wszystkim organizatorom obchodów Międzynarodowego
Miesiąca AAC serdeczne podziękowania i szczere
gratulacje. Fotograficzne reportaże z wielu imprez można

znaleźd na facebooku na profilu Stowarzyszenia „Mówid
bez Słów”.
W przyszłym roku czeka nas pięciolecie obchodów
Międzynarodowego Miesiąca AAC, dlatego już teraz
zapraszam wszystkich do podzielenia się pomysłami, jak
możemy uczcid ten jubileusz.
W NUMERZE:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sprawozdania z obchodów miesiąca AAC w Zamościu, Helenowie,
Gdaosku, Jaszkotlu, Wrocławiu i Krakowie
Rozwijanie zabawy z użyciem znaków u małych dzieci z zaburzeniami w
komunikowaniu się - częśd II
Specyfika problemów rozwojowych małego dziecka niewidomego i słabo
widzącego
Tworzenie sytuacji i strategii komunikacyjnych dla osób ze złożoną
niepełnosprawnością i problemami widzenia
Praca z rodzicami dzieci głuchoniewidomych
Dziecko głuchoniewidome – zainteresowania, a rozwój komunikacji
Wykorzystanie tablic dynamicznych z podpowiedziami u osoby
słabowidzącej, z głęboką niepełnosprawnością ruchową- studium
przypadku
Różne metody rehabilitacji i komunikacji w pracy z dzieckiem z
problemami
słuchowymi,
wzrokowymi
i
dodatkowymi
niepełnosprawnościami.
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji AAC w Barcelonie
Konferencja w Warszawie
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Po długich miesiącach starao, mamy wreszcie oficjalnie potwierdzoną nową siedzibę naszego Stowarzyszenia, a w
związku z tym także nowy adres. Numer telefonu nie uległ zmianie.
Ruszyła nowa odsłona naszej strony internetowej. Czekamy na Wasze komentarze i opinie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Chcielibyśmy bardzo aby stał się on
miejscem interaktywnej wymiany informacji wszystkich osób zainteresowanych AAC. Zapraszamy do odwiedzania
profilu, dzielenia się informacjami o tym co robicie u siebie w dziedzinie AAC. Piszcie komentarze, wrzucajcie zdjęcia.
W lipcu odbyła się Międzynarodowa Konferencja AAC w Barcelonie. Reprezentowało nas 10 osób z Polski. Byli tam
nasi użytkownicy, rodzice i terapeuci. Sprawozdanie z Konferencji znajdziecie w numerze.
W dniach 6 – 7 listopada odbyły się VI warsztaty „Jestem – Czuję – Dotykam – Porozumiewam się”. Wzięło w nich
udział ponad 80 osób – terapeutów i rodziców dzieci niemówiących z całej Polski.
W październiku już po raz czwarty obchodziliśmy międzynarodowy miesiąc AAC, tym razem pod hasłem: „Wiele
kultur, jedno marzenie – komunikacja bez barier”. Otrzymaliśmy od Was wiele informacji o tym jak świętowaliście w
Waszych miastach. Z radością stwierdzamy, że jest nas coraz więcej.
Koleżanki z Białobrzeskiej prowadzą intensywne szkolenia w ramach projektu „Rozumieją nas”. Szczegóły na stronie:
www.rozumiejanas.edu.pl
Od ponad roku Zarząd Stowarzyszenie intensywnie pracuje nad przygotowaniami do międzynarodowej Konferencji
AAC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2011r. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeo.
Zapraszamy na oficjalną stronę Konferencji, która odbywad się będzie pod hasłem :”Let’s Talk Together – AAC In
Europe”
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Stanisław Paweł Pilch
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w
Zamościu.
Zamojskie spotkania od lata mają także edukacyjny
charakter i są okazją do propagowania AAC w środowisku
lokalnym. W bieżącym roku krótką prezentację pt.: „Wiele
kultur, jedno marzenie – komunikacja bez barier”
przedstawiła prezes Stowarzyszenia „Mówid bez Słów”
Agnieszka Pilch. Następnie wszyscy goście obejrzeli
niezwykle interesujące przedstawienia przygotowane przez
dzieci i terapeutów z placówek biorących udział w
koncercie oraz wspólnie uczyli się gestów Makatonu do
piosenki pt.: „Baś, baś baranku”.

Zamośd już po raz czwarty stał się miejscem spotkania
rodzin użytkowników AAC. Z okazji obchodów
Międzynarodowego Miesiąca AAC Stowarzyszenie na Rzecz
Integracji z Dziedmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w
Zamościu wraz ze Specjalnym Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym
w
Zamościu
przygotowało
21
października 2010r. w Klubie Garnizonowym uroczysty
koncert, podczas którego wystąpiły także dzieci
niemówiące. Na uroczystośd przybyli użytkownicy AAC
wraz z rodzinami oraz ich terapeuci z Zamościa, Biłgoraja,
Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa, Krasnegostawu,
Lublina i Dorohuska. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło lokalnych władz samorządowych, dyrektorów
placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego z
Zamojszczyzny oraz lokalnych mediów.
W imieniu użytkowników AAC wszystkich zebranych
powitał i koncert otworzył Przemek Bilski, uczeo klasy VIC
W czasie przerwy w koncercie można było poza słodkim
poczęstunkiem, zapoznad się z wystawą sprzętu
ułatwiającego komunikację i z pomocami AAC. Rodzice
mogli wypowiedzied się na temat roli takich spotkao w
anonimowych ankietach. Podkreślali, że dzięki tej imprezie
mogli zobaczyd, że problem komunikacji dotyczy wielu
dzieci. Mieli okazję zapoznad się z różnymi metodami AAC,
porozmawiad o swoich problemach i wymienid poglądy.
Nasze coroczne spotkania na stałe wpisały się już do
kalendarza imprez miasta Zamościa.
W tym roku odbyły się pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Zamośd i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
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Bożena Sirko
Zespół Szkół Specjalnych nr 95
WARSZAWA - HELENÓW
W dniu 29 października 2010 roku, w naszej szkole po raz
pierwszy odbył się Koncert AAC, którego głównymi
bohaterami były oczywiście dzieci niemówiące.
Na sali znalazło się wiele zaproszonych gości: rodziny dzieci
niemówiących, wszyscy uczniowie, nauczyciele i asystenci z
naszej szkoły, uczniowie, nauczyciele i asystenci
sąsiadującego z naszą szkołą Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członkowie Klubu
Absolwenta wraz z kadrą tam pracującą, terapeuci i
niektórzy pacjenci Pracowni Profilaktyki i Wspomagania
Rozwoju oraz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
Helenów. Ponadto swoją obecnością zaszczyciły nas Panie
z Biura Edukacji: naczelnik wydziału kształcenia
specjalnego Pani Maria Walczuk oraz inspektor wydziału
kształcenia specjalnego Pani Jolanta Markiewicz – Król, a
także siostry z Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, m.in. siostra dyrektor Jolanta
Hans.
Na początku było
kilka słów o tym
co to jest AAC i
króciutko jak ono
wygląda w naszej
szkole (z pokazem
zdjęd)

Najpierw uczniowie najmłodszych klas przedstawili
inscenizację wiersza pt. „Na straganie” Kolejnym krokiem
była nauka gestów grzecznościowych dla wszystkich
zebranych na sali. Uczyła Pani Ania oraz 2 uczennice:
Karolina i Paulina.

Następnie
odbyło
się
powitanie
gości
przez
ucznia, który
wykorzystywał
do
tego
celu
komputer i program Boardmaker & Speaking Dynamically
Pro: opowiedział kilka słów o sobie i poprosił o zachowanie
ciszy na sali, by można było wszystko dobrze usłyszed. Na
koniec życzył wszystkim miłych wrażeo i dobrej zabawy.
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Następnie dziewczynki zaprezentowały piosenkę „Piękne
zwyczaje” z płyty Usypiam z Piosenką.

Uczniowie klasy 3b przedstawili inscenizację opowiadania
oraz piosenkę o wspólnym tytule - „Grzyby”.
Na zakooczenie uczniowie klasy 5a i 5s wykonali piosenkę
„Jadą, jadą misie”, wskazując gestami Makatonu.

Potem odbyła się inscenizacja wiersza pt. „Chory
kotek” w wykonaniu Pauliny, Małgosi i Szymona.

Kolejny krok to inscenizacja wiersza pt. Biedronka i
żuk” w wykonaniu Karoliny, Piotra oraz Kamila.

Koncert spotkał się ogromnym zainteresowaniem ze strony
publiczności. Wiele osób mówiło, że widzi coś takiego po
raz pierwszy. Rodzice dzieci niemówiących byli niezwykle
wzruszeni i szczęśliwi widząc swoje pociechy na scenie. A
dzieci? Ich radości nie sposób nawet opisad. To zresztą
widad na zdjęciach. To był po prostu ich dzieo!
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Kamila Pohl
Tytuł ten zaczerpnęłam z fragmentu piosenki, która
towarzyszy nam
podczas obchodów miesiąca
użytkowników AAC. Świętujemy w Gdaosku już od czterech
lat. Nasze Przedszkole jest głównym organizatorem i
pomysłodawcą wielu imprez i akcji, które przez te cztery
lata miały swoje miejsce w naszym mieście. Chciałabym
opowiedzied i podzielid się naszymi pomysłami i tym
samym zachęcid wszystkich, którzy chcą, aby głos osób
niemówiący został usłyszany do organizowania podobnych
uroczystości w swoich placówkach.
Priorytetami naszych działao są:
zintegrowanie środowiska rodzin
dzieci
niemówiących
i
terapeutów;
przedstawienie
dokonao
i
umiejętności
użytkowników AAC w środowisku
lokalnym a także promowanie
placówek takich jak nasza.
Kiedy zbliża się październik
zadajemy sobie pytania: Co
zorganizujemy na terenie naszego
przedszkola a co poza czyli w
środowisku? Kogo zaprosimy do
współpracy? Kiedy mamy już
gotowy projekt i pomysły,
przygotowujemy
plakat
promujący i informację na stronę internetową naszego
miasta. Rzecz niezwykle istotna – im więcej osób przeczyta
i zainteresuje się naszą akcją tym silniejszy będzie głos
osób niemówiących.
Pomysły na działania wewnątrz placówki to m.in. spotkania
dla rodziców pod hasłem „Mamo, Tato porozmawiaj ze
mną”. Są to warsztaty adresowane przede wszystkim do
rodziców dzieci nowoprzyjętych, na których mogą uzyskad
podstawową wiedzę dotyczącą AAC, pomocy i urządzeo
wspomagających komunikację, poznają podstawowe gesty
Makaton i sposób aktywnego czytania książek, tzw.
„czytanie uczestniczące”.
Do współpracy w październikowych obchodach AAC
zapraszamy placówki z całego Trójmiasta, które również
pracują z dziedmi potrzebującymi wsparcia w
porozumiewaniu. Co roku jest nas coraz więcej.
Od dwóch lat organizujemy październikowe spotkania
warsztatowe
dla
nauczycieli,
wymieniamy
się
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doświadczeniami, dzielimy wiedzą. Szczególnie cenna jest
dla nas współpraca i pomoc ze strony Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Gdaoska i
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z Gdyni.
Kolejny krok to działania w środowisku i wyjście z AAC poza
placówkę. Nasz pierwszy pomysł to zorganizowanie w
dużej sali kinowej urodzin Kubusia Puchatka i zaproszenie
dzieci z masowych placówek, które mogły poznad
alternatywne
sposoby
komunikacji
naszych
przedszkolaków i wspólnie bawid się, składad życzenia,
zaśpiewad sto lat kochanemu
jubilatowi. Tego dnia nasze
niemówiące dzieci były na
dużej scenie najważniejsze, to
one prowadziły przy wsparciu
urządzeo typu VOCA całą
uroczystośd. W holu kina
można było obejrzed nasze
prace plastyczne, książki do
„czytania uczestniczącego”,
pomoce do zajęd z symbolami
PCS i przeczytad informacje o
AAC.
W
zeszłym
roku
zorganizowałyśmy w dużym
Centrum
Handlowym
w
Gdaosku wystawę prac plastycznych pt. „Słowo malowane”
połączoną z sesją plakatową i zdjęciową informującą i
promującą placówki pracujące w Trójmieście metodami
AAC. Na wejściu w głównym holu wszystkich klientów
witało hasło napisane symbolami PSC „Hej! Zatrzymaj się!
Czy chcesz zobaczyd jak malujemy, jak się bawimy i
rozmawiamy? Zapraszamy!”
Szczególne miejsce w naszym Przedszkolu zajmuje książka i
promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych odbiorców
bibliotek. Od kilku lat współpracując z Biblioteką Oliwską w
Gdaosku bierzemy aktywny udział w projekcie
„Czytelmania”.
Postanowiłyśmy
w
ramach
październikowych spotkao wykorzystad literaturę dziecięcą
do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych naszych
dzieci. Pierwszy pomysł jaki zrealizowałyśmy to wspólne
czytanie „Rzepki” Juliana Tuwima w bibliotece. Do zabawy
z wierszem zaprosiliśmy przedszkolaki z masowego
przedszkola, nasze niemówiące maluchy i gości z Urzędu
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Miasta. Świetnie się bawiliśmy i mogliśmy pokazad jak
rozmawiamy. Drugą propozycją, którą warto propagowad
są spotkania z autorami książek dla dzieci, zapoznanie ich
ze środowiskiem osób niemówiących i ich sposobem na
aktywne czytanie. Nam udało się takie spotkania
zorganizowad m.in. z panią Wandą Chotomską, Melanią
Kapelusz i Beatą Ostrowicką. Podczas dwóch ostatnich
spotkao wspólnie tworzyliśmy i czytaliśmy książki, bazujące
na oryginalnych tekstach autorek. Myślę, że tego rodzaju
spotkania zaprocentują pomysłami na książki pod kątem
niemówiących dzieci, a informacje o AAC pójdą dalej w
świat.
Dwa lata temu gościłyśmy w naszym Przedszkolu znaną
pisarkę panią Wandę Chotomską. Świat osób
niemówiących i ich sposób komunikowania się bardzo ją
zainteresował. Po naszym spotkaniu otrzymałyśmy list :

List do członków Stowarzyszenia Mówid
bez Słów
Jestem pisarką, więc mam wyobraźnię.
Ale tego co zobaczyłam w gdaoskim przedszkolu
nigdy nie byłabym w stanie sobie wyobrazid. Nie
przypuszczałam, że można zrobid aż tyle i to w
dziedzinie, która jest mi tak bliska - w pracy z
dziedmi niemówiącymi.
Stowarzyszenie Mówid bez Słów daje
klucz do komunikacji werbalnej ze światem - do
czytania, pisania i radośd nie tylko z tego co
napisali inni, ale także z własnej twórczości.
Zaszczycona propozycją współpracy ze
Stowarzyszeniem oświadczam, że zawsze jestem
z Wami i to, co robicie popieram obiema
rękami, a zwłaszcza prawą ręką, którą piszę.
Wanda Chotomska

Słowa znanej i lubianej pisarki dodały nam skrzydeł.
Wpadłyśmy na pomysł zorganizowania w Gdaosku
Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci niemówiących i
poprosiłyśmy o honorowy patronat panią Chotomską.
Udało się. Co roku w październiku uczniowie różnych szkół,
ośrodków i przedszkoli z Trójmiasta
mają okazję
zaprezentowad swoje umiejętności na scenie prawdziwego
teatru. Nie mówimy, ale używamy gestów, symboli i
pomocy do komunikacji – porozumiewamy się. W tym dniu
naprawdę świętujemy.
Na zakooczenie chciałabym
zachęcid do zabawy z
piosenką, której fragment umieściłam w tytule mojego
artykułu, a tekst w całości zamieszczam na koocu. Mam
nadzieję, że nasze pomysły Was zainteresują i zainspirują.
Powodzenia w działaniach i do usłyszenia w październiku
2011.

„Piosenka AAC”
Kiedy buzia nie wypowie
Tego co pomyślisz w głowie
Twoje ręce Ci pomogą
One to pokazad mogą!
Tak jest „Jeszcze”
Tak jest „ Stop”
Tak jest „Daj”
Tak jest „Dom”
Tak jest „Tak”
A tak „Nie”
Porozumiewamy się!
Kiedy rączki też nie mogą
Jak ja porozmawiad z Tobą
To obrazki swoje mamy.
Obrazkami rozmawiamy!
Tak jest „Jeszcze”
Tak jest „ Stop”
Tak jest „Daj”
Tak jest „Dom”
Tak jest „Tak”
A tak „Nie”
Porozumiewamy się!
Autor piosenki:
Katarzyna Błaszkiewicz
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Jadwiga Wilk
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
w Jaszkotlu

wspólnie ze swoimi wychowawcami. Tematem występu
było promowanie zdrowego odżywiania się. Aktorzy
najpierw przedstawili się swoim widzom i „opowiedzieli” o
sobie. Potem zaprezentowali najważniejsze dla zdrowia
witaminy (w roli witamin – wychowawcy). Spotkanie
zakooczyło się wspólną zabawą i poczęstunkiem złożonym
z owoców i soków.

W Niepublicznym Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w
Jaszkotlu
podsumowaniem
uroczystych obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC
w październiku była impreza „Chod nie mówię - chętnie
gadam, zdania książką wypowiadam”. Wzięli w niej
udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy.
Głównym punktem programu był przedstawienie , w
którym w roli aktorów wystąpili uczniowie mający
problemy z porozumiewaniem się. Przygotowali je

Katarzyna Mazurkiewicz, Mariola Koprek
– Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52
dla Uczniów z MPDz w ZS nr 21Wrocław
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy
międzynarodowe święto użytkowników komunikacji
alternatywnej i wspomagającej. W ramach obchodów klub
osób niemówiących Gadu-Gadu działający w naszej szkole
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przygotował dwie tablice informacyjne, z których jedna
została umieszczona na korytarzu szkolnym, a druga
zawisła w Bibliotece Osiedlowej przy Gimnazjum nr 7,
gdzie odwiedzający mogli zapoznad się z różnorodnością
metod porozumiewania się z osobami niemówiącymi. Nasi
użytkownicy AAC przygotowali również gazetkę, którą
rozdali wszystkim klasom SP 75 (Szkoła Podstawowa w
naszym Zespole Szkół). Dzięki tej gazetce wszyscy mogli
dowiedzied się czym jest i komu służy komunikacja
alternatywna. Na ostatniej stronie zamieszczona była
krzyżówka z hasłem – aby ją rozwiązad należało przypisad
znaczenie do poszczególnych symboli. Ciekawe, czy komuś
się udało?

Kolejnym punktem tegorocznego Miesiąca AAC było
spotkanie integracyjne z uczniami klasy III SP 75. Odbyło
się ono w szkolnej bibliotece. Prowadziły do niej
tajemnicze ślady.
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Opiekunkami spotkania były p. Mariola i Katarzyna.
Całośd prowadzili niemówiący uczniowie – Wiktoria i
Marcin.
Marcin i Wiktoria uruchamiali komputer, na którym
kolejno pojawiały się zadania do wykonania przez kolegów
z III klasy. Zadania nie były opisane, więc dzieci aby
wykonad polecenia musiały je najpierw rozszyfrowad.
Koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej 75
zrewanżowali się i także przygotowali zadania dla uczniów
niemówiących. Dzieci szybko nauczyły „dogadywad się” ze
sobą. Dla wszystkich uczestników spotkania było to
ciekawe i ważne przeżycie. Chociaż wszyscy uczniowie
uczą się w jednym budynku, to mało mają okazji do
wspólnych rozmów i niewiele o sobie wiedzą. Tego typu
zabawy sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji między
rówieśnikami.
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Alina Smyczek
Zespół Szkół Specjalnych nr 11
Kraków
zwierzchnikami przedstawicielka EMPIKU odmówiła nam
gościny. Tłumaczyła, że EMPIK nie uznał tego za
wydarzenie związane z kulturą. Uczniowie klasy Ic i IIIe,
którzy przygotowali zabawy i zagadki byli bardzo
rozczarowani. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie
miało ciąg dalszy, a w przyszłości - pozytywne
zakooczenie.

Włączanie się w obchody Międzynarodowego Miesiąca
AAC przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły staje się
tradycją. Już po raz czwarty szukaliśmy miejsca i ludzi
otwartych na nową wiedzę i doświadczenie. Chcieliśmy
dotrzed tam, gdzie nikt jeszcze nie słyszał o komunikacji
wspomagającej. Celowaliśmy w miejsca publiczne, by
trafid do większej liczby osób na raz. Wybraliśmy EMPIK i
niestety - zaczęło się od porażki. Osoba odpowiedzialna za
kontakt z klientami i dodatkowe działania w krakowskich
sklepach najpierw zapaliła się do pomysłu i dała nam

Na szczęście do AAC-owego spotkania jednak doszło!
Drugą naszą ideą jest docieranie do rówieśników naszych
uczniów, by po niecodziennych, wyjątkowych interakcjach
z niemówiącymi poszli „w świat” i opowiadali o swoim
doświadczeniu, a także – by wzięli je z sobą w dorosłe
życie. Bardzo gościnna okazała się dla nas Szkoła
Podstawowa nr 1 Fundacji Szkolnej DONA w Krakowie,
przy ul. Stromej 5. Uczniowie klasy piątej pod opieką
niezwykłej Pani dyrektor Bogusławy Hamigi w ubiegłym
roku zebrali kwotę pieniędzy na zakup komunikatora dla
niemówiących uczniów naszej szkoły. Zrobili to nie widząc
nigdy wcześniej osoby, która nie może mówid. Teraz mieli okazję zobaczyd, czemu służy ich dar! Najpierw były

wiele nadziei, że wszystko się uda. Nasi uczniowie mieli
pojawid się w sklepie i zorganizowad kilka zabaw w kąciku
dla młodszych dzieci, a przy okazji pokazad jak można się
komunikowad za pomocą piktogramów i gestów. Studenci
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz dzieci ze szkoły
podstawowej sąsiadującej z EMPIKIEM zapowiedzieli swój
udział. EMPIK wspomniał nawet, że może umieścid baner
o Miesiącu AAC na swojej stronie internetowej. Takie
wsparcie byłoby dla nas bardzo cenne! Jednak tydzieo
przed zaplanowaną imprezą po konsultacji ze
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autoprezentacje gospodarzy i gości, potem zabawy na
przełamanie lodów, a wreszcie - swobodne rozmowy z
użyciem niezwykłych pomocy. Starsi koledzy z ciekawością
przeglądali książki do komunikacji Kingi, Adriana, Bartka,
Michała i Kacpra. Próbowali ich używad i uznali, że to nie
takie łatwe... Niezwykłe zainteresowanie budził
TechTouch - komunikator, którym posługiwał się Bartek.

Było miło, ciekawie, a na drodze nie stanęły nam nawet
wysokie schody - gimnazjaliści ochoczo zaoferowali
pomoc i sprawnie przenosili wózki naszych uczniów. Kinga
ten właśnie fakt uznała za najważniejszy moment
wyprawy.
Dziękujemy naszym gospodarzom!

Praktyka

Alina Smyczek
Zespół Szkół Specjalnych nr 11
Kraków
II. Wczesne zabawy interakcyjne z przenoszeniem uwagi
(np. spojrzenia)
Kiedy dziecko potrafi już wpływad na rzeczywistośd należy
położyd nacisk na świadome przekazywanie komunikatu
dorosłemu. Ważne staje się budowanie wspólnego pola
uwagi. Umiejętnośd zwracania uwagi na to, co
mówi/pokazuje dorosły jest cenne i modeluje dziecko do
podobnych zachowao w jego wykonaniu. Na tym etapie
przydatne są zabawy naprzemienne i zabawy oparte na
wyborze.
Zabawy naprzemienne: raz ty, raz ja
Polegają na tym, że dziecko i dorosły robią coś na zmianę,
najczęściej
używając
tego
samego
przedmiotu
pozostającego we wspólnym polu uwagi. Dziecko nie tylko
samodzielnie działa z przedmiotem (wysyła do dorosłego
auto, piłkę, wrzuca klocek do pudełka), ale także
obserwuje, jak robi to dorosły i na czas działania dorosłego
przerywa swoją aktywnośd. Łatwiej to uzyskad używając
przedmiotu, który przemieszcza się między obojgiem
partnerów. Kiedy dziecko nie ma w rękach zabawki często
po prostu patrzy na nią. Umiejętności dziecka sprawdzid
można aranżując zabawę tak, że materiał jest dziecku wciąż
dostępny (kółka do zakładania na kołek, klocki do
budowania), a mimo to dziecko „robi miejsce” dorosłemu
rozumiejąc, że teraz jego kolej. Dojrzałą zabawę
naprzemienną można wykorzystad do stymulowania
wskazywania na osoby lub inne znaki odnoszących się do ja
i ty (np. fotografie). W tym przypadku warto umiejętnie
posługiwad się intonacją wznoszącą rozpoczynając zdanie:
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a teraz…. by dziecko lub sam dorosły mogli je dokooczyd
używając znaków.
Dla dzieci, którym trudno jest samodzielnie operowad
przedmiotami atrakcyjne mogą byd zabawy dialogowe z
użyciem komunikatorów odtwarzających sekwencje
wypowiedzi przy kolejnych uruchomieniach (np. step-bystep, sequencer itp.). Wierszyki lub piosenki odtwarzane
wraz z dzieckiem „na role” pozwalają wykształcid
kompetencje naprzemiennego słuchania i działania –
odtwarzania kilku słów z urządzenia, jak w dialogu.
Zabawy oparte na wyborze: to czy to?
Aranżując zabawy oparte na wyborze możemy wprowadzid
nowe elementy, które mają skłaniad dziecko do patrzenia,
wyodrębniania,
przenoszenia
spojrzenia,
wreszcie
decydowania i wybierania. Pomiędzy dzieckiem, a
dorosłym pojawiają się co najmniej 2 obiekty, za pomocą
których dziecko wpływa na dalszy przebieg zabawy.
Trudnośd zabawy można stopniowad trojako:
 rozszerzając ilośd elementów do wyboru,
 budując serie wyborów, gdzie za każdym razem
zmieniają się wybierane elementy, a przez to
repertuar obiektów, o których komunikuje dziecko
powiększa się,
 wprowadzając znaki, które najpierw towarzyszą
wybieranym obiektom i ich wypowiadanym
nazwom (przekaz wspomagany), by w koocu je
zastąpid.
Zabawy oparte na wyborze mogą bazowad na potrzebie
doznao sensorycznych u dziecka. Mogą jednak mied
charakter
zabawy tematycznej, konstrukcyjnej czy
plastycznej, twórczej. Oto kilka przykładów:
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Praktyka
Zabawy tematyczne
Huśtamy zwierzątka. Potrzebna huśtawka, 2 lub więcej
pluszowych zwierząt. Dorosły pokazuje parę zwierząt i
pyta: kto teraz? Dziecko huśta wybraną zabawkę przez czas
trwania rymowanki.
Huśtamy misia (pieska, kotka, żabę) raz i dwa,
huśtamy misia hopsa sa.
Czynnośd można powtarzad wielokrotnie.
Co zrobi miś? Potrzebny miś, huśtawka, łyżeczka, kubek,
łóżeczko. Dorosły pokazuje dziecku parę (lub więcej)
rekwizytów do czynności misia. Pyta: co zrobi miś?
Rekwizyt wybrany przez dziecko służy do wykonania
czynności, inne – dorosły odsuwa zaznaczając tym samym
wybór dziecka.
Jeździmy autem. Potrzebne: pary rekwizytów według
scenariusza:
Zrobimy drogę. Taśmą czy kredą?
Kto będzie jeździł? Pies czy miś?
Czym? Wywrotką, czy autobusem?
Gdzie będzie jego dom? Przy oknie, czy przy
drzwiach?
Gdzie jedzie? Do domu, czy nie?
Zabawy konstrukcyjne
Budujemy. Potrzebne: klocki.
Budujemy. Co? Wieżę? Dom? Pociąg? Most?
Jakie klocki? Długi? Krótki?
Żółty? Zielony? Czerwony? Niebieski?
Jeszcze? Czy coś innego?
Zabawy plastyczne, twórcze
Rysujemy. Potrzebne kredki, papier.
Rysujemy. Co? Auto? Słonko? Balon? Dom?
Kto? Ja czy ty?
Jaką kredką? Żółtą? Zieloną? Czerwoną? Niebieską?
Jeszcze jeden? Czy coś innego?
III. Użycie znaków w pierwszych zabawach
W zabawach opisanych powyżej dzieci mają używad do
komunikacji swoich zachowao oraz przedmiotów –
rekwizytów. Kiedy widoczne są pierwsze symptomy ich
kompetencji w tym zakresie – można zacząd wprowadzad
do zabawy znaki.
Warto pamiętad jedno – znaki
wprowadza dorosły i to on na początku ich używa nie
wymagając tego od dziecka. Mówi i jednocześnie pokazuje
znak (lub znaki) tworząc tym samym wzorcowe dla dziecka
środowisko językowe.
W zależności od poziomu
zaawansowania dziecka dorosły pozostaje długo przy
jednym sposobie wspomagania lub aranżuje kolejne
sytuacje w których i dziecko może zacząd używad znaków.
Na początku polega to na odkrywaniu przez dziecko
działania pojedynczego znaku np. przez pokazywanie
jeszcze! lub huśtaj! Dalej - dziecko eksperymentuje ze
znakami w aktach wyboru: wskazuje jeden z dwóch
znaków i obserwuje, jakie pociąga to za sobą
konsekwencje, co zrobi dorosły. Te dwa opisane przykłady
odwołują się do wczesnej funkcji komunikacji –
upominania się, wywoływania zmiany. Z czasem można
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wymagad od dziecka używania znaków do nazywania
rzeczy i czynności, w odpowiedzi na pytania, do
komentowania. Etapy działania dorosłego można
uszeregowad następująco:
 dorosły używa w zabawie pojedynczych znaków
nazywając używane rekwizyty lub wykonywane
czynności (przekaz wspomagany),
 dorosły dostarcza dziecku pojedynczy znak do
wywoływania konkretnej zmiany,
 dorosły opisuje, komentuje zabawę dziecka
nielicznymi znakami,
 dorosły dostarcza znaki do wyboru – wg nich
zabawa się toczy,
 dorosły
włącza
dziecko
do
nazywania/komentowania znakami tego, co się
stało,
 dorosły zachęca dziecko do planowania zabawy za
pomocą znaków,
 dorosły stwarza dziecku warunki do zadawania
pytao,
 dorosły uczy dziecko relacjonowania, opowiadania o
zabawie.
IV.
Zabawy
z
nazywaniem,
komentowaniem,
relacjonowaniem. Rozszerzanie słownictwa.
Zabawie dziecka rozwijającego się normalnie towarzyszą
jego wokalizacje, onomatopeje, parajęzyk, słowa lub ich
prototypy. W samodzielnie prowadzonej zabawie
tematycznej dziecko nazywa wykonywane czynności,
pojawiające się postaci i rekwizyty, rzeczywiste, kreowane
lub wyobrażone miejsca. Warto umożliwid dzieciom z
zaburzeniami w ekspresji taką formę kształtowania i
rozwijania języka. Zabawa tematyczna jest formą
odtwarzania zarejestrowanych przez dziecko elementów
rzeczywistości. Dlatego efektywną pomocą wspomagającą
zabawę mogą stad się tzw. tablice kontekstowe (ang. visual
contextual scenes, Janice Light, 2000). Tablice kontekstowe
zawierają
znaki
naniesione
na
fotografii
lub
schematycznym rysunku odtwarzającym fragment
rzeczywistości: pomieszczenie, sytuację, osoby wykonujące
jakąś czynnośd. Bawiąc się w kąpiel dorosły, a potem
dziecko mogą wskazywad na tablicy znaki nazywając za ich
pomocą rekwizyty, po jakie dziecko sięga w zabawie,
czynności, jakie wykonuje z lalką, misiem. Łatwiej
zidentyfikowad znaki, ponieważ umieszczone są w
kontekście – w relacji do miejsc, przedmiotów, sprzętów.
Tablica kontekstowa pozwala też na otwarcie kolejnej
funkcji komunikacji: relacjonowania. Pozwala po
skooczonej zabawie wspominad ją, opowiedzied o
zdarzeniach. Dobrą praktyką jest rysowanie dla dziecka na
bieżąco sceny zabawy, by potem nanieśd na nią potrzebne
znaki i wykorzystad do komentowania i opowiadania.
Dzięki takiemu zaaranżowaniu pomocy do komunikacji
wcielamy do praktyki zasadę uczenia języka (i nowego
kodu w postaci znaków) w zrozumiałym dla dziecka i
„przeżytym” kontekście. Odtwarzając kolejne scenki z życia
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Praktyka
z zastosowaniem tablic kontekstowych stwarzamy dziecku
okazje do poznawania nowych słów i do ich użycia, a także
do integrowania nowej wiedzy.

planowania gwarantuje użycie mas plastycznych i
odpowiednio skonstruowanych tablic. Aby powstał ślimak
trzeba zrobid z masy wałek. By ulepid kwiatek – trzeba
zrobid placek. Wsparcie wizualne pomaga wyobrazid sobie
poszczególne etapy czynności. Jednocześnie dziecko nie
jest pozbawione inwencji własnej – może zmieniad
koncepcję za każdym razem mając możliwośd
poinformowania o tym partnera w zabawie. Ważne, by
tworząc tablice uczestnictwa nie zapominad o pytaniach
przydatnych w danej sytuacji. Dzięki nim dziecko może
przejmowad inicjatywę w komunikacji, byd aktywne i
rozwijad swoją ciekawośd.

Ryc. 1: Tablica kontekstowa: Kąpię lalkę.
V. Zabawy z planowaniem i zadawaniem pytao. Dalsze
rozszerzanie funkcji komunikacji.
Dzieci starsze i bardziej doświadczone w komunikacji
mogą byd przyzwyczajane do korzystania z tradycyjnych
tablic uczestnictwa (Warrick 1999, Smyczek 2002). Znaki
umieszczone są tam niejako poza kontekstem, zwykle w
czytelnym układzie pomagającym rozwijad wypowiedzi
ponad jednoelementowe. Jest w nich miejsce na słowa i
wyrażenia o różnym charakterze, przydatne do różnych
funkcji komunikacyjnych: upominania się, do nazywania,
planowania kolejnych kroków w zabawie, opowiadania,
komentowania, zadawania pytao. Tablice uczestnictwa
przygotowywane do zabaw nie muszą zawierad wielu
znaków, słownictwo musi byd jednak precyzyjnie dobrane.
Z młodszymi dziedmi warto kierowad się tym, co w zabawie
najatrakcyjniejsze: powodowanie zmian, decyzje o zmianie
kierunku zabawy, śmieszne komentarze i okrzyki, które
nagrane na komunikator sprawią dziecku radośd i zachęcą
je do powtarzania czynności. Dzieci o lepszym poziomie
motywacji można postawid w sytuacjach trudniejszych, na
przykład bawid się w zgadywanie, gdzie jest schowany fant,
co zginęło lub jak/czym naprawid zepsute przedmioty. W
zadaniach o takim charakterze potrzebnych jest więcej
wypowiedzi o funkcji informacyjnej, tylko jedna odpowiedź
jest dobra, jednak zyskujemy też możliwośd wprowadzenia
znaków wyrażających komentarze porażek i sukcesów
dziecka.
Zabawy twórcze – z użyciem materiałów plastycznych – to
okazja do wprowadzenia pojęd oznaczających wzory,
kolory, ale także bardziej precyzyjne określenie elementów
tworzonego obrazka. Pojęcia takie jak: ciemny – jasny,
więcej – mniej, mocno – lekko dają się doskonale
„wypróbowad” właśnie w takiej sytuacji, trzeba dad dziecku
możliwośd eksperymentowania z nimi. Dobre dwiczenia
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Ryc. 2: Tablica uczestnictwa: Lepię z plasteliny
Kiedy dziecko potrafi korzystad z tablic uczestnictwa i jest
zmotywowane, by używad języka i odkrywad kolejne słowa
i wyrażenia - możliwe staje się aranżowanie wszelkich
zabaw z poziomu przedszkolnego. Zabawy tematyczne są
dobrą bazą do poszerzania kompetencji komunikacyjnych.
Wchodząc w różne role dziecko zabiera głos z coraz to
innej perspektywy. Dzieci powinny mied w doświadczeniu:
 zabawy w dom i rodzinę,
 odtwarzanie prac domowych i gospodarskich,
 zabawy związane z życiem zwierząt,
 zabawy w dorosłych różnych zawodów,
 zabawy naśladujące instytucje kulturalne i
użyteczności publicznej,
 zabawy czerpiące treści z filmu i książek.
Odmiennymi okazjami do uczenia się języka jest
uczestnictwo
w
grach,
rozwiązywanie
zagadek,
łamigłówek, loteryjek i układanie układanek. Tu także
zapewnienie dostępu do znaków sprawia, że dziecko nie
tylko wykonuje pewne operacje logiczne, przekłada części
układanek, ale może komentowad to, nazywad swoje
działanie, wyjaśniad swój sposób myślenia, nazywad
przekształcenia. Stanowi to ważny element dojrzewania
poznawczego, dostarcza językowych narzędzi do uczenia
się. Łatwo zgubid tę okazję poprzestając na tym, co
związane z wykonaniem zadania logicznego.
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Praktyka
VI. Podsumowanie
W podsumowaniu chciałabym zawrzed kilka swoich
wątpliwości związanych z opisanym wyżej podejściem do
rozwijania zabawy dzieci z trudnościami w komunikowaniu
się. Potrzeba obecności dorosłego, ciągłego modelowania,
torowanie wskazywania znaków może kojarzyd się z
dyrektywnym stylem traktowania dziecka. Potrafimy
zapewne podad wiele uzasadnieo dla takiej postawy.
Dzieci, które do nas trafiają mają często poważne problemy
w uczeniu się, a więc i warunki tegoż musimy im tworzyd
specyficzne. Wyrazistośd dostarczanych schematów
językowych musi byd duża. Wspomniany wyżej scaffolding
– rusztowanie dla mowy i języka - trzeba budowad uważnie
i precyzyjnie. Jednak zabawa winna byd przede wszystkim
aktywnością samorzutną, spontaniczną, wynikającą z
potrzeb dziecka i niosącą wiele przyjemności. Czy
potrafimy się do tego przyczynid? Czy zapewniamy
dzieciom dostatecznie dużo inwencji, swobody, wolności
decydowania? Czy umiemy połączyd to z wprowadzaniem
znaków tak, by nie zgasid motywacji, ale ją pobudzad?
Wreszcie – czy jesteśmy dla dzieci dobrymi modelami? Czy
zapewniamy wystarczająco dużo wspomaganego przekazu,
„widzialnego” języka? Czy nie za wcześnie zaczynamy
wymagad używania znaków czyniąc z zabawy trudne
zadanie? Wreszcie – czy potrafimy byd dobrymi doradcami
i modelami dla rodziców dzieci, by to oni stawali się
kompetentnymi partnerami swoich dzieci w zabawie?
Pytania te dedykuję nauczycielom i terapeutom dzieci
potrzebujących komunikacji wspomagającej.
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Warsztaty AAC

Ewa Cieślioska
Już po raz szósty na warsztatach organizowanych przez
Stowarzyszenie spotkali się terapeuci, specjaliści AAC z
całej Polski oraz rodzice niemówiących dzieci,
aby
podzielid się swoimi doświadczeniami. Niezmiennie
warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
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Uczestniczyło w nich ponad 80 osób. Tym razem,
odpowiadając na postulaty docierające do nas od wielu z
Was, postanowiliśmy zająd się tematem wprowadzania
metod komunikacji alternatywnej w pracy z dziedmi z
głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, niewidomych,
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niedowidzących i głuchoniewidomych. Do współpracy
zaprosiliśmy czołowych specjalistów w tej dziedzinie w
Polsce.
Zainteresowanie i ilośd osób, które zgłosiły chęd
uczestniczenia w warsztatach świadczyd może o trafności
wyboru tematu naszego spotkania. Bardzo dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu oraz za
wsparcie jakiego nam udzielaliście.
Prosiliśmy was o dokonanie ewaluacji warsztatów. Ankiety
wypełniło 59 osób, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.
Wszystkie wasze spostrzeżenia i uwagi stanowią dla nas
bezcenne źródło informacji o przebiegu spotkania. Dzięki
nim mamy nadzieję na lepsze zaplanowanie i
zorganizowanie naszego następnego spotkania i wybór
takiego tematu, który spotka się z nie mniejszym
zainteresowaniem z Waszej strony.
Prosiliśmy Was o propozycje tematyki przyszłych
warsztatów. Najczęściej postulowaliście takie tematy jak:
 AAC w rodzinie
 Warsztaty dla rodziców
 Dorośli użytkownicy AAC.
 Wprowadzanie AAC u osób dorosłych z afazją




Diagnoza AAC
Praca z dziedmi niemówiącymi wycofanymi z
kontaktu
 Praca w zespołach klasowych, w których częśd dzieci
to użytkownicy AAC
 AAC u dzieci autystycznych
Wszystkim prelegentom dziękujemy za współpracę
zarówno podczas przygotowywania warsztatów, w ich
trakcie jak również podczas zbierania materiałów do
Biuletynu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w
warsztatach, podzielenie się swoimi uwagami zarówno
tymi pozytywnymi jak i krytycznymi. Mamy nadzieję, że był
to dla Was czas twórczych przemyśleo, który da Wam siłę,
entuzjazm i pomysły do dalszej pracy w dziedzinie AAC.
Serdeczne podziękowania składamy także Pani Dyrektor
Małgorzacie Dooskiej-Olszko i całej ekipie Zespołu Szkół z
Białobrzeskiej za przyjęcie nas w swoich gościnnych
progach, także za pomoc w organizacji warsztatów, za
przygotowanie sali oraz czuwanie nad obsługą techniczną.

Małgorzata Witkowska
Wzrok
 dostarcza ok. 80 % informacji o przedmiotach,
osobach i zdarzeniach występujących w otoczeniu;
 dostarcza małemu dziecku motywacji do ruchu,
eksploracji i manipulacji, stanowiących podstawę
wczesnych procesów uczenia się i pozwala na
dostrzeżenie skutków własnych działao;
 pośredniczy w znaczącym stopniu w rozwoju
podstawowej komunikacji przedsłownej i słownej
oraz w formowaniu więzi emocjonalnej między
rodzicami i dziedmi.
WAŻNIEJSZE PROBLEMY ROZWOJOWE MAŁYCH DZIECI
NIEWIDOMYCH
Trudności rozwojowe dotyczą wszystkich sfer rozwoju. W
zakresie rozwoju poznawczego obejmują :
 koordynację wzrokowo – ruchową, która stanowi
bazę dla wczesnej eksploracji i manipulacji;
 opanowanie schematu własnego ciała;
 opanowanie pozycji własnego ciała i przedmiotów
w przestrzeni, oraz relacji przestrzennych „ja –
przedmiot” i „przedmiot – przedmiot”
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formowanie pojęcia przedmiotu, pojęcia stałości
przedmiotu, pojęd przestrzennych;
 rozumienie wielu związków przyczynowo –
skutkowych.
Bariery i ograniczenia w zakresie rozwoju komunikacji i
socjalizacji obejmują:
 nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, inicjowanie
interakcji i zabaw;
 antycypowanie zdarzeo w otoczeniu;
 budowanie wspólnego pola uwagi z partnerem
interakcji;
 współdziałanie z dorosłym: synchronizacja tempa,
rytmu i nasilenia interakcji;
 naśladowanie ruchów i gestów;
 regulowanie udziału w interakcji za pomocą
sygnałów przedsłownych – spojrzenie, mimika, gest.
SPECYFIKA ROZWOJU WIDZĄCEGO MAŁEGO DZIECKA (bez
problemów rozwojowych)
 niemowlę i małe dziecko uczy się poprzez aktywne
interakcje z osobami i przedmiotami w otoczeniu;
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proces rozwoju i uczenia się jest oparty na
stopniowym inicjowaniu i regulowaniu swoich
działao przez samo dziecko;
najważniejszym
zadaniem
dorosłego
jest
dostarczenie
działaniom
dziecka
szerszego,
znaczącego kontekstu poprzez pośredniczenie,
wspomaganie i wzmacnianie tych działao.
Aby prawidłowo przebiegały wczesne etapy rozwoju
niezbędne jest:
doświadczanie
przez
dziecko
poczucia
bezpieczeostwa opartego o więź emocjonalną z
rodzicami;
wystąpienie
zainteresowania
światem
zewnętrznym, oparte o motywację do ruchu i
eksploracji;
wystąpienie potrzeby kontroli nad otoczeniem,
opartej o dostrzeganie skutków własnego działania;
systematyczny odbiór klarownych, spójnych
informacji z otoczenia, opartych na prawidłowej
integracji sensorycznej.

MAŁE DZIECKO NIEWIDOME
Obszary trudności i zaburzeo:
 formowanie więzi (u podstaw procesu leży
wzajemna wymiana sygnałów możliwych do
odczytania przy pomocy wzroku);
 słabe
komunikaty
dziecka,
nieadekwatne
odpowiedzi, brak wzmocnieo, wycofywanie się z
kontaktu.
 ograniczony (uniemożliwiony) rozwój koordynacji
wzrokowo – ruchowej – dziecko w trakcie
wykonywania ruchu nie ma nad nim żadnej kontroli
– brak informacji potrzebnych do monitorowania i
adaptowania jakości ruchów;
 problemy z koordynacją informacji docierających z
innych zmysłów z informacjami kinestetycznymi
(nie rozwija nowych wzorców ruchowych – biernośd
ruchowa);
 mała
ilośd
i
różnorodnośd
doświadczeo
sensorycznych
prowadzących
do
rozwoju
świadomości swoich ruchów i elementarnej
świadomości swojego ciała;
 trudności rozwojowe w zakresie dużej motoryki
(utrudnienia w rozwoju świadomości własnych
ruchów i własnego ciała opóźniają uzyskanie
kontroli nad aktywnością ruchową);
 zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej (np.
obronnośd dotykowa – zmniejsza motywację do
aktywnego poszukiwania bodźców, więc do
aktywnej eksploracji otoczenia);
 mniejsza możliwośd samorzutnego dwiczenia
prostych schematów czynnościowych i stopniowego
koordynowania ich;
 problemy z opanowaniem pojęcia przedmiotu,
pojęcia stałości, pojęd przestrzennych, rozumienia
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relacji
między
przedmiotami,
rozumienia
przyczynowo – skutkowego.
mniej okazji do dostrzegania skutków swoich
działao;
utrudniony rozwój reakcji okrężnych prowadzących
do intencjonalności zachowao i rozwoju „ja
sprawczego”;
bez pomocy wzroku dziecko niewidome doświadcza
w swych działaniach wielu zaskoczeo, pomyłek i
niepowodzeo.

WSPOMAGANIE ROZWOJU
- obszar percepcyjno - motoryczny
 budowanie prawidłowej orientacji w schemacie
własnego ciała oraz w świadomości docierających
bodźców;
 sprzyjanie rozwojowi eksploracji – podsuwanie
przedmiotów, faktur, eksponowanych tak, by
prowokowały
do
stosowania
schematów
czynnościowych;
 zachęcanie do samorzutnej aktywności ruchowej –
organizacja otoczenia, by każdy ruch wywoływał
sprzężenie zwrotne w postaci doświadczeo
dotykowych, proprioceptywnych, dźwiękowych…
Najwcześniejsze wspomaganie rozwoju, to pomoc
rodzicom w:
 dostrzeganiu i interpretowaniu sygnałów dziecka,
 pomoc w adekwatnym reagowaniu na sygnały,
 pomoc w opanowaniu umiejętności w zakresie
podstawowej komunikacji przedsłownej,
 uprzedzanie,
 dawanie odpowiedniego czasu,
 przywoływanie i utrzymywanie uwagi,
 budowanie wspólnego pola uwagi,
 podążanie i włączanie się w aktywnośd,
 stopniowe wprowadzanie w znaczenie kontekstu
sytuacyjnego i mowy,
 prowokowanie do naprzemienności, współdziałania
i antycypacji,
 eksploracja, ruch.
ROZWÓJ KOMUNIKACJI U MAŁYCH DZIECI NIEWIDOMYCH
I SŁABO WIDZACYCH
ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WE WCZESNYCH STADIACH ROZWOJU
CO TO JEST KOMUNIKACJA?
„Akt komunikacji ma miejsce wtedy, kiedy zachowanie
jednej osoby jest rozumiane i interpretowane jako
znaczące przez jej partnera w interakcji” (Coupe J.,
Goldbart J., Communication before speech, Chapman and
Hall, London 1992).
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CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA ROZWÓJ KOMUNIKACJI
Czynniki wewnętrzne - dotyczące całości rozwoju – w tym
komunikacji:
 wytworzenie się więzi emocjonalnej między
rodzicami i dzieckiem,
 wystąpienie u dziecka potrzeby kontrolowania
otoczenia (motyw sprawstwa),
 aktywne interakcje z osobami i przedmiotami w
otoczeniu,
 stopniowe inicjowanie i regulowanie swoich działao
poprzez samo dziecko,
 dorosły dostarcza działaniom dziecka szerszego,
znaczącego kontekstu, poprzez pośredniczenie,
wspomaganie i wzmacnianie samorzutnych działao
dziecka.
Czynniki zewnętrzne - dotyczące samej komunikacji:
 kontakt z osobami i przedmiotami oraz udział w
sytuacjach, o których dziecko chce komunikowad,
 przebywanie w otoczeniu osób, które odczytują
sygnały dziecka i adekwatnie na nie reagują,
 przebywanie w otoczeniu osób posługujących się
dostępnymi dla dziecka na danym etapie formami
komunikacji, które dziecko może najpierw
zrozumied, a następnie stopniowo zacząd ich
używad.
WPŁYW ZABURZEO WIDZENIA NA ROZWÓJ KOMUNIKACJI
 trudności w tworzeniu więzi emocjonalnej między
rodzicami a dzieckiem;
 ograniczone czynniki motywacyjne powodujące
chęd wchodzenia w interakcję ze światem
zewnętrznym;
 zagrożona jest potrzeba kontrolowania otoczenia –
dziecko wcześnie przekonuje się, że nie ma wpływu
na otoczenie i zaczyna wycofywad się z kontaktu;
 utrudniony rozwój antycypacji wydarzeo w
otoczeniu (świat zewnętrzny jawi się jako
zagrażający i nieprzewidywalny);
 ograniczone i utrudnione scalanie wrażeo
dochodzących z innych zmysłów;
 ogranicza w sensie fizycznym wiele form
współdziałania z partnerem, które są podstawą
każdego dialogu;
 uniemożliwia lub poważnie ogranicza rozwój
rozumienia oraz naśladowania pozawerbalnych
elementów języka;
 opóźnia i utrudnia formowanie pojęd związanych z
osobami, przedmiotami i zdarzeniami w otoczeniu
dziecka – hamując, ograniczając lub nawet
uniemożliwiając przechodzenie dziecka do fazy
symbolicznej rozwoju komunikacji (język).
(Vink
1995, McLinden 1995, Ingshlot 1995)
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STRATEGIE POMOCNE WE WSPOMAGANIU ROZWOJU
KOMUNIKACJI
„UCZENIE INTERAKTYWNE”(contingent learning) (Chen,
Haney 1997, Orkan-Łęcka 1999)
“doświadczanie przez dziecko wielozmysłowej stymulacji
w kontekście pełnej znaczenia interakcji, dialogu i
współdziałania z opiekunem” (Orkan Łęcka 1999). Jest to
niedyrektywny proces uczenia się integrujący elementy
poznawcze, społeczne i komunikacyjne w sensowną całośd.
Elementy strategii:
 opiekun obserwuje uważnie zachowania dziecka i
reaguje na nie tak jakby były komunikatami (nadaje
intencję komunikacyjną i znaczenie);
 reakcje opiekuna prowadzą do naprzemiennego
dialogu dźwiękowo – ruchowego;
 powtarzające się, niezmienne reakcje opiekuna na
sygnały dziecka, powodują, że niemowlę zaczyna
przewidywad skutki swoich zachowao;
 antycypacja i stopniowy rozwój zachowao bardziej
celowych, wzmacnia motyw sprawstwa, czyli
poczucie skuteczności działao i panowania nad
otoczeniem i zachęca do bardziej aktywnego udziału
w interakcjach
 w czasie interakcji dziecko gromadzi wiedzę o sobie
samym, o innych osobach i o przedmiotach;
 doświadczenia te zwiększają motywację dziecka do
aktywnego uczenia się i eksploracji, gdyż osoby i
przedmioty – dzięki interakcji – nabierają znaczenia
i sensu;
Uczenie interaktywne
 opiera się na podążaniu za dzieckiem, za tym co je
interesuje, za tematami dialogu przez nie
podsuwanymi, jest to strategia zdecydowanie
niedyrektywna
MODEL PROGRAMU
W ODNIESIENIU DO RODZICÓW:
 pomoc w budowaniu więzi,
 pomoc w odczytywaniu i interpretowaniu sygnałów
płynących od dziecka,
 przygotowanie
rodziców
do
realizacji
Indywidualnego Programu Domowego,
 wspieranie, wzmacnianie i korygowanie działao
rodziców w zakresie prawidłowej komunikacji
przedsłownej,
 uprzedzanie dziecka o tym co wydarzy się za chwilę,
 dawanie odpowiedniego czasu, znacznie dłuższego
niż u dzieci widzących,
 przywoływanie i utrzymywanie uwagi dziecka,
 budowanie wspólnego pola uwagi,
 podążanie za dzieckiem i włączanie się w jego
aktywnośd,
 stopniowe wprowadzanie dziecka w znaczenie
kontekstu sytuacyjnego i mowy,
 prowokowanie do naprzemienności, współdziałania
i antycypacji.
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W ODNIESIENIU DO DZIECKA:
 pomoc w przywoływaniu i utrzymywaniu uwagi
dziecka;
 kształtowanie wspólnego pola uwagi;
 stopniowe wprowadzanie w znaczenie mowy;
 budowanie naprzemienności, współdziałania i
antycypacji
JAK CZUJE SIĘ MAŁE DZIECKO, KTÓRE SŁABO WIDZI LUB
NIE WIDZI, A TAKŻE NIE ROZUMIE MOWY, W
ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU
Kiedy dziecko z problemami wzrokowymi, które nie
rozumie jeszcze mowy, styka się z nieprzewidywalnymi dla
niego zmianami w otoczeniu, odczuwa najczęściej:
lęk, zagubienie, strach, zaskoczenie, niepokój, bezradnośd
zagrożenie, niepewnośd, dezorientację, brak wpływu na to
co się dzieje
Broniąc się przed tymi uczuciami dziecko niewidome lub
słabo widzące reaguje często:
biernością, zamykaniem się we własnym świecie,
marudzeniem,
krzykiem,
niepokojem
ruchowym,
czynnościami stereotypowymi (kiwanie się, wymachy
głową, trzepotanie rękami itp.), agresją wobec siebie (bicie
się po głowie, uderzanie głową itp.), agresją wobec innych
(gryzienie, bicie, kopanie itp.)
Zachowania te znikają stopniowo, w miarę jak poprawia się
nasza komunikacja z dzieckiem i kiedy coraz lepiej
potrafimy uprzedzad je o tym co za chwilę się wydarzy.
JAK MOŻE WYGLĄDAD KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM
NIEWIDOMYM NA WCZESNYCH ETAPACH ROZWOJU
 każde zachowanie dziecka może byd sygnałem
komunikacyjnym,
 dzieci niewidome mogą przejawiad nietypowe
sygnały komunikacyjne, dlatego też musimy
uważnie je obserwowad,
 próbując odczytad komunikaty dziecka musimy
zwracad uwagę nie tylko na jego mimikę, gesty czy
dźwięki które wydaje, ale także na:
o ruchy jego dłoni czy palców;
o ruchy rąk i nóg;
o szersze otwieranie oczu czy buzi;
o mruganie i zaciska nie oczu;
o zwiększanie lub zmniejszanie napięcia mięśni.
Po odczytaniu, co dziecko próbuje nam zakomunikowad,
powinniśmy zawsze reagowad, odpowiadad szybko i w
sposób pozytywny, to znaczy pokazując dziecku, że
dostrzegliśmy jego komunikację.
Rozpoznawanie sygnałów komunikacyjnych dziecka i
reagowanie na nie , pokazuje dziecku, że rodzice zauważają
jego próby komunikacji i rzeczywiście interesują się tym, co
dziecko chce wyrazid. Oznacza to dla dziecka, że warto
komunikowad!
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KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM
WCZESNYCH ETAPACH ROZWOJU

NIEWIDOMYM

NA

KAŻDE ZACHOWANIE DZIECKA MOŻEMY POTRAKTOWAD
JAKO PROPONOWANY PRZEZ NIE TEMAT ROZMOWY, CZYLI
TO, CZYM DZIECKO JEST AKTUALNIE ZAINTERESOWANE
METODA NATYCHMIASTOWEGO NAŚLADOWNICTWA
Możemy włączyd się w zachowanie dziecka, naśladując to,
co dziecko robi w tym samym tempie, rytmie, nasileniu i
nastroju, w taki sposób, aby dziecko to zauważyło.
Naśladowad możemy:
dźwięki, które dziecko wydaje; ruchy, które dziecko
wykonuje z przedmiotami np. potrząsanie grzechotką,
stukanie klockiem o podłogę, naciskanie klawiszy pianinka.
NAŚLADOWANIE RÓWNOLEGŁE
Kiedy dziecko nie robi jeszcze regularnych pauz w swoim
działaniu – naśladujemy je działając równocześnie z nim.
NAŚLADOWANIE SYMETRYCZNE
Jest oparte o zasadę „raz ty, raz ja”.
Stosujemy, gdy dziecko robi już regularne pauzy w swoim
działaniu.
MOWA RÓWNOLEGŁA
Stosujemy, gdy dziecko przejawia zachowanie , którego
nie jesteśmy w stanie naśladowad w sposób dla niego
dostrzegalny (np. bawi się częściami swojego ciała lub
wykonuje szybkie ruchy nogami).
Oznacza to, że w trakcie, kiedy dziecko coś robi, nazywamy
prostymi słowami to, co ono robi i w tym samym
momencie dotykamy części ciała, której dotyczy czynnośd.
METODA NATYCHMIASTOWEGO NAŚLADOWNICTWA I
METODA MOWY RÓWNOLEGŁEJ
Służą do podążania za dzieckiem i włączania się w jego
aktywnośd.
Pozwalają one dziecku doświadczyd pewnego poczucia
kontroli nad otoczeniem (czyli nad mamą i tatą) i dzięki
temu zachęcają do aktywnej komunikacji i poznawania
świata.
Dorosłemu pozwalają na zbudowanie początków dialogu z
dzieckiem, który leży u podstaw rozwoju komunikacji.
NAŚLADOWANIE W INNEJ MODALNOŚCI
Czasami nie możemy naśladowad dokładnie tego co
dziecko robi np. dziecko klepie ręką w materac, a nie życzy
sobie żebyśmy się do niego za bardzo zbliżali.
Możemy naśladowad jego zachowanie – odpowiadając mu
np. grą na bębnie – w tym samym tempie, rytmie,
nasileniu.
Najczęściej, o ile z jakiś względów nie możemy naśladowad
ruchów dziecka, towarzyszymy jego ruchom – dźwiękiem
(okrzyki, onomatopeje…)
JAK UPRZEDZAD MAŁE DZIECKO NIEWIDOME LUB SŁABO
WIDZACE O TYM CO ZA CHWILĘ MA SIĘ WYDARZYD?
Wzrok jest tym zmysłem, który koordynuje wrażenia
dochodzące z innych zmysłów w jedną sensowną całośd.
Dzięki temu małe dziecko zaczyna rozumied najprostszy
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kontekst sytuacyjny. Dla dziecka niewidomego dźwięki,
odgłosy, zmiany pozycji, nie uzupełnione obrazem, długo
nie mają mocy zapowiedzi. Pojawiające się zdarzenia
(dźwięki, dotyk, zmiany pozycji…) są zaskoczeniem.
Wiele takich zaskoczeo w ciągu dnia sprawia, że dla małego
dziecka niewidomego, świat często jawi się jako
nieprzewidywalny, a nawet zagrażający.
SYGNAŁY ZAPOWIADAJĄCE
 chronią dziecko przed poczuciem zagrożenia, które
jest konsekwencją nieprzewidywalności;
 podstawą każdego sygnału - oprócz słów – powinny
byd wrażenia dotykowe lub ruchowe, gdyż są one
odbierane przez dziecko bezpośrednio;
 towarzyszyd im mogą sygnały dźwiękowe i
odpowiednio dostosowane wzrokowe;
 jeżeli dziecko jest już w stanie odbierad wrażenia z
różnych zmysłów jednocześnie – sygnały mogą
występowad równolegle;
 Jeżeli jest to jeszcze za trudne – lepiej jak
prezentujemy je po kolei np. sygnał dotykowy,
dźwiękowy, wzrokowy.
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI PRZEDSŁOWNEJ Z
MAŁYM DZIECKIEM NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM
ODCZYTYWANIE I REAGOWANIE NA SYGNAŁY DZIECKA
Dorosły uważnie obserwuje dziecko, próbuje odczytad co
dziecko chce zakomunikowad i od razu reaguje na sygnał
dziecka, pokazując mu, że odczytał jego komunikat.
DAWANIE CZASU NA REAKCJĘ
Dorosły zapewnia dziecku dostateczną ilośd czasu na
zorientowanie się w sytuacji, przetworzenie dochodzących

do niego wrażeo dźwiękowych, dotykowych, ruchowych
itp. i zareagowanie.
PRZYWOŁYWANIE I UTRZYMYWANIE UWAGI DZIECKA
Dorosły stosuje mimikę, intonację, gest, ruch, dotyk,
dźwięk, aby zwrócid na coś uwagę dziecka, a także, w
trakcie zabawy zmienia co pewien czas tempo, rytm lub
nasilenie czynności, żeby podtrzymad zainteresowanie
dziecka.
PODĄŻANIE ZA DZIECKIEM
Dorosły traktuje zachowanie dziecka jako temat
„rozmowy”, czyli to czym dziecko jest aktualnie
zainteresowane.
Próbuje włączyd się do tej „rozmowy”, np. naśladując to,
co dziecko robi, w taki sposób, aby dziecko zauważyło, że
jest naśladowane.
Może też po prostu nazywad to, co robi dziecko,
utrzymując z nim co pewien czas kontakt dotykowy.
NAGRADZANIE I CHWALENIE
Dorosły często zachęca dziecko do wspólnej zabawy i
działania, chwaląc i nagradzając to co dziecko robi, nie
tylko słowami, ale również dotykiem, uściskiem,
poklepaniem, przytuleniem, buziakiem itp.
ZAPOWIADANIE WYDARZEO
Dorosły ułatwia dziecku zrozumienie tego, co za chwilę
będzie się działo słowami, którym towarzyszy dotyk,
dźwięk, ruch.
Te sygnały zapowiadające pomagają dziecku przewidywad
najbliższą sytuację, dzięki czemu zmniejszają element
zaskoczenia występujący tak często w życiu dziecka.

Dr Magdalena Grycman
Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie
Wprowadzenie.
Celem wystąpienia nie jest ukazanie błyskotliwych
sukcesów stosowania technologii AAC w porozumiewaniu
się dzieci niemówiących. Wystąpienie nie ukazuje też
dzieci, których umiejętności porozumiewania się pozwalają
na szybkie i dośd łatwe wprowadzanie strategii AAC w
życie. Uzmysłowid ma ono jak długi i trudny jest proces
budowania programów komunikacyjnych dla osób z
niepełnosprawnością złożoną.
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Prezentowany sposób postępowania z osobą ze złożoną
niepełnosprawnością nie wiele znaczyd może dla tych,
którzy chodzą, mówią, słyszą, widzą, tych, którzy „mają
wszystko”, jednak dla osób ograniczonych wieloma
barierami to „niby nic” stanowi przestrzeo do
porozumiewania się. Co prawda przestrzeo ograniczoną
wieloma elementami, ale dziś w tych warunkach tworzenia
programu jedyną możliwą do osiągnięcia.
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Informacje bazowe:
 szacowana liczba dzieci i młodzieży niemówiących w
Polsce to 45 tysięcy,
 grupa ta nie została zidentyfikowana jako
wymagająca specyficznych oddziaływao,
 nie ma jeszcze wielu ośrodków zajmujących się tą
problematyką,
 osoby niemówiące często poddawane są źle
dobranym
metodom
terapeutycznym
i
edukacyjnym.
 15% procent klientów SPOTiR to dzieci, ze złożoną
niepełnosprawnością
i problemami widzenia.
Główny problem terapeutów:
„Wiem, co to AAC, ale nie potrafię przełożyd tego na
program kształtujący konkretne i mierzalne umiejętności
porozumiewania się dziecka”.
Tworzenie takich Programów wymaga:
 zrozumienia, że indywidualny system komunikacji
jest „sztucznym tworem”, który należy opracowad i
uczyd jego zastosowania w życiu,
 świadomości, że zawartośd programu kształtującego
umiejętności porozumiewania się nie ma nic
wspólnego ze stymulacją wzroku i innych sfer
poznawczych,
 odniesienia na właściwy poziom teoretyczny
rozwoju umiejętności porozumiewania się,
 doświadczenia praktycznego,
 superwizji.
Merytoryczna zawartośd Programu:
 ocena poziomu funkcjonowania poznawczego,
 określony system motywacji,
 poziom rozumienie mowy,
 profil
komunikacyjny
(funkcje
zachowao
komunikacyjnych),
 ocena efektywności porozumiewania się,
 kreślone środowiska komunikacyjne.,
 opis
pomocy
i
stosowanych
strategii
komunikacyjnych.
Program opracowany przez zespół terapeutyczny w
Społecznej Szkole Specjalnej Stowarzyszenia Na Tak
„Zakątek” w Poznaniu dla osoby z wieloraką
niepełnosprawnością w oparciu o superwizje autorki
wystąpienia
DLA MACIEJA
1.
POZIOM FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO:
Okres sensoryczno – motoryczny, V podstadium.
Występuje stałośd obiektu i intencja komunikacyjna.
Maciek rozwiązuje problemy metodą prób i błędów,
potrafi używad przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem –
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wkłada
łyżeczkę
do
buzi,
sięga
po
kubek
z napojem. Odpowiednio zmotywowany potrafi znaleźd
zabawkę ukrytą pośród dwóch pudełek bez błędu.
Następne próby są w przygotowaniu.
2.









SYSTEM MOTYWACJI:
dobra muzyka (radio ZET, RMF, płyta – podpisana
Maciej, komputer – klipy, piosenka biesiadna, śląska
muzyka),
kabarety – np. Ani Mru Mru, Neonówka, Para
nienormalni, Marcin Daniec, Łowcy B,
kawały (opowiedziane przez terapeutę, czytane z
komputera, step by stepa, odtwarzane z mp3),
seriale (Kiepscy, Barwy Szczęścia, Brzydula),
piosenka z wygłupem śpiewana przez terapeutę,
audiobook (Koszmarny Karolek, Przygody Mikołajka,
Muminki),
filmy (Przygody Koszmarnego Karolka i Mikołajka).

Maciej nie lubi hałasu, głośnej, jednostajnej muzyki i
podobno Stachurskyego.
3.
ROZUMIENIE MOWY:
Komunikacja z Maciejem oparta jest na słuchu. Dodatkowo
wprowadzane są SU (symbole uprzedzające) trójwymiarowe symbole dotykowe. Maciej używa
pojedynczych gestów lub mimiki do sygnalizowania
różnych
intencji
(prośba
o aktywnośd lub jej zakooczenie).
Maciek rozumie proste zdania dotyczące sytuacji, które
dzieją się wokół niego (rozumie, na jakie zajęcia idzie,
reaguje na humor sytuacyjny: żarty słowne, wydarzenia
dźwiękowe). Komunikacja dotyczy sytuacji „tu i teraz”. Do
Madka należy mówid powoli, prostymi zdaniami.
SU, z których korzysta Maciek:
struktura dnia:
 świeczka-podgrzewacz – poranny krąg,
 kromka chleba – śniadanie,
 płyta CD – zajęcia indywidualne,
 piłka – zajęcia rehabilitacyjne,
 kaseta magnetofonowa – zajęcia Programu Knilla,
 pudełko (srebrne) - zajęcia twórcze,
 łyżka – obiad,
 samochód – powrót do domu.
SU, struktura zajęd:
 zielony, okrągły klocek (symbol step by stepa) –
rozmowa,
 myszka komputerowa – zajęcia na komputerze,
 książka o Koszmarnym Karolku – czytanie
(opowiadao, kawałów),
 złącze USB – prezentacja,
 czerwono-niebieska rękawiczka – koniec zajęd.
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4.

ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE:

Opis zachowania







Komunikat, który dziecko chce przekazad

zaciśnięcie ust,
wypluwanie pokarmu,
„ucieczka” głową na podany pokarm, picie,
pojękiwanie,
głośny krzyk,
grymas twarzy,





uśmiech,
głośny śmiech,
ożywienie ruchowe: „taoczenie całym ciałem”
podczas leżenia, wymachiwanie rękoma na
bolidzie i wyprost głowy.
Słownik Madka
Sposób przekazania komunikatu

„nie chce jeśd, pid”
„ nie smakuje mi”
„jestem najedzony, dosyd”
„nie podoba mi się”
„nudzę się, zainteresuj się mną”
„przełącz muzykę”
„jest za głośno”
„podoba mi się”
„świetnie się bawię”
„zadowolenie”

Znaczenie

Cmoknięcie

Tak

Kiwanie głową

Nie

Hauba

Kawał, kabaret

Rzadko pojawiają się sytuacje, w których Maciek
rozpoczyna akt komunikacyjny. Jednak zazwyczaj
uzależniony jest od rozmówcy. Jego przekaz najczęściej
dotyczy odpowiedzi na pytania zamknięte poprzez
potwierdzenie
(tak
cmokniecie)
lub zaprzeczenie (nie - kiwanie głową). Na zajęciach Maciej
komunikuje się poprzez step by stepa opowiadając, co
robił w domu, lub Big Macka, a także używa strategii
wyborów za pomocą słuchu. Wybiera jedną aktywnośd z 4
prezentowanych przez opiekuna.
Maciek
bardzo
zainteresowany
jest
komunikowaniem
się.
Chętnie
uczestniczy
w wymianie komunikatów. Potrafi upomnied się o uwagę
6.

poprzez pojękiwanie, krzyk.
Punkt
sprawstwa
Macieja – lewa ręka. Big Mack, Step by Step, Switch mają
miejsce wyznaczone na blacie.
Zachowania niewerbalne, intencjonalne: włącza
big macka z nagranym komunikatem: „zapytaj mnie, czy
chcę jeszcze, czy koniec” - podczas interesujących go
aktywności, aby kontynuowad lub aby przerwad
nieatrakcyjną
czynnośd.
Wymaga
to jednak zachęcenia i czasami prowokowania do
wciśnięcia przycisku.

OCENA EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ WG MAGDALENY GRYCMAN
OCENA EFEKTYWNOŚCI MACIEJA
WYJAŚNIENIE
I.
Przekaz informacji
2/3 czyli bardzo ograniczona umiejętnośd przekazywania
informacji/częściowa umiejętnośd przekazywania
informacji.
II.
Budowanie wypowiedzi
1 czyli zdania jednowyrazowe.
Maciej wykorzystuje pojedyncze akty gestowe, mimiczne
do sygnalizowania różnych intencji w zakresie zachowao
proszących i negacji (pragnienie uwagi, prośba o muzykę,
o kawał, kabaret, aktywnośd, odmowa). Maciej rzadko
samodzielnie przekazuje informacje. Jest zależny od
sposobu
zadawania
pytao
oraz
interpretacji
prowadzącego rozmowę. Samodzielnie zazwyczaj nie
rozpocznie aktu komunikacyjnego, nie potrafi zadawad
pytao. Przekaz najczęściej dotyczy odpowiedzi na pytania
zamknięte poprzez potwierdzenie lub zaprzeczenie.
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III.
Funkcjonalne współgranie z rozmówcą
czyli jedynie krótkie momenty współgrania.
Maciej potrzebuje pomocy, aby podtrzymad kontakt.
IV.
Ogólne nastawienie i motywacja do komunikacji
2
osoba trudna do umotywowania do komunikacji. Maciej, jeśli jest zainteresowany, próbuje wykonad
Jedynie krótkie momenty komunikacji własnej.
zadanie.
Średnia ocen: 2
2

Maciej znajduje się na drugim poziomie umiejętności
komunikowania się. Jest to poziom poszerzania kontekstu i
zwiększanie różnorodności doświadczeo.
7.
ŚRODOWISKA KOMUNIKACYJNE
Środowiska komunikacyjne: szkoła (partnerzy dialogu:
pedagog i rehabilitant, opiekunowie z bawialni (Adam,
Sebastian, Mateusz, Łukasz), były pedagog (Jacek), osoby
prowadzące poranny krąg (Kamil) dom: mama, tata, siostra
Hania i brat Filip oraz dziadkowie.
8.

STOSOWANE STRATEGIE KOMUNIKACYJNE:
Sytuacja komunikacyjna: zajęcia indywidualne,
zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia grupowe,
bawialnia, podczas posiłków.
B) Optymalną pozycją do komunikacji jest siedząca
w bolidzie (ważne: Maciej przypięty kamizelką
bazalną, łokcie oparte na blacie, stopy przypięte
do podnóżków). Maciek jest często pochylony
nad blatem, co utrudnia komunikację.
C) Pomoce komunikacyjne:
 Niskiej technologii: przygotowane symbole do
przekazu wspomaganego (plan dnia, plan
aktywności zajęd), drzewo komunikacyjne, głos.
 Wysokiej technologii: Big Mack, Step by Step,
Switch, mysz adaptowana, komputer stacjonarny,
prezentacje Power Point, magnetofon.
Komunikacja może dotyczyd aktualnej sytuacji (posiłek,
zajęcia indywidualne i rehabilitacyjne, odpoczynek i
aktywności preferowane na bawialni – słuchanie muzyki,
czytanie opowiadao, audiobooki, humor sytuacyjny: żarty,
zabawne komentarze, toaleta).
A)

Czynności podczas komunikacji:
 Strategia Start-Stop
 W momencie przerwania czynności/aktywności
Maciek wciska przycisk Big Macka i odtwarza
nagranie: „Zapytaj mnie, czy chcę jeszcze, czy
koniec”. Następnie zadaje się kolejno pytania:
„Maciek, chcesz jeszcze?”, „Koniec?”; Maciek
cmoka na tak lub kręci głową na nie. Jeśli wybierze,
że
chce
jeszcze
to kontynuujemy czynnośd, jeśli wybierze koniec, to
przechodzimy do drzewa wyborów i strategii
wyborów.
 Strategia wyboru
 Maciej stosuje strategię wyboru aktywności poprzez
skanowanie słuchowe (live voice scaning). Korzysta

1(18)/2010

ze struktury wyboru (drzewa komunikacyjnego).
Potrafi wybierad z 4 elementów.
Przywołujesz uwagę Madka:
„Madku, posłuchaj”.
Przedstawiasz wybór:
„Maciek, teraz wymienię Ci, co możesz robid/co
możesz wybrad” - dodatkowo stosujesz przekaz
wspomagany (jeśli jest): SU trójwymiarowy.
Wymieniasz:
„Możesz robid .../możesz wybrad ...”.
Następnie prezentujesz wybór jeszcze raz:
„Teraz powtórzę Ci co możesz robid/co możesz
wybrad”
„Możesz robid .../możesz wybrad ...”.
Następnie mówisz:
„Maciek, teraz będę wymieniał, co możesz
robid/co możesz wybrad, a Ty cmoknij na to, co
wybierasz”.
Elementy prezentowane są dwukrotnie w tej samej
kolejności. Przy trzeciej prezentacji Maciek wybiera,
zatwierdzając swój wybór cmoknięciem, czasami kręci
głową przy elementach nie wybranych. Reakcja na wybór
następuje w czasie kilku sekund, przy lubianych
elementach nawet podczas wymieniania. W takim
momencie należy przerwad i poprosid Madka, aby poczekał
na zakooczenie wymieniania tego elementu i ponowne
zapytanie. Jeśli Maciek nie reaguje należy powtórzyd
prezentacje i wybór. Jeśli ponownie nie podejmuje
wyboru, interpretujemy to: „Madku, nic nie wybrałeś...”
i podejmujemy sami decyzję: „... więc ja wybiorę, co
będziemy robid.”
STRUKTURA ZAJĘD
MACIEJ
SU dla Madka:


przekaz werbalny – przed zajęciami „Maciej idziemy
na zajęcia”,
 przekaz wspomagany – symbol wypukły zajęd
indywidualnych (w planie aktywności), dajemy
Madkowi dotknąd równocześnie mówiąc, co będzie
robid: „Maciej idziemy na zajęcia”.
1. Po wjechaniu do sali witasz się z Madkiem przez
podanie dłoni i mówisz „Witaj Maciek”, podajesz Big
Macka (żółty) i czekasz, aż się przywita z tobą. Jeśli nie
chce się przywitad (wcisnąd przycisk) zachęcasz go do
tego. Następnie mówisz: „Zaczynamy zajęcia”.
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2.
3.

4.

Na początku układacie plan aktywności zajęd
indywidualnych (symbole wypukłe).
Rozmowa z Maciejem, co było w domu.
Należy położyd przed Maciejem na blacie „step by
step’a” (zielonego, którego wozi ze sobą w plecaku)
tak, aby mógł on swobodnie naciskad przycisk z
nagranymi wiadomościami z domu. To ma byd
rozmowa, więc używaj kluczowych słów, zadawaj
pytania, daj czas na odpowiedź.
Po rozmowie dajesz do wyboru, co chce najpierw
robid.
Wybory Macieja: powiedz Maciejowi, że teraz
wymienisz co może robid i żeby najpierw posłuchał.
Wymieniasz:
„Madku, możesz najpierw posłuchad jak Ci czytam,
albo pracowad na komputerze”
a następnie wymieo jeszcze raz te czynności.
Następnie wymieniasz jeszcze raz i pozwalasz

5.
6.
7.

8.

Madkowi wybrad. Maciej na „tak” cmoka, a na „nie”
kiwa głową. Aktywności są rozpisane w strukturze
wyborów.
Po wykonaniu zadania zaproponuj kolejne czynności z
jego drzewa.
Możesz dad Maciejowi 2 razy do wyboru te same
czynności.
W czasie zajęd Maciej ma na blacie przycisk z
komunikatem „Zapytaj mnie czy chce jeszcze czy
koniec”, po wciśnięciu za każdym razem przerywam
czynnośd i pytam.
Koniec zajęd: powiedz „Koniec zajęd” i oderwij symbol
ze struktury zajęd.

Katarzyna Kaniecka
Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
Kwidzyn
Życie dziecka głuchoniewidomego toczy się przede
wszystkim na łonie rodziny, więc bez dobrej współpracy z
rodzicem sukcesy terapeutyczne w pracy z dzieckiem nie są
możliwe. Rodzic powinien byd pierwszym i najważniejszym
partnerem w procesie terapii i rozwijania umiejętności
komunikacyjnych dziecka.
Gill Brearley w swoim wystąpieniu powiedziała:
„Komunikacja to sprawa rodziny. Jeśli my, jako
profesjonaliści chcemy przyczynid się do tego, by dziecko
rozwijało się bezpieczne i szczęśliwe, musimy stad się
częścią rodziny. Powinniśmy pracowad wspólnie jako
zespół. Zespół, którego członkami będą: dziecko, rodzice,
rodzina i profesjonaliści. Jako zespół damy radę pomóc
dziecku komunikowad się takim sposobem, jaki okaże się
najlepszy dla niego i jego bliskich w danej sytuacji”
*Warsztaty Stowarzyszenia Mówid bez słów, 2009, s.2+.
Znad rozterki rodziców.
W rodzinie głuchoniewidomego Radka cały czas
dominowała troska o to, aby chłopiec nie płakał. Rodzice
nie znali przyczyny płaczu, nie wiedzieli jak wspierad rozwój
dziecka i nie potrafili się z nim porozumied. Byli zagubieni i
pogrążeni chaosie.
Do Ośrodka zgłosili się, bo sami potrzebowali pomocy.
Miałam wrażenie, że jest to ich ostatnia próba
rozwiązywania tego problemu. Potrzebowali by ktoś
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wysłuchał, zrozumiał ich cierpienia. Twierdzili, że załamała
się ich wiara w to, że są w stanie dobrze opiekowad się
dzieckiem. Nie mieli siły, aby zaangażowad się w proces
terapii dziecka. Czuli się tak bezradni i zmęczeni, że myśleli
o tym, aby dziecko „oddad do zakładu”.
Byd terapeutą dla dziecka i wspierad rodziców.
Rodzice potrzebowali pomocy w wyborze placówki.
Pomagałam wiec im szukad najlepszego zakładu dla
dziecka. Jeździłam z nimi do kilku placówek, aby więcej
dowiedzied się o każdej z nich. Rozmawiałam z rodzicami o
ich wahaniach, wątpliwościach. Nie oceniałam, lecz
starałam się pomóc podjąd najlepszą dla nich decyzję.
Poparłam ich wybór oddania dziecka do zakładu.
Widziałam, że podjecie tej decyzji pozwoliło im odetchnąd,
dało im trochę spokoju i wolności.
Tymczasem pracowałam z Radkiem i
pokazywałam
rodzicom jego pierwsze sukcesy.
Po pewnym czasie poprosili mnie o spotkanie. Oświadczyli,
że zmienili zdanie i Radek zostaje z nimi. Wsparcie i
akceptacja jaką otrzymali dała im poczucie wolności i
dzięki temu zobaczyli nową drogę.
To musi byd wspólna praca.
Potrafili teraz zaangażowad się w terapię dziecka.
Mogliśmy razem rozmawiad o wspieraniu rozwoju Radka i
budowaniu jego umiejętności
porozumiewania się.
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Rozmawialiśmy więc o ich oczekiwaniach, potrzebach,
celach, wątpliwościach i obawach. Zastanawialiśmy się
wspólnie czego w rodzinie brak, by porozumiewanie się
było dobre. Tworzyliśmy zespół, składający się z rodziców i
profesjonalisty, wspólnie rozwiązujący ważny dla rodziny
problem.
Zapraszaliśmy
do
współpracy
innych
specjalistów, którzy mieli doświadczenie w uczeniu dzieci
głuchoniewidomych. Mieliśmy przecież do rozwiązania
problemy nie tylko z porozumiewaniem się. W programie
dla Radka uwzględnialiśmy propozycje innych specjalistów.
Postawiliśmy sobie następujące cele:
1. Dostarczyd rodzicom wiedzę na temat AAC;
2. Zapewnid pozytywne doświadczenia w sytuacjach
komunikacyjnych z dzieckiem;
3. Rozwijad umiejętności rodzica w zakresie dostrzegania
zachowao
komunikacyjnych,
ich
interpretacji
i
wzmacniania;
5. Zapewnid rodzicowi i terapeucie czas na omawianie
pojawiających się wątpliwości;
6. Stworzyd zespół składający się z rodzica i profesjonalisty,
który:
- analizuje codzienne aktywności rodziny ustalając
potrzeby komunikacyjne,
- opracowuje sposoby na porozumiewanie się w rodzinie,
- wdraża w życie codzienne najlepsze sposoby
porozumiewania się,
- rozwija system zgodnie z potrzebami rodziny.
7. Zapewnid rodzicom pomoc innych specjalistów, którzy
mogą odpowiedzialnie pomóc w uczeniu i wychowywaniu
dziecka głuchoniewidomego.
Pozwolid rodzicom obserwowad i zrozumied.
Nigdy nie zostawiałam rodziców za drzwiami swojego
gabinetu podczas pracy z Radkiem. Zapraszałam ich do
uczestniczenia w zajęciach z dzieckiem i obserwowania
naszego sposobu porozumiewania się. Pokazywałam
rodzicom jak ich dziecko może porozumiewad się
wykorzystując odpowiednie komunikaty oraz jak powinien
zachowad się rozmówca. Organizowałam zajęcia tak, by
rodzice mogli przyglądad się „jak to się robi”. Był to
dopiero początek odkrywania drogi do porozumiewania się
w rodzinie, gdyż oglądanie zajęd nie wystarcza, by w domu
móc wykorzystad proponowane strategie porozumiewania
się. Oglądaliśmy i analizowaliśmy nagrania pracy terapeuty
z dzieckiem, żeby nauczyd rodziców zauważad sygnały
uprzedzające terapeuty i zachowania komunikacyjne
dziecka. Zwracałam uwagę rodziców na reakcje terapeuty
w odpowiedzi na intencję komunikacyjną dziecka.
Przyglądaliśmy się obydwu stronom relacji tj. temu co robi
dziecko oraz temu co robi terapeuta.
Kilkakrotnie
oglądając nagranie analizowaliśmy sygnały uprzedzające,
zachowania komunikacyjne dziecka oraz wspierające
zachowania terapeuty.
Stwarzad okazję do dwiczeo.
Poszukiwaliśmy dobrych sytuacji komunikacyjnych dla
dziecka i rodzica, które aranżowaliśmy w Ośrodku. Rodzice
w nowej dla siebie i dziecka sytuacji potrzebowali wsparcia
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i podpowiedzi. Ważne było dla mnie aby czuli się
bezpiecznie i pewnie. To wpływało na komfort dziecka w
sytuacji porozumiewania się oraz przynosiło wspólne
sukcesy w budowaniu dobrych emocjonalnych relacji.
Pomocne było nagrywanie zajęd i wspólne ich oglądanie.
Jeszcze raz przyglądaliśmy się temu co robiło dziecko oraz
jak zachowywali się rodzice to znaczy analizowaliśmy
aktywności dziecka i rodzica w aspekcie komunikacyjnym.
Pomagałam
rodzicom
w
ustalaniu
potrzeb
komunikacyjnych i sposobów ich realizacji w codziennym
życiu. Nasza praca skupiała się na wspólnym opracowaniu
sytuacji domowych, które sprzyjały porozumiewaniu się.
Na ogół te sytuacje komunikacyjne trzeba było
„przedwiczyd” w Ośrodku, aby je zweryfikowad i aby
rodzice czuli się pewnie rozmawiając z dzieckiem w domu.
Wspierad i pomóc zaistnied AAC w rodzinie.
Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się co w warunkach
domowych może się nie udad, co może przeszkadzad w
rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych Radka. Mieliśmy
na uwadze, że reszta rodziny nie brała udziału w naszej
wspólnej pracy. Rodzice sami musieli poradzid sobie z
przedstawieniem nowych sposobów porozumiewania się i
przekonaniem pozostałych członków rodziny do ich
używania. Musieli również zadbad o zbudowanie w
rodzinie nowego „totalnego systemu” i troszczyd się o to,
aby nie uległ naporowi dotychczasowej rutyny.
Cały czas konsultowaliśmy nasze strategie z innymi
doświadczonymi specjalistami. Szkoliliśmy opiekunki i
nauczycieli Radka.
Dzięki naszej wspólnej pracy rodzice poczuli się
kompetentnymi opiekunami dziecka. Wiedzieli jak
zajmowad się Radkiem i w jaki sposób porozumiewad się z
nim. Przeżywali radośd i satysfakcję z bycia z dzieckiem i z
jego rozwoju. Chętnie i twórczo angażowali się w proces
rozwijania umiejętności komunikacyjnych w rodzinie.
Byd zawsze oparciem.
Etap wprowadzania komunikacji wspomagającej na łono
rodziny jest najtrudniejszy i trwa najdłużej. Rodzice
natrafiali na wiele trudności, dlatego potrzebowali
wsparcia. Dzięki wspólnej pracy udało się stworzyd
najlepszy dla dziecka i jego bliskich sposób
porozumiewania się. Mam nadzieję, że system ten
zakorzeni się w życiu rodziny i będzie sprzyjał rozwojowi
Radka.
Przyszedł czas na kolejne trudne decyzje związane z
edukacją dziecka. Rodzice wspólnie ze mną rozważali różne
rozwiązania, na które ich syn jest gotowy. Zdecydowali
umieścid dziecko w specjalistycznej szkole z internatem.
Niestety Radek nie zaakceptował tak wielkiej zmiany w
jego życiu. Mamy więc nowe wyzwanie. Wierzę, że uda się
nam rozwiązad i ten problem wspólnie ze specjalistami
szkoły i internatu.
Brearley G.: „AAC – sprawa rodziny.
„Biuletyn Stowarzyszenia Mówid bez Słów” 2009, nr 1, s.2
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Joanna Celmer-Domaoska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach
Dział Dzieci Głuchoniewidomych
Dzieci z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu
borykają się wieloma problemami związanymi z
poruszaniem
się,
funkcjonowaniem
społecznym,
czynnościami życia codziennego oraz komunikowaniem się
z otoczeniem. W poniższym tekście chciałabym poruszyd
temat wpływu zainteresowao dzieci na rozwój ich
komunikacji.
Zainteresowania, pasje, ulubione czynności mają ogromne
znaczenie
motywacyjne
w
procesie
nauki
głuchoniewidomego dziecka. Rolą pedagogów oraz
rodziców jest odkrycie, co dziecko lubi robid, co mu
sprawia przyjemnośd, a w konsekwencji podjęcie starao,
aby poprzez zajęcia wywołujące tak pozytywne emocje,
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„dotrzed do dziecka”, znaleźd klucz komunikacyjny do jego
świata. Obserwacja zachowania dziecka dostarcza nam
wielu przydatnych informacji pomocnych w pracy
rehabilitacyjnej i pozwala ocenid potencjał rozwojowy oraz
określid dalszą drogę rehabilitacji.
Słaba umiejętnośd porozumiewania się jest podstawowym
problemem dzieci głuchoniewidomych. Nauka komunikacji
jest procesem długotrwałym. Na jej rozwój wpływają
określone obszary charakterystyczne dla każdego dziecka
głuchoniewidomego (rys. poniżej). Jednym z nich są
zainteresowania ściśle wpływające na poziom motywacji
do zmian i uczenia się.
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Chciałabym
przedstawid
trzy
sylwetki
dzieci
głuchoniewidomych, które uczyły się w naszym oddziale.
Wybrałam je, ponieważ ich „sytuacja wyjściowa” jest w
pewien sposób podobna.
Chłopcy:
 rozpoczynali swoja drogę rehabilitacyjną dosyd
późno w wieku 7-10 lat,
 nie mieli dodatkowych ograniczeo np. problemów
motorycznych,
 nie mieli innych schorzeo oprócz uszkodzonego
zmysłu wzroku i słuchu,
 posiadali
jednakowe
formy
komunikacji
ekspresywnej, czyli komunikowali się z otoczeniem
za pomocą naturalnych
gestów oraz reakcji
emocjonalnych.
W każdym z tych przypadków punktem wyjścia do
rozpoczęcia nauki komunikacji było tworzenie wspólnego
pola uwagi, potem kontaktu w oparciu o zainteresowania,
czyli ulubione czynności, zachowania sprawiające
przyjemnośd.
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę
przyczyn i następstw funkcjonalnych danych schorzeo,
które przyczyniły się do niepełnosprawności słuchowowzrokowej chłopców, następnie postaram się przybliżyd
metody i formy dobierane przez terapeutów i używane w
procesie nauki komunikacji. Ich drogi doskonalenia
umiejętności komunikacyjnych, mimo podobnej „sytuacji
wyjściowej” były różne, zależne od indywidualnych potrzeb
i możliwości chłopców.
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RAFAŁ
W przypadku Rafała kluczem do rozpoczęcia nauki
komunikacji było jego zainteresowanie układaniem z
klocków przeróżnych kształtów. Prace nad komunikacją
rozpoczęto od wspólnych zabaw naprzemiennych. Potem
wprowadzono dwiczenia z dobieraniem, segregowaniem i
składaniem z klocków konkretnych kształtów. Zauważono,
że chłopiec bardzo szybko kojarzy, czego się od niego
wymaga, co dawało nadzieję, na jego duży potencjał
rozwojowy. Kiedy przyswoił sobie nowe umiejętności
bazujące na jego ulubionej zabawie, przyszła kolej na
wprowadzenie konkretnej metody komunikacji - pisma
brajla.
Nauka liter brajlowskich rozpoczęła się od znanych
czynności - porządkowania, segregowania, dobierania
kartoników z literkami w brajlu. Następnie zapisywano całą
nazwę i kładziono na konkretny przedmiot np. wyraz kosz oglądany palcami i zestawienie go z konkretem - koszem z
wikliny. Chłopiec szybko nauczył się odczytywania wyrazów
i dopasowywania ich do przedmiotów. Następnym krokiem
było układanie nazw z sylab, potem liter zapisanych
brajlem. Po roku pracy potrafił zapisad na maszynie
brajlowskiej proste zdania również własnego pomysłu oraz
czytad proste teksty.
Następnym krokiem milowym w rozwoju komunikacji było
nauczenie się Rafała artykułowania głosek. Impulsem do
tej nauki było wokalizowanie chłopca, jego mruczenie
„śpiewanie”. To zainteresowanie chłopca zaczęto rozwijad
przy pomocy wspólnych, naprzemiennych zabaw
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głosowych.
Dwiczono
wymawianie
głosek
z
wykorzystaniem napisów brajlowskich (liter i sylab) oraz
odczytywanie głosek, sylab i wyrazów poprzez dotykanie
krtani oraz ust mówiącego (w oparciu o metodę Tadoma).
Chłopiec nauczył się artykułowania prostych komunikatów
oraz odczytywania zdao za pomocą metody Tadoma i w
ten sposób zaczął porozumiewad się z otoczeniem. Była to
jednak bardzo niewygodna i daleka od uniwersalności
metoda, ponieważ nie dawała komfortu mówiącemu i
odczytującemu. W różnych sytuacjach używanie jej było
kłopotliwe z powodu braku możliwości zachowania pełnej
higieny rąk. Stąd też wynikła potrzeba nauczenia chłopca
pisma dotykowego. Zajęcia z Rafałem miały miejsce pod
koniec lat 90. Zastosowano wówczas alfabet punktowy s.
Emanueli Jezierskiej odbierany dotykiem. Obecnie
wprowadzilibyśmy komunikację za pomocą alfabetu
Lorma- najefektywniejszej i najbardziej uniwersalnej
metody porozumiewania się osób głuchoniewidomych.
Jednak alfabet Lorma został w pełnej wersji przeniesiony
ze Szwajcarii i zaadaptowany do języka polskiego przez
Małgorzatę Benisz dopiero w 2000 roku. W tej chwili jest
chętnie promowany przez Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym i powszechnie używany przez osoby z
problemami wzrokowo- słuchowymi w całej Polsce.

„LORM.”
fot. Joanna Celmer- Domaoska
Nauka pisma dotykowego rozpoczęła się od wykorzystania
codziennych spacerów, na które chłopiec bardzo chętnie
chodził. Przedmioty pokazywane podczas wyjśd np.
huśtawki, drzewa, ławki itp. Zestawiano z wyrazem
napisanym brajlem oraz nazwą przekazywaną alfabetem
dotykowym. Poszczególnych liter tego alfabetu uczono
Rafała naklejając literę brajlowską na jego dłoo w miejscu,
gdzie pokazywało się literę dotykowo. Rafał z biegiem
czasu nauczył się literowad wyrazy, odczytywad je
alfabetem do ręki, czyli w prosty sposób porozumiewad się
z otoczeniem za pomocą tej metody.
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KRZYŚ
Drugi z chłopców w momencie rozpoczęcia nauki
konkretnej metody komunikacji znał kilka gestów
naturalnych, jednak była to komunikacja przede wszystkim
receptywna. W związku z tym, że jego możliwości
wzrokowe pozwoliły mu na częściowe poznawanie
otoczenia, rozpoczął swoją drogę nauki porozumiewania
się od uproszczonych znaków języka migowego
odbieranych wzrokowo. Pierwszy był związany z jego
fascynacją kolejkami górskimi, które obserwował na
wycieczce. Następne, jakie chciał poznawad to nazwy
środków transportu: samochodu, autobusu, pociągu.
Dopiero później przyszedł czas na znaki czynności oraz inne
proste komunikaty zarówno odczytywane, jak i nadawane
przez chłopca.

Następnym etapem była nauka liter czarnodrukowych,
zainspirowana zajęciami ceramicznymi, na które chłopiec
bardzo chętnie uczęszczał. Wykorzystując zainteresowanie
chłopca lepieniem przedmiotów z gliny, nauczyciele po
etapie wspólnej zabawy zaproponowali tworzenie z gliny
liter, z których następnie składano proste wyrazy. Potem
zestawiano je z konkretnym przedmiotem lub wyraźnym
kontrastowym obrazkiem np. napis kot dokładano do
obrazka. Chłopiec chętnie wykonywał takie dwiczenia.
Później sam pisał nazwy przedmiotów pokazanych lub
narysowanych na obrazkach. Jednak prawdziwą pasją
okazała się praca na maszynie czarnodrukowej oraz
rysowanie (najczęściej pojazdów). Te rysunki były chętnie
podpisywane różnymi sposobami: za pomocą flamastrów,
rozsypanek literowych, plasteliny, koralików itp. Pisanie i
składanie prostych zdao kilkuwyrazowych po kilkuletniej
nauce nie było dla chłopca problemem. Planowano jako
następny etap - wprowadzenie nauki pisania na
komputerze.
Niestety plany dalszej drogi rehabilitacji musiały się
diametralnie zmienid, ponieważ chłopiec stracił wzrok. Po
długim okresie depresji Krzysia, spowodowanej zmianą
jego sytuacji percepcyjnej, rozpoczęto intensywną naukę
odbioru dotykowego przedmiotów. Znowu powrócono do
zainteresowao chłopca. Krzyś lepił z gliny kolejki i autobusy
na podstawie zapamiętanych obrazów, podpisywał je
wypukłymi literami, które wcześniej nauczył się
rozpoznawad dotykiem. Rozpoczęto naukę alfabetu brajla,
lecz nie został on zaakceptowany przez chłopca. Krzyś
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chętnie komunikował się za pomocą odczytywania i pisania
liter czarnodrukowych, pisanych na dłoni. Następna
metoda, którą częściowo opanował, to odbieranie
dotykowe gestów i daktylografii - pomimo niechęci do
nadawania komunikatów w ten sposób. Następną metoda
stosowaną przez chłopca stało się używanie alfabetu
dotykowego Lorma. Nauka odbywała się przy pomocy
wypukłych liter czarnodrukowych odbieranych dotykiem i
zestawianych z literami alfabetu Lorma. W tej chwili Krzyś
potrafi prowadzid proste rozmowy za pomocą wszystkich
dostępnych dla niego metod w sposób łączony, bez
dominacji jednej z nich. Pozostała jednak silna niechęd do
samodzielnego nadawania komunikatów przy jednoczesnej
chęci ich odbierania.
SŁAWEK
Nauka komunikacji z chłopcem rozpoczęła się od
nawiązania z nim emocjonalnego kontaktu poprzez
zabawy naprzemienne, tworzenie wspólnego pola uwagi.
Możliwości percepcyjne Sławka pozwalały na naukę języka
migowego odbieranego wzrokowo. Impulsem do nauki
było zainteresowanie wszelkimi zabawami polegającymi
obracaniu się i huśtaniu. Ulubionym sprzętem stał się
obracany fotel, którego znaku Sławek nauczył się bardzo
szybko. Potem stopniowo wprowadzano naturalne gesty,
kojarzące się z innymi czynnościami i przedmiotami.
Następnie nauczano uproszczonych znaków języka
migowego. Kolejnym etapem było przyswajanie liter
czarnodrukowych i daktylografii. I znowu naukę oparto na
zainteresowaniach. Chłopiec uwielbiał praktyczne zajęcia
uspołeczniające, związane z wyjściami do sklepu,
opiekowaniem się zwierzętami gospodarskimi. Rozpoczęto
dwiczenia pisania liter czarnodrukowych oraz daktylografii
od imion opiekunów oraz nazw zwierząt, którymi chłopiec
mógł się opiekowad. Następnie dopasowywano nazwy do
zwierząt i imiona do osób .Wykorzystywano konkrety,
obrazki i zdjęcia. Dwiczenia utrwalające polegały na
układaniu wyrazów z rozsypanek literowych, sylabowych
oraz na zapisywaniu prostych zdao. Znajomośd pisma
czarnodrukowego
pozwoliła
chłopcu
opanowad
daktylografię i posługiwad się nią w zakresie prostej
komunikacji.

Jednak po pewnym czasie zamiast doskonalid i pogłębiad
techniki komunikacyjne musiano przestawid się na naukę
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odbioru dotykowego z powodu poważnego pogorszenia
widzenia u chłopca.
Rozpoczęto następujące etapy zmian w zakresie
porozumiewania się:
 dwiczenia odbierania dotykowego gestów,
 dwiczenia nadawania komunikatów gestami,

nauka
odbioru
znaków
daktylograficznych
dotykowo,

odczytywanie liter czarnodrukowych wypukłych,

układanie nazw z „grzybków”, kołeczków, lepienie
liter z gliny,

powrót do funkcjonowania dotykowego.
Rozwój komunikacji jest priorytetem w rehabilitacji osób
głuchoniewidomych. Powodzenie tego procesu zależy - jak
wcześniej pisałam - od wielu czynników. Czas trwania nauki
komunikacji jest różny w zależności od wielu czynników, w
tym indywidualnych predyspozycji, możliwości, stanu
zdrowia, potrzeb dziecka, jego otoczenia itp. Jest to proces
dynamiczny. Czasem na efekty trzeba czekad latami, a
czasem szybkośd postępów zaskakuje nauczyciela.
Poziom porozumiewania także jest różny i w dużej mierze
zależny od potencjału rozwojowego oraz wieku, w którym
dziecko rozpoczęło naukę. Rozwój komunikacji pociąga za
sobą podwyższenie funkcjonowania w wielu sferach życia
dziecka oraz wpływa pozytywnie i motywująco na
otoczenie dziecka. Z naszych wieloletnich doświadczeo
wynika, że należy korzystad z wszelkich sposobów,
dających efekt porozumienia między
dzieckiem
głuchoniewidomym, a jego otoczeniem. Trzeba byd
przygotowanym na modyfikacje metody komunikacji,
wynikające ze zmieniającej się sytuacji dziecka, która
warunkuje jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i
rodzinnym. Trzeba z uporem szukad drogi komunikacji,
która pozwoli dziecku poznad , zrozumied otaczający świat i
procesy w nim zachodzące, co z kolei przełamie izolację, da
mu poczucie bezpieczeostwa, nada sens i radośd życiu.

Powyższe przypadki zostały opisane w sposób syntetyczny,
pokazujący tylko poszczególne etapy nauki i podkreślający
rolę zainteresowao w rozwoju komunikacji. Wszystkich
aspektów towarzyszących temu procesowi i warunkujących
go, nie da się ująd w krótkim tekście.
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Aneta Lenio-Sykułapsycholog , terapeuta osób niepełnosprawnych ruchowo, niemówiących;
Lublin
Katarzyna ma 42 lata, od pięciu lat jest przykuta do łóżka
po wylewie, zapaleniu mięśnia sercowego oraz śmierci
klinicznej.
Katarzyna nie porusza żadną częścią ciała z wyjątkiem
subtelnych ruchów głowy. Nie mówi. Jest zaintubowana
oraz karmiona do żołądkowo. Jest codziennie, intensywnie
rehabilitowana, opiekują się nią pielęgniarki i rehabilitanci,
oraz rodzina.
Doskonale słyszy. Adekwatnie reaguje emocjonalnie oraz
mimicznie na sytuacje smutne i wesołe. Lubi wspomnienia,
uwielbia żarty i muzykę. Widzenie wymaga dokładnej
diagnozy funkcjonalnej. Codziennie odwiedzają ją dzieci.
Katarzyna cierpi z powodu niemożliwości aktywnego
kontaktu z najbliższymi oraz „uwięzienia” w łóżku. Do tej
pory komunikacja była jednostronna- mówiono do Kasi.
Rodzina za potwierdzenie uważała uśmiech a zaprzeczeniebrak uśmiechu lub grymas twarzy. Prawdopodobnie
rozchwianie emocjonalne Kasi, popłakiwania na
wspomnienia, inne stany emocjonalne skłoniły rodzinę do
poszukiwania pomocy.
Od marca 2010 roku- czyli od 8 miesięcy- wprowadzamy
AAC.
Początkowo Kasia uczyła się podstawowych
aktywnych sposobów potwierdzania i zaprzeczania. Próby
pokazały, że najbardziej dostępne są ruchy gałek ocznych.
Krótkie zwrócenie gałek ocznych w lewo oznacza NIE,
delikatne poruszenie głowy i oczu w lewo TAK.
Wybór z dwóch również odbywa się przez wskazanie
strony prawej lub lewej ruchem oczu. Taka komunikacja
czynnie funkcjonuje w kontakcie Kasi z rehabilitantką,
terapeutą komunikacji i rodziną. Jednak już pielęgniarki nie
korzystają z niej.
Analiza możliwości Kasi wskazała, że obecnie do obsługi
tablic komunikacyjnych może używad aplikacji
w
komputerze oraz swicha. Jedynym ruchem, który mógł byd
wykorzystany do wciskania swicha dla aktywnej
komunikacji był delikatny ruch głowy. Po próbach okazało
się, że Kasia jest w stanie naciskad swich w sposób
kontrolowany po stronie prawej. Ciągle dwiczymy kontrolę
pozycji i precyzję ruchu głowy, dwiczymy zwiększanie
zakresu tego ruchu. Obecnie swich znajduje się kilka
milimetrów od głowy, czasem powoduje to niezamierzone
wciśnięcie swicha.
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Jak widad po kilku miesiącach pracy, Kasia ma częste
zachwiania motywacji do pracy. Wiążą się one ze
zniechęceniem, z depresją. Od terapeuty taki stan wymaga
szukania i stwarzania sytuacji motywacyjnych. Jest to
trudne, gdy osoba leży całymi dniami w łóżku, zaledwie
kilka razy w roku ma możliwośd wyjścia z domu. Do takiej
bierności przyzwyczaiła się ona i jej rodzina. Gdy
rozmawiamy o przeszłości lub wyobrażamy sobie
przyszłośd, często towarzyszą temu emocje: żal,
rozgoryczenie, rozpacz. Jednak nadzieją dla nas jest duże
poczucie humoru Kasi, oraz chęd do nawiązywania
kontaktów z ludźmi. Ma nadzieję, że będzie w stanie
spotkad się z innymi, byd może niepełnosprawnymi ludźmi i
opowiedzied o sobie i swojej sytuacji. Naszym najbliższym
celem jest przygotowanie zestawu tablic do komunikacji
na tematy : powitanie, czynności dnia codziennego,
rozmowa z najbliższymi oraz z dalszą rodziną w czasie
spotkao np. świątecznych, oraz zestaw ulubionych
dowcipów. Kasie deklaruje chęci do tego, jednak nie
podąża za tym wytrwałe dwiczenie swych umiejętności.
Do aktywnej komunikacji dla Kasi tworzyłam tablice
dynamiczne
BM
SDP
oparte
na
skanowaniu
automatycznym. Dostosowałam tempo skanowania do
powolnych ruchów głową, nawet co 10-15 sekund na
początku pracy. Rodzina była przekonana, że Kasia widzi,
dlatego stosowałam duże kontrasty tło/ PCS.
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Wstępna diagnoza widzenia wskazywała, że Kasia ma
przesunięte pole widzenia na stronę prawą, ale nie
rozpoznaje prezentowanych obrazów. Widad było reakcję
na światło, na ruch przedmiotu w przestrzeni, ale nie
identyfikowała znaczenia przedmiotu ani obrazu.
Opóźniona i zwolniona była reakcja oka na ruch. Śledzenie
przedmiotu okiem było skokowe i tylko po prawej stronie.
Wniosek z tego był, iż Kasia ma znacznie osłabione i
zaburzone widzenie oraz identyfikowanie obrazu. Obecnie
diagnoza ta ulega weryfikacji.
Początkowo Kasia zgodziła się na tablice z podpowiedziami
głosowymi, z których na podstawie słuchu mogła wybierad
pożądany komunikat. Zastosowałam również dodatkowy
bodziec
wzrokowyautomatyczne
powiększanie
podświetlanego
bieżąco
symbolu,
oraz
głośne
sygnalizowanie skanowania.

Kasia potrzebowała tablic komunikacyjnych związanych z
sytuacjami codziennymi, odwiedzającymi ją osobami oraz z
emocjami żalu i smutku po stracie zdrowia, tęsknoty za
rodziną, które to nie są na co dzieo wypowiadane głośno,
ale wywołują częste spadki nastroju.
Dzięki nim Kasia może pytad o pogodę, samopoczucie, czy
nowinki osoby, które ją odwiedzają. Jeżeli chodzi zaś o
możliwośd odpowiadania na otwarte pytania, to jest to
przyszłośd. Trudnością w tym momencie są chęci,
wytrwałośd do dwiczeo i możliwości ruchowe do obsługi
swicha.
Tablicami, które ożywiają i zachęcają Katarzynę do
komunikacji są tablice z dowcipami, z których stworzymy
niedługo katalog ze skanowanym, tematycznym spisem
treści i łączami do podrzędnych tablic z różnymi grupami
dowcipów.
Od początku naszej pracy stymulujemy widzenie. Od
stosowania wyraźnych świetlno - ciemnych kontrastów, aż
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po rozpoznanie przedmiotów. Rodzice Kasi przekonani są ,
że ona widzi nawet miny i przedmioty. Podjęłam próby
sprawdzenia co i jak Kasia widzi. Obecnie próby pokazują,
że Kasia poprawnie rozpoznaje przedmioty i wybiera
poprawną nazwę. By jednak mogła korzystad ze wzroku i
symboli graficznych do wyboru komunikatu na tablicy
dynamicznej, należy dokładnie określid jak widzi grafikę na
ekranie i jaka wielkośd jest optymalna.
Temu służy kolejna tablica. Zastosowano powiększanie
bieżącego symbolu, dodatkowy dźwięk zmiany symbolu.
Kontrolą poprawnego wyboru według polecenia: „ Wybierz
psa.” jest usłyszenie nazwy symbolu po wybraniu.

Wciąż słaba jest koordynacja widzenia z ruchem głowy,
chod podejmuje próby wyboru. Na obecną chwilę, wydaje
się, że skuteczniejsze jest wykorzystywanie przez Katarzynę
podpowiedzi słuchowych, chod z pewnością widzi ona
więcej niż mi się początkowo wydawało.
Podpowiedź daje jej:
 określony czas na reakcję i jednocześnie bodziec do
naciśnięcia,
 pozwala utworzyd i korzystad z mapy pamięciowej
poszczególnych tablic
 umożliwia
umieszczenie
większej
ilości
komunikatów na jednej tablicy.
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Alicja Pabich
Mój syn ma na imię Karol. Jest dzieckiem radosnym,
ciekawym świata, bardzo żywym, lubiącym się uczyd i
poznawad ludzi. Nie boi się marzeo, podróży i podąża za
swoimi myślami. Uwielbia malowad i uczy się grad w
szachy. Jest również dzieckiem z dodatkowymi
niepełnosprawnościami:
 nie słyszy ( obecnie po operacji wszczepienia
implantu ślimakowego)
 ze złożoną wadą wzroku
 ADHD
 łuszczycą
 alergią
 deficytami mięśniowo-kostnymi
 problemami ortodontycznymi
 zaburzeniami czucia głębokiego
Początki były trudne, a kontaktu poszukiwaliśmy przez
zabawę.
Kiedy nauczył się ufad swoim rękom, wtedy dopiero ja
mogłam odsunąd swoje. Dziecko musi mied pewnośd, że
jesteś obok i czuwasz, próbuje poznawad siebie. Wszelkie
formy działania przybliżają nas do świata, w którym
przebywa dziecko. Trzeba pamiętad, że nie zawsze jest on
taki, jakim nam się wydaje, często ono dostrzega go i
odczuwa zupełnie inaczej. Uczestniczyliśmy w zabawach z
muzyką. Taniec potrafi porywad, uwalnia od skrępowania,
daje ujście emocjom. Może sprawid, że dziecko idzie do
świata, samo zaczyna wyciągad ręce. Wiele zabaw z chustą,
płachtami materiału. Magiczna chusta, blask, ciepło słooca
i świeże powietrze rozweselają. Pozwalają zapomnied
przykre chwile i otworzyd się na kontakt z innymi. Karol
bardzo lubi zabawy na trampolinie. Podczas tych
podskoków pozwala się dotykad. Morze uspakaja go i
jednocześnie pobudza do działania. Pozwala , by woda i
piasek stymulowały jego skórę i poddaje się tym ruchom.
Poznawanie miękkości, ciepła i zachowao zwierząt pozwala
nam przełamad zahamowania. One uczą nas
bezinteresowności i odpowiedzialności. Pamiętaj, że dla
dziecka głuchoniewidomego nie zawsze delikatne czy
miękkie będzie przyjemne, może okazad się, że preferuje
mocny dotyk i nie znosi futerek. Nie poddawaj się i próbuj
różnych ucisków i faktur. Bijące serce, ciepły, szorstki jęzor
i miłe futerko. Nasze ciała same dostosowują się do tych
nowych wrażeo. Dziecko głuchoniewidome zabieraj
wszędzie: do zoo, teatru, muzeum - ono też chce odkrywad
nowe miejsca. Egzotyczne zwierzęta maja inną skórę, więc
pozwalają dzieciom zdobyd nowe doświadczenia. Woda
daje nowe możliwości (nauka pływania). Pozwól je
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wykorzystad dziecku, towarzysz mu, zapewnij poczucie
bezpieczeostwa i baw się nauką, to jego przyszłośd, którą
ty kształtujesz.
Szukamy dalej - wibracje i dotyk
Razem z dzieckiem zaczynaj poznawad świat, który cię
otacza od bezpiecznych miejsc, gdzie czujecie się dobrze.
Potem łatwiej jest wyciągad ręce coraz dalej. Pozwól
sprawdzad dziecku co może jego ciało. Jeżeli będzie
wiedziało , że ma ręce nauczy się wyplątywad z koca. To
będzie wasza wspólna sprawa. Korzystaliśmy z różnych
piłek i balonów. Inne wielkości i grubości gumy dają inne
wrażenia dotykowe i wibracyjne. Przykładając usta do
balonu lub innej powierzchni nośnej odczujesz jak twój
głos tworzy drgania. Zabawy pomagają w rozwijaniu
wiedzy nie tylko o otaczającym środowisku. Ugniatanie i
ściskanie daje odczud granice ciała. Dziecko, tak jak dorosły
lubi wiedzied gdzie ma nogi , a gdzie głowę i właściwie ich
używad. Wibracje z instrumentów są zachwycające. Karol
potrafi cieszyd się ich trwaniem i żąda, by trwały dalej.
Często bawiliśmy się powietrzem i wiatrem. Dmuchając
dużo i wytrwale, poczujesz powietrze, które jest w tobie.
Bęben to instrument, który ma w sobie moc, a kiedy dzięki
dziecku ożywa, czuje ono tą energię całym ciałem.
Dostarczaj dziecku różnych doznao. Inaczej odczuwa się
silnik zabawkowego auta, a inaczej podskoki na wozie
ciągniętym przez konia. Czego dziecko głuchoniewidome
nie dotknie samo tego nie pozna. Pozwól mu dotykad
wszystkiego co je otacza. Jest takie powiedzenie: ,,Dziecko
brudne jest szczęśliwe.” Zabawy ruchowe wypełniały
większośd naszego czasu. Dwiczenia pokazują na co stad
twoje ciało, uczą dostosowad oddech i nie pozwalają ci na
„znieruchomienie”. Dziecko głuchoniewidome potrzebuje
dużo czasu na powtórzenie, nigdy go nie poganiaj tylko
czekaj cierpliwie. To, że od razu nie odstukuje, nie znaczy,
że nie umie. Wystukiwad rytmy możemy na wszystkim, od
drgających i grających kostek po miękkie kulki lub własne
ciało.
Wprowadzamy rysunki ( domowe piktogramy) i znaki
Makatonu.
Domowe piktogramy to najprostsze rysunki, które
wykonywaliśmy sami. Na początku były duże i kolorowe, by
zwracały uwagę. Potem do rysunku dołączaliśmy gest,
napis (czytanie globalne) i słowo mówione. Pilnowaliśmy
ważnej sprawy, by to samo dwiczyd w każdym miejscu: w
domu, w szkole, w przedszkolu, w ośrodku.
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Robiliśmy wiele zabaw, które poprawiały małą i dużą
motorykę. Ręce muszą byd sprawne, by wykonywały
najprostsze znaki Makatonu. Aparat artykulacyjny też musi
byd usprawniany, dlatego równocześnie stosowaliśmy
metodę
werbo-tonalną. Pracujemy z dzieckiem
głuchoniewidomym stosując różne formy komunikacji
(rysunek, słowo, gest). Najlepiej
jeden na jeden.
Wykorzystujemy wszystko co możne pobudzid do kontaktu.
Polecenia muszą byd proste i powtórzone często wiele
razy. Daj dziecku czas na odpowiedź. Z kolorowych i dużych
obrazków (domowych piktogramów) możemy przejśd na
mniejsze, bardziej uproszczone rysunki czarno-białe tylko
wtedy, gdy dziecko jest na to gotowe.

Doskonalenie gestów domowych i język migowy.
Cały czas towarzyszyły nam gesty domowe i gesty
Makatonu. Z czasem zasób słów nam się powiększał i
rozpoczęliśmy naukę języka migowego. Zawsze
stosowaliśmy zasadę: mówimy i migamy!
Pierwsze gesty były łączone. Opiekun pomagał dziecku w
wykonaniu znaku. Dziecko używało jednej rączki, a rodzic
dokaoczał znak. Najlepiej wszystko dostosowad do sytuacji.
Migaliśmy - woda - podczas kąpieli. Miganie rozpoczęliśmy
też z rodziną i przyjaciółmi (proste znaki). Wszyscy dobrze
się bawili. Bardzo pomocny w wypowiadaniu słów jest
polski alfabet migowy. Pozwala wypowiedzied dziecku
literę, której nie słyszy, a do wymowy której umie
odpowiednio ułożyd aparat artykulacyjny. Dziecku
głuchoniewidomemu wspomaganemu językiem migowym
łatwiej przyjdzie poznawanie nowych słów i stosowanie
mowy czynnej, ponieważ dominuje u nich tzw. myślenie
obrazowe. W nauce pomoże też używanie słowa pisanego,
przedmiotu czy obrazka oraz wykorzystanie gestu.
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Wprowadzamy arteterapię:
1. Plastyka
Jednemu dziecku zawsze towarzyszy jeden nauczyciel,
terapeuta, rodzic. Pokazujemy jego rękami co będziemy
wykonywad. Stosujemy różne faktury, kształty, grubości.
Bardzo ważne jest używanie kalendarza zdarzeo. Dziecko
uczy się na początku co wykona po kolei na zajęciach,
potem możemy tworzyd kalendarze przedstawiające cały
dzieo. Stosujemy rytuały ( powitanie, pożegnanie) –nigdy
nie zaskakujemy dziecka, ponieważ może się wystraszyd i
nie podejmowad współpracy. Polecenia są proste i
zrozumiałe, z zastosowaniem różnych formy komunikacji.
Dajemy dziecku głuchoniewidomemu dużo czasu.
Zapewniamy poczucie bezpieczeostwa. Upewniamy się , że
dziecko akceptuje daną technikę plastyczną. Zawsze
zaczynamy od zabawy, potem przechodzimy do nauki.
Zawsze starałam się podążad za dzieckiem. Warto zaczynad
od tego co samo wybrało, na co miało chęd.
2. Wiklina
Podejmowaliśmy nowe wyzwania. Karol uwielbiał krzaki,
gałęzie. Plątał je, łamał, uderzał w drzewa i o ziemię. Wziął
udział w warsztatach wikliniarskich. Teraz jeździmy na nie
co roku. Pozwalamy dziecku na samodzielnośd - to da mu
poczucie pewności, gdy znajdzie się powtórnie w tej samej
sytuacji lub w podobnych warunkach. Wiara w siebie może
pomóc mu stad się kimś dla samego siebie.
3. Ceramika
Glina miała w sobie coś, co uwolniło w Karolu chęd
tworzenia w przestrzeni. Próbował lepid i niszczyd.
Polecenia i czynności powtarzane były wielokrotnie- tylko
takie postępowanie daje efekty. Bądź bardzo cierpliwy.
4. Batik
Niektóre techniki pokazują, że to co się tworzy jest
procesem długotrwałym, a efekt może nas zaskoczyd. Do
każdego dziecka głuchoniewidomego inna droga- łącz
sposoby , próbuj nowych rzeczy, to otworzy dziecko na
świat i otaczających go ludzi.
5. Decupage
Im więcej pokażesz dziecku rzeczy dookoła niego, tym
bardziej rozbudzisz w nim chęd szukania nowości. Otwieraj
przed nim nowe drzwi i pozwól spróbowad wszystkiego (
pozwól na samodzielnośd pod twoja kontrolą).
Kontakty z innymi
Poznawanie nowych ludzi to szansa na pokazanie im
innych sposobów komunikacji. Uścisk ręki i przyjazny
uśmiech to też komunikat: ,,Jestem tutaj.”
Dziecko głuchoniewidome potrzebuje do rozwoju różnych
bodźców,
a zadaniem opiekuna, terapeuty jest tak
wpływad na sytuacje, by dziecko czerpało z nich jak
najwięcej. Karol w muzeum dotykiem poznał zasadę
działania tamy, a będąc na Kopcu Kościuszki poczuł wolny
wiatr we włosach. Obecnośd innych ludzi bogaci dziecko
głuchoniewidome, a pozostawianie go w czterech ścianach
prowadzi do niewoli i braku chęci do życia.
Poznajemy Lorma
Trzeba dobrze znad litery, by poznad i stosowad Lorma.
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Warsztaty AAC
Zacząd można od dywanika z literkami, jest większy od ręki
i nie trzeba byd tak dokładnym jak ze wskazaniem litery na
dłoni. Składamy wyrazy wskazując poszczególne literki
całym ciałem. Pomocne w zapamiętywaniu są kartki
rozwieszane w mieszkaniu z zaznaczeniem poszczególnych
liter jak też rękawiczka z napisanymi literkami. Na początku
tak jest dużo prościej , nie trzeba pamiętad gdzie wskażemy
literę, jest napisana.

Zaczynaliśmy jak zawsze od zabawy: gry, domina
dotykowe, znajdowanie tych samych kształtów i
odróżnianie faktur. Potem zaczęliśmy naukę dużego
sześciopunktu- zabawa z piłeczkami pingpongowymi
umieszczanymi w odpowiednich miejscach wytłaczanki.
Następny krok to mniejszy sześciopunkt np. nakrętki od
butelek w różnych kolorach, pomoce brajlowskie..Palce
zdobywają wprawę w odczytywaniu małych punktów.
Teraz doskonalimy pisanie na maszynie.

Czas na teatr- walka z emocjami
1. Warsztaty 1 (Międzyzdroje)
Pomoc jest zawsze mile widziana. Zawsze cieszą drobne
sukcesy, chodby kręcenie hula hopem, wstęgami czy
zabawa w żąglowanie. Scena jest tam, gdzie chcemy. Dzieci
głuchoniewidome z aktorami przygotowały piękne
przedstawienie „Rumburak w krainie uśmiechów”. I to było
najcenniejsze doświadczenie: jak zobaczysz uśmiech na
twarzy dziecka, wtedy zrozumiesz ile jest warty!
2. Warsztaty 2 (Międzyzdroje)
Każdy
aktor
opiekuje
się
danym
dzieckiem
głuchoniewidomym. Poświęca mu czas na wspólne
poznanie się, dogranie komunikacji , wspólne
przygotowanie dekoracji, poznanie sceny i opracowanie
części programu do występu. Na scenie każde dziecko
wykonywało tylko to co było w stanie opanowad i co
sprawiało mu radośd. Stroje przygotowywali sami, nie były
strojne, by nie przeszkadzały w poruszaniu się , były
wygodne i dzieci je zaakceptowały.
3. Czas na teatr ,,Robopiraki na start”
Kolejny krok za nami. ,,Kreciki” dały przedstawienie na
scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie. Grały 01.06.10
w prezencie innym dzieciom. Okazało się, że tak naprawdę
nie ma granic, których nie można przejśd. Pomoc aktorów
była niezbędna, ale wszystko poszło dobrze. Krąg radości
obejmuje coraz więcej ludzi.
Bawimy się Brajlem

Zabawy z warcabami i szachami
Warcaby były pierwszą formą gry, w którą Karol
zaangażował inne osoby. Nauczył się, że obowiązuje
kolejnośd i zasady, których trzeba przestrzegad. Czasami
nie doprowadzał gry do kooca, gdy przegrywał. Teraz
nauczył się przeczekiwad zły nastrój. Zainteresował się
szachami. Szachownica i figury są duże. Białe i czarne
pionki różnią się od siebie kształtami, by można było je
łatwiej odróżnid. Karol często dwiczy ruchy, zawsze pyta o
wszystko. Uczy się cierpliwości, przewidywania,
opanowywania zdenerwowania.
Terapia przez wyjazdy grupowe- nowe wrażenia, porażki i
sukcesy:
1. Tatry…
W górach bywało niebezpiecznie. Musiał zawierzyd dłoni
drugiego człowieka. Najtrudniej było mu się dostosowad do
tempa innych ludzi. Twierdził, że nie bolą go nogi tylko
ręce. Wieczorami tęsknił za domem.
2. Pociąg Papieski w relacji Szczecin Główny -GryfinoSzczecin Główny.
Przyjął bilet od konduktora, machał przez okno ludziom
mijanych na stacjach, ale nie chciał skorzystad z toalety.
3. Spotkania integracyjne rodzin, opiekunów i przyjaciół
dzieci głuchoniewidomych z Klubu „Kreciki”
Przywitał się ze wszystkimi gośdmi, uśmiechał się, biegał i
skakał, nie chciał bawid się z innymi dziedmi, postanowił
cały wieczór wozid wózek z Asią.
Karol to wspaniały dzieciak i jestem z niego bardzo dumna.
Jest taki jak inne dzieci tylko inaczej się komunikuje: miga,
Lormuje, Brajluje i maluje.
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Anna Janus, Zespół Szkół nr 109 w Warszawie
Międzynarodowa Konferencja ISAAC odbywa się co dwa
lata. Każda edycja organizowana jest w różnych zakątkach
świata od Ameryki po Europę. W tym roku odbyła się w
Hiszpanii, w Barcelonie i organizowana była przez
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Komunikacji
Wspomagającej i Alternatywnej ISAAC z siedzibą w
Montrealu. Jak zawsze była poświęcona różnym
zagadnieniom związanym z AAC i przebiegała w niezwykle
ciepłej i serdecznej atmosferze.
Tegoroczna
konferencja,
której
hasłem
było
„Communicating Worlds” („Komunikujące się światy”),
zgromadziła ok. 1300 osób z 60 krajów ze wszystkich
kontynentów – byli to praktycy, naukowcy, badacze,
użytkownicy AAC i ich rodziny – ludzie z różnych kultur,
mówiący różnymi językami, mający różne doświadczenia w
zakresie AAC. Niesamowite dla mnie było doświadczenie
wszechobecnej ciekawości i otwartości na drugiego
człowieka, możliwości komunikowania się niezależnie od
tego, czy ktoś miał tytuł profesora czy też był po prostu
początkującym praktykiem w zakresie AAC, czy też osobą
niemówiącą, komunikującą się za pomocą prostych lub
bardziej wyspecjalizowanych urządzeo do porozumiewania
się.
Każda konferencja ISAAC składa się z trzech części.
Pierwsza to dwudniowe warsztaty przedkonferencyjne,
druga to tzw. konferencja główna oraz ostatnia częśd dwudniowe sympozjum naukowe. Wielośd wystąpieo
może tylko w części oddad ogromny rozmiar takiego
wydarzenia. Tym razem podczas konferencji głównej miało
miejsce około 360 wystąpieo o charakterze naukowym,
badania, seminaria i filmy (z czego częśd przygotowana i
prezentowana przez użytkowników AAC). Niemożliwe było
uczestniczenie w każdym z nich, gdyż w ciągu jednego dnia
odbywało się kilkadziesiąt prezentacji w 16 salach
konferencyjnych równolegle. Zatem konieczne było
dokładne przestudiowanie wcześniej programu, żeby móc
chod w części posłuchad niektórych bardzo interesujących
wystąpieo.
Imponująca była także różnorodnośd i wielośd tematyki z
zakresu AAC, czego nie jestem w pełni tutaj oddad. Do
ciekawszych zagadnieo poruszonych na wystąpieniach
należały:
diagnoza
i
rozwijanie
kompetencji
komunikacyjnych, AAC w autyzmie, w pracy z osobami
dorosłymi, AAC we wczesnej interwencji, nauka czytania i
pisania osób niemówiących, współpraca z rodziną dziecka
niemówiącego, rozwój języka AAC w oddziałach
szpitalnych, AAC dla osób z afazją, strategie wprowadzania
AAC, rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych,
emocjonalnych przy użyciu AAC, dziecko niemówiące i jego
partnerzy w komunikacji.
Dodatkowo oprócz wystąpieo podczas konferencji głównej
miały miejsce inne różne, ważne wydarzenia, min.
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odbywała się zbiórka używanych książek, pomocy, nagrao
szkoleniowych przeznaczonych dla krajów „raczkujących”
w zakresie AAC oraz tzw. „Silent Auction” - aukcja
polegająca na licytacji książek, przedmiotów użytkowych i
prac artystycznych, z których dochód przeznaczony jest na
finansowanie udziału użytkowników AAC w kolejnych
międzynarodowych konferencjach ISAAC. Równolegle
odbywała się ogromna wystawa sprzętu technologii
wspomagającej, książek, programów komputerowych.
Wśród 47 wystawców były min. takie firmy jak: Widgit
Software,
DynaVox
Mayer-Johnson,
Speaks4me,
Blissymbolics Communication International, AbleNet Inc.
Niemal codziennie miały miejsca spotkania tzw. chapterów
(oddziałów regionalnych), do których należą: Hiszpania,
Włochy, Dania, Holandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja,,
Izrael, Wielka Brytania, Irlandia, Australia, Kanada, Stany
Zjednoczone i Indie oraz kraje francusko i
niemieckojęzyczne. Nieformalnie odbywały się również
spotkania i rozmowy polskiej grupy, reprezentowanej w
tym roku dośd licznie, bo przez 13 osób.
Konferencji towarzyszyły także inne ważne wydarzenia,
mianowicie wręczanie nagród zarówno użytkownikom
AAC, jak i praktykom czy też osobom, które zajmują się
wdrażaniem AAC i szerzeniem wiedzy na jej temat w
swoim kraju (WORDS+/ ISAAC Award, Possum Award,
Bridge School, The AbleNet - ISAAC Remarkable
Achievements Award i in.). wykorzystywanie niskiej
technologii w poprawie codziennego życia osób
niepełnosprawnych, niemówiących lub mających trudności
w porozumiewaniu się.
Po całodziennych intensywnych zajęciach organizowane
były wieczorowe imprezy towarzyszące, które pozwalały na
bliższe poznanie się, rozmowy i dzielenie się wrażeniami
codziennych przeżyd dotyczących konferencji. A to
wszystko w ciepłym klimacie, przy rytmach hiszpaoskiej
muzyki i dodatkowo uprzyjemniane poczęstunkami kuchni
regionalnej.
Mam nadzieję, że podzielenie się moimi wrażeniami z
konferencji zachęci więcej osób do uczestniczenia w
kolejnych konferencjach ISAAC, które są okazją do
spotkania z ludźmi z całego świata, nawiązania współpracy,
zobaczenia kto i w jaki sposób wykorzystuje metody
alternatywnej i wspomagającej komunikacji i po prostu
przeżycia czegoś niesamowitego. A kolejna już 15
Międzynarodowa Konferencja odbędzie się latem 2012
roku w Pittsburghu, Pennsylvania, USA, na którą gorąco
zapraszam.
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Swati Chakraborty z Indii otrzymała nagrodę
The AbleNet - ISAAC Remarkable
Achievements Award, za wykorzystywanie
prostych
urządzeo
wspomagających
komunikowanie się

Polska grupa, od lewej: Agnieszka Pilch,
Beata Kazimierczak, Małgorzata MazurStrzałkowska, Maja Adamczyk, Paula
Adamczyk, Anna Janus, Ala Smyczek, Anna
Kazimierczak

Uczestnicy konferencji podczas jednej z
wielu prezentacji
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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 użytkowników prosimy uwzględnić system notacji,
którego opis jest dostępny 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 zamieszczać fotografii w tekście, lecz nadsyłać je w postaci
plików .jpg lub skompresowanych plików .tif o rozdzielczości co najmniej
300 dpi.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów.
Wszelkie ogłoszenia dotyczące AAC zamieszczamy nieodpłatnie, zastrzegając
sobie prawo do ich selekcji
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