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Drodzy Czytelnicy!

AAC - osobiste refleksje

Idzie wiosna, a z ni¹ nowe si³y i nowe
inspiracje. Mamy nadziejê, ¿e w tym
numerze znajdziecie wiele tych
ostatnich.
Gill Brearly, któr¹ wielu z Was
zapewne zna, dzieli siê z nami wspomnieniami i refleksjami ze swojej pracy
z u¿ytkownikami AAC. Przekonuje, ¿e
komunikacja to coœ wiêcej, ni¿ tablice
do porozumiewania, nowoczesna
technologia i urz¹dzenia. Wa¿ne, ¿eby
teraz, kiedy intensywnie zaczynamy je
stosowaæ i zdobywaæ o nich wiedzê,
nie zach³ysn¹æ siê nimi i pamiêtaæ,
w jakim celu ich u¿ywamy.
¯adne urz¹dzenie nie zast¹pi
dobrego nauczyciela i cierpliwego s³uchacza. Jest to te¿ pewnego rodzaju
pocieszenie dla wszystkich, których
jeszcze nie staæ na specjalistyczne
urz¹dzenia do porozumiewania siê.
Œwietnym przyk³adem wykorzystania nowoczesnej technologii do
wspierania rozwoju umiejêtnoœci
porozumiewania s¹ doœwiadczenia
kole¿anek z Warszawy. Pisz¹ o swojej
pracy z dwójk¹ uczniów pos³uguj¹cych siê programem Clicker. Jego
u¿ytkownicy dziêki umiejêtnemu
wykorzystaniu go zdobyli nowe
umiejêtnoœci i znacznie poszerzyli
zakres swojej samodzielnoœci.
Na zakoñczenie zapraszamy do
zapoznania siê z tajemniczo
brzmi¹cym „kluczem Fitzgeralda”
pomagaj¹cym u¿ytkownikom AAC
w opanowaniu trudnej sztuki budowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi.
Obiecany poprzednio artyku³
o PECS uka¿e siê w numerze nastêpnym. Osoby zainteresowane przepraszamy za zmiany.
Jak zwykle czekamy na Wasze listy,
opinie, pytania i artyku³y. To ju¿ trzeci
numer Biuletynu. Chêtnie dowiemy
siê, jak go oceniacie, co siê Wam w nim
podoba, co nie, czego brakuje. Piszcie!

Gill Brearly
Nash College of Further Education, Bromley, Wielka Brytania

Ewa Przebinda

Moje pierwsze spotkanie z niemówi¹cym niepe³nosprawnym dzieckiem mia³o miejsce ponad piêædziesi¹t
lat temu. Szeœciomiesiêczne leczenie
szpitalne da³o mi codzienny kontakt
z grup¹ dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, których komunikacja sprowadza³a siê do odpowiadania na pytania. Kilka lat póŸniej,
jako asystent, pozna³am Maggie, niepe³nosprawn¹ dziewczynê, która
u¿ywa³a pierwszej pomocy AAC,
z jak¹ siê spotka³am: tablicy z alfabetem, na której pracowicie literowa³a
pojedyncze s³owa. Pracowa³am
z Maggie przez wiele lat i wyla³yœmy
razem wiele ³ez frustracji z powodu jej
niemo¿noœci przekazania pragnieñ
i mojej niemo¿noœci zrozumienia jej.
Szkoli³am siê, by zostaæ fizjoterapeut¹, a póŸniej nauczycielem.
W 1974 roku do mojej klasy dzieci
niepe³nosprawnych ruchowo przyby³
Mark, a z nim symbole Blissa. Mark
uczy³ siê tego nowego systemu komunikacji szybko i sta³ siê bardzo bieg³ym u¿ytkownikiem systemu Blissa. Ja
uczy³am siê raczej wolno i zosta³am
entuzjastycznym orêdownikiem
Blissa.
Od tej pory, uzyskawszy dodatkowe
kwalifikacje, specjalizujê siê w pracy
z u¿ytkownikami AAC.
W Charlton Park School by³o oko³o
25 u¿ytkowników AAC wœród 125
dzieci, w wieku od 3 do 18 lat. Bliss
zosta³ wybrany jako metoda porozumiewania siê. Ca³a szko³a by³a zorganizowana jako „œrodowisko
symbolu”. Og³oszenia, plakaty, etykiety – wszystko ³¹czy³o w sobie s³owa
i symbole. Dzieci w ka¿dej klasie,
zarówno niemówi¹ce, jak i mówi¹ce,
uczy³y siê symboli. Dziêki temu
u¿ywanie ich by³o normalne
i akceptowane.
Wstêpne nauczanie pos³ugiwania siê
symbolami by³o podzielone miêdzy

W NUMERZE:
AAC – osobiste refleksje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Program Clicker – wykorzystanie w praktyce edukacyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Klucz Fitzgeralda i kod kolorów – pomoc w nauce jêzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1(3)/2004

Biuletyn Stowarzyszenia „Mówiæ bez S³ów”

logopedê, wychowawcê klasy i mnie.
Ka¿de dziecko mia³o indywidualny
zestaw symboli, póŸniej wymieniany
na bardziej porêczn¹ ksi¹¿kê.
Najwa¿niejszymi doœwiadczeniami
uczniów by³y grupy CHAT (CHAT to
akronim od Children Having
Alternative Communication oraz
angielskie znaczenie s³owa „pogawêdka”). Istnia³y trzy grupy spotykaj¹ce
siê co tydzieñ na dwugodzinnych
sesjach. Sk³ada³y siê one z dzieci
w mniej wiêcej tym samym wieku.
Równie¿ umiejêtnoœci spo³eczne oraz
wspólne zainteresowania by³y
wa¿niejsze ni¿ poziom umiejêtnoœci
komunikacyjnych. Pocz¹tkuj¹cy to
by³y dzieci w wieku 3 - 8 lat, Zaawansowani 8 - 11 lat i Seniorzy 12 - 18 lat.
Oto zasady prowadzenia tych
spotkañ:

ci¹g dalszy na str. 2

AKTUALNOŒCI

S

towarzyszenie wraz zaprzyjaŸnionymi organizacjami z Czech, Wêgier i S³owacji z³o¿y³o wniosek o przyznanie œrodków na rozwój komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej
w krajach naszego regionu w ramach
programu unijnego Leonardo da
Vinci II. Przyznane œrodki zostan¹
wykorzystane m.in. na promocjê oraz
badania nad AAC.

M

amy wreszcie nowy rachunek
bankowy:

Bank BPH PBK S.A.
10 1060 0076 0000 3200 0091 0676
Przy okazji przypominamy wszystkim
cz³onkom o regularnym op³acaniu
sk³adek.

N

ajwiêkszy w Polsce serwis internetowy poœwiêcony rozwi¹zaniom u³atwiaj¹cym korzystanie
z komputera przez osoby
niepe³nosprawne PC bez B@rier
[www.pcbezbarier.idn.org.pl] doczeka³ siê gruntownej przebudowy. Jest
w nim opisanych ju¿ ponad 120
rozwi¹zañ!
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TEORIA
Z DOŒWIADCZENIA
• Grupa jest prowadzona przez jedn¹
z osób personelu (zwykle ja lub
logopeda).
• Na ka¿de dziecko przypada jedna
osoba doros³a. Zapraszamy
nauczycieli, terapeutów, asystentów
i wolontariuszy. Daje to dzieciom
doœwiadczenie w porozumiewaniu
siê z ró¿nymi ludŸmi, o ró¿nych
umiejêtnoœciach.
• Doroœli pracuj¹ co tydzieñ z innym
dzieckiem. Zapobiega to
wzajemnemu uzale¿nianiu siê.
• Zadaniem doros³ego jest rejestrowanie komunikatów dziecka, a nie
korygowanie lub sugerowanie.
Wszystko, co dziecko chce powiedzieæ, jest wartoœciowe i akceptowane. Ka¿de dziecko ma ksi¹¿kê,
w której zapisywane s¹ jego
wypowiedzi.
• Po wystarczaj¹cym dla ka¿dego
dziecka czasie doros³y odczytuje
g³oœno ca³ej grupie, co dziecko
powiedzia³o. Doros³y nie komentuje
i nie poprawia wypowiedzi dziecka.
Reszta grupy jest zobowi¹zana
s³uchaæ.
• Tematy rozmowy na ka¿dy tydzieñ
s¹ wybierane przez dzieci. Zawieraj¹
one takie w¹tki, jak: byæ z³ym, œmieræ,
robienie ciastek, zapraszanie i podejmowanie goœci, terapia kolorem, opuszczaj¹c szko³ê, radzenie sobie z braæmi
i siostrami.
• Nowe symbole i strategie by³y
wprowadzane w miarê potrzeb lub
kiedy by³a taka mo¿liwoœæ, ale nie
by³o to g³ównym celem grupy (o ile
dzieci nie zdecydowa³y, ¿e bêdzie to
tematem spotkania).
Grupy CHAT okaza³y siê bardzo
popularne wœród dzieci i personelu
oraz spowodowa³y du¿y postêp
w umiejêtnoœciach spo³ecznych i komunikacyjnych. Zdarza siê, ¿e mówi¹ce dzieci chc¹ przyjœæ na CHAT
i jeœli cz³onkowie grupy siê zgodz¹,
okazuje siê to bardzo wartoœciowe dla
integracji niemówi¹cych dzieci z rówieœnikami.
Bardzo mocno wierzê, ¿e tworzenie
„œrodowiska symboli” i uczenie AAC
w grupach typu CHAT wzmacniane
przez indywidualne nauczanie
i wsparcie jest najbardziej stymuluj¹c¹
i wdziêczn¹ drog¹ w nabywaniu przez
dzieci umiejêtnoœci alternatywnej
komunikacji.
Nie mo¿emy zmusiæ, zdyscyplinowaæ dzieci do komunikowania siê:
mo¿emy i musimy tworzyæ sytuacje,
w których dziecko jest chêtne do
mówienia, a porozumiewanie siê
przynosi mu satysfakcjê.
Nigdy nie bêdzie doœæ przypominania wszystkim zaanga¿owanym
w nauczanie AAC i sobie samej,
o sposobie, w jaki ka¿de dziecko
zaczyna siê porozumiewaæ: nie na
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Gill Brearly podczas konferencji w Kwidzynie, 2001 r.

lekcji lub zajêciach terapeutycznych,
nie dziêki naleganiu doros³ych, ale
poniewa¿ chce odkrywaæ, nazywaæ
i kontrolowaæ swój œwiat oraz poniewa¿ jest chwalone, stymulowane
i oœmielane.
Wszystko, co musimy zrobiæ, kiedy
dziecko nie jest zdolne doœwiadczaæ tej
radoœci, to stworzyæ takie otoczenie
i sytuacje, które pomog¹ mu doœwiadczyæ satysfakcji p³yn¹cej z porozumiewania siê.
W Nash College i Coney Hill School
pracujê w innych œrodowiskach ni¿ to,
którego doœwiadczy³am w Charlton
Park School.
W Nash College uczniowie
zaczynaj¹ naukê w wieku 17 – 18 lat.
S¹ w ró¿ny sposób dotkniêci niepe³nosprawnoœci¹, ale prawie wszyscy
maj¹ jakieœ problemy z uczeniem siê.
Wiêkszoœæ ma trudnoœci w porozumiewaniu siê i znaczna ich czêœæ jest
na przedintencjonalnym poziomie
w komunikacji, to znaczy, ¿e nie
rozumiej¹ celu porozumiewania siê.
Ta najni¿sza grupa pod¹¿a
programem, który wzmacnia ka¿d¹
odpowiedŸ lub reakcjê na stymulacjê:
jego celem jest uzdolniæ ucznia do
rozpoznawania i odpowiedzi na obecnoœæ innych osób lub sytuacji. Proponuje siê wiele rodzajów stymulacji
takich jak muzyka, œrodowisko
polisensoryczne, masa¿e, faktury,
ruchy wspomagane, s³uchanie piosenek i rymów – wszystko, co mog³oby
wydobyæ odpowiedŸ i zachêciæ do jej
powtórzenia.
Na nastêpnym poziomie celem jest
nauczenie dziecka zale¿noœci miêdzy
przyczyn¹ i skutkiem. Kiedy uczeñ
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nawi¹zuje kontakt wzrokowy w odpowiedzi na swoje imiê, naciska guzik
lub celowo wywo³uje dŸwiêk,
otrzymuje pochwa³y i nagrody, takie
jak muzyka lub dŸwiêk, pog³askanie
lub poklepanie.
Te niezbêdne podstawowe reakcje
musz¹ byæ ukszta³towane zanim
zaczniemy myœleæ o komunikacji.
Je¿eli uczeñ odpowiada na swoje imiê,
patrzy na osobê mówi¹c¹ do niego,
wykonuje intencjonalne ruchy w celu
otrzymania przyjemnego efektu,
mo¿na o nim powiedzieæ, ¿e jest na
pocz¹tku porozumiewania siê.
W Nash College u¿ywamy ró¿nego
rodzaju pomocy elektronicznych. Od
Big Maca, w którym uderzenie w du¿y
guzik powoduje odtworzenie s³owa,
zdania lub dŸwiêku przewidywalnego
dla ucznia, do wysoko zaawansowanych VOCA, które wytwarzaj¹
g³os umo¿liwiaj¹c uczniowi wyra¿anie uczuæ, potrzeb, myœli, pogl¹dów;
s¹ to urz¹dzenia bardzo uniwersalne.
Zawsze jednak jest miejsce i potrzeba
wykorzystywania prostych pomocy
do porozumiewania siê.
College jest ca³y „œrodowiskiem
symboli”. Ka¿dej pisemnej informacji
widzianej przez ucznia: og³oszeniom,
planom zajêæ, kartom pracy, etykietom
etc. towarzysz¹ symbole. Program do
tworzenia symboli jest dostêpny na
ka¿dym komputerze w szkole, a personel mo¿e mieæ te programy równie¿
w swoich domowych komputerach.
Oznacza to, ¿e wszystkie materia³y s¹
jednolite i wysokiej jakoœci.
Uczniowie niemówi¹cy maj¹ ksi¹¿ki
z symbolami do porozumiewania siê.
S¹ one przystosowane dla specyficzci¹g dalszy na str. 3
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Z DOŒWIADCZENIA
ci¹g dalszy ze str. 2

nych potrzeb ka¿dego ucznia.
Dodatkowo mowa doros³ych jest
wzmacniana przez pokazywanie s³ów
kluczowych: znaki Makatona s¹
u¿ywane w celu pomocy uczniom
z trudnoœciami w rozumieniu mowy.
U¿ywa siê prostego jêzyka, a w grupie
przedintencjonalnej przestrzega siê
bezpiecznego limitu s³ów podczas
mówienia do ucznia. Wreszcie wiek
ucznia jest zawsze brany pod uwagê
i „mowa dzieciêca” (zdrobnienia, nadmierne zmiêkczenia itp.) jest wykluczona. Godnoœæ i doros³oœæ wszystkich
uczniów musi byæ zawsze respektowana.
W Coney Hill School, gdzie
uczniami s¹ dzieci w wieku 5 - 16 lat,
wystêpuje podobny zakres niepe³nosprawnoœci, a dodatkowo w jednej
klasie s¹ dzieci, które maj¹ zaburzenia

widzenia.
W obydwu oœrodkach d¹¿ymy do
wspó³pracy i bliskich relacji z rodzicami. Jesteœmy jednak realistami. Niewielu rodziców borykaj¹cych siê
z wszystkimi fizycznymi, emocjonalnymi i finansowymi problemami
rodziny z niepe³nosprawnym
dzieckiem bêdzie mieæ energiê lub
czas, by poddaæ siê rygorowi æwiczeñ,
zajêæ z symbolami lub zadaniami
domowymi. Spróbuj, zanim bêdziesz
ich ocenia³!
Zawsze bêd¹ nowe teorie i odkrycia,
nowe pomoce i wyposa¿enie. Jednak
z perspektywy ponad 50 lat jestem
przekonana, ¿e s¹ pewne podstawowe
zasady, które nigdy siê nie zestarzej¹:
• Komunikacja ma pochodziæ od
dziecka. Naszym zadaniem jest u¿yæ

wszystkich naszych umiejêtnoœci,
wiedzy i doœwiadczenia, ¿eby sprawiæ, by dziecko chcia³o siê porozumiewaæ.
• Komunikacja musi byæ satysfakcjonuj¹ca, radosna i u¿yteczna dla
dziecka.
• Powinniœmy zawsze braæ pod
uwagê czynniki rozwojowe.
• Pracujmy we wzajemnie wspieraj¹cym siê zespole: nauczyciele,
terapeuci, rodzice, asystenci,
rodzeñstwo i samo dziecko.
• Najlepsze techniczne pomoce mog¹
siê zepsuæ – u¿ytkownik AAC musi
zawsze byæ w stanie u¿yæ prostych
pomocy komunikacyjnych takich jak
tablica lub ksi¹¿ka.
• ¯adna pomoc techniczna nigdy nie
zast¹pi dobrego nauczania. •
t³um. Ewa Przebinda

Program Clicker – wykorzystanie w praktyce szkolnej
Marzena Kret, Anna S³obodzian
Szko³a Podstwowa nr 327 dla Dzieci z Niepe³nosprawnoœci¹ Ruchow¹ i Sprzê¿on¹ w Warszawie
W obecnym czasie wprowadzanie
i stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagaj¹cej jest nierozerwalnie po³¹czone z prac¹ przy
komputerze. Coraz bardziej
powszechne staj¹ siê specjalistyczne
urz¹dzenia peryferyjne (ró¿norodne
klawiatury, w³¹czniki, trackballe),
umo¿liwiaj¹ce pracê osobom nawet
znacznie niepe³nosprawnym ruchowo. Dotyczy to równie¿ komputerowych programów wspieraj¹cych
komunikacjê dzieci, m³odzie¿y i doros³ych z zaburzeniami mowy. Do takich
nale¿¹ m.in.: Bliss for Windows
zawieraj¹cy symbole Blissa,
Boardmaker wykorzystuj¹cy PCS oraz
Clicker umo¿liwiaj¹cy korzystanie
z bibliotek obu tych programów, jak
te¿ wielu innych znaków graficznych.
Pracuj¹c z dzieæmi-u¿ytkownikami
alternatywnej komunikacji, w szerokim zakresie korzystamy z programu
Clicker. Chcemy podzieliæ siê swoimi
doœwiadczeniami nabytymi w ci¹gu
dwóch lat pracy w oparciu o ten
program. Zaprezentujemy wybrane
funkcje programu umo¿liwiaj¹ce
rozwijanie umiejêtnoœci komunikacyjnych u¿ytkowników AAC oraz
przedstawimy przyk³ady zastosowania Clickera w pracy z dwojgiem
niemówi¹cych dzieci ze znaczn¹
niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹.
Dwuletnie doœwiadczenia
wynikaj¹ce z indywidualnej pracy
z uczniami naszej szko³y przekona³y
nas o uniwersalnych mo¿liwoœciach
programu.
Program Clicker w zale¿noœci od
potrzeb u¿ytkownika mo¿e mieæ
ró¿norodne zastosowanie:
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• Tablice tworzone w tym programie
mog¹ zawieraæ pojedyncze litery,
wyrazy, zdania, obrazki, piktogramy, symbole itp. W komórkach
mo¿na
jednoczeœnie umieszczaæ
symbole i wyrazy.
• Program mo¿e byæ narzêdziem
s³u¿¹cym do utrwalania poznanych
symboli, wprowadzania nowych
oraz samodzielnego pisania dziêki
mo¿liwoœci wysy³ania zawartoœci
poszczególnych komórek z tablic do
edytora tekstu. W tablicach mo¿na
umieszczaæ klawisze takie jak np.

spacja, backspace itp.
• Mo¿na go wykorzystywaæ jako
narzêdzie do komunikacji. Wspó³pracuje z syntezatorami mowy
pozwalaj¹cymi na odczytywanie
tego, co jest w tablicy lub edytorze
tekstu.
• Program daje mo¿liwoœæ nagrania
g³osu wybranej osoby do odczytywania zawartoœci tablic, co jest
szczególnie wa¿ne dla osób, które
nie toleruj¹ mowy syntetycznej.
• Pozwala na tworzenie dowolnej
ci¹g dalszy na str. 4
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iloœci podtablic oraz indeksu, z którego mo¿na przechodziæ do ró¿nych
tablic. Mo¿na je ³¹czyæ ze sob¹ –
wybranie okreœlonego pola jednej
tablicy otwiera kolejn¹. Dziêki temu
zwiêksza siê iloœæ s³ów wykorzystywanych przez u¿ytkownika.
• Clicker wspó³pracuje z innymi
programami, dziêki czemu nawet
bardzo niepe³nosprawny u¿ytkownik mo¿e samodzielnie uruchomiæ
np. program do odtwarzania muzyki lub przegl¹darkê internetow¹.
• Program umo¿liwia dostosowanie
go do indywidualnych potrzeb
u¿ytkownika, co stanowi ogromn¹
jego zaletê. Mo¿e byæ obs³ugiwany
za pomoc¹ standardowej klawiatury
i myszy, a tak¿e, dziêki opcji skanowania, jednym lub dwoma w³¹cznikami. Mo¿na te¿ ustawiæ tempo
skanowania.
Uczniowie, z którymi pracujemy,
Micha³ i Basia, to dzieci niemówi¹ce
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym,
znacznie niepe³nosprawne ruchowo.
Wymagaj¹ sta³ej pomocy we
wszystkich codziennych czynnoœciach
i w czasie lekcji. Oboje komunikuj¹ siê
za pomoc¹ systemu Blissa. Posiadaj¹
ksi¹¿ki do komunikacji, w których
symbole wskazuj¹ wzrokiem. Maj¹
du¿e trudnoœci z uk³adaniem zdañ,
swoje wypowiedzi buduj¹ z wielu
pojedynczych s³ów. Pomimo i¿ s¹ w
normie intelektualnej, nie czytaj¹.
Micha³ nie zna wszystkich liter,
niektóre wyrazy rozpoznaje
ca³oœciowo. Basia rozpoznaje litery,
ma jednak du¿e trudnoœci z analiz¹
i syntez¹ s³uchow¹ i wzrokow¹ wyrazów. Utrudnia to pos³ugiwanie siê
tablic¹ literow¹.
Dla Micha³a i Basi program Clicker
jest narzêdziem rozwijaj¹cym i wspomagaj¹cym komunikacjê. S³u¿y do
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utrwalania poznanych wczeœniej
symboli Blissa i poszerzania s³ownictwa. Dzieci ucz¹ siê budowania
zdañ oraz prostych wypowiedzi. Basia
rozwija tak¿e umiejêtnoœæ formu³owania pytañ oraz æwiczy odczytywanie pojedynczych wyrazów,
sk³adanie ich z liter i sylab. Uczniowie
obs³uguj¹ ten program przy u¿yciu
w³¹cznika umieszczonego pod brod¹
wykorzystuj¹c funkcjê skanowania.
W tablicach Micha³a umieszczone
by³y symbole Blissa wraz z podpisami.
Praca z ch³opcem rozpoczê³a siê od
tworzenia pojedynczych tablic zawieraj¹cych imiona znanych ch³opcu
osób, nazwy czynnoœci i przedmiotów.
Najczêœciej by³y to tablice tematyczne
dotycz¹ce np. transportu. Ch³opiec
budowa³ z nich proste zdania typu:
Adam leci samolotem.
Nastêpnym krokiem by³o tworzenie
dwóch po³¹czonych ze sob¹ tablic
z czasownikami i rzeczownikami,
z których równie¿ uk³ada³ zdania.
W dalszej pracy korzysta³ z wiêkszej
iloœci po³¹czonych ze sob¹ tablic
zawieraj¹cych ró¿ne czêœci mowy.
Systematycznie zwiêkszana by³a iloœæ
symboli umieszczanych w poszczególnych tablicach. Dla ch³opca stworzona zosta³a tak¿e tablica muzyczna.
Micha³ nauczy³ siê samodzielnie
uruchamiaæ program muzyczny,
odtwarzaæ wybrany utwór, regulowaæ
g³oœnoœæ dŸwiêku.
Basia korzysta³a z tablic zawieraj¹cych symbole Blissa z podpisami.
Dotyczy³y one zainteresowañ dziewczynki oraz ró¿nych zagadnieñ omawianych na lekcjach. Pocz¹tkowo by³y
to pojedyncze tablice zbudowane
z trzech kolumn, w których wstawiano
podmiot, orzeczenie i dope³nienie.
W kolejnych tablicach czêœci zdania
by³y nieuporz¹dkowane. Nastêpnie
budowano kilka po³¹czonych ze sob¹
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tablic z rzeczownikami, czasownikami
i innymi czêœciami mowy. Basia
musia³a przechodziæ z jednej do
drugiej, aby zbudowaæ zdanie.
Poniewa¿ uczennica bra³a udzia³
w redagowaniu gazetki szkolnej, przygotowywane by³y tak¿e tablice z symbolami Blissa potrzebnymi do napisania artyku³u. Samodzielnie napisa³a
i wydrukowa³a kilka artyku³ów.
Ponadto tworzone by³y tablice s³u¿¹ce do rozwijania umiejêtnoœci czytania:
obrazkowo-wyrazowe, obrazkowosylabowe oraz zawieraj¹ce wyrazy
i pojedyncze litery. Basia dobiera³a
podpisy do obrazków, uk³ada³a je
z sylab. Sk³adaj¹c wyrazy z liter mog³a
sprawdzaæ ich pisowniê w tablicach
z ca³ymi wyrazami.
Pracuj¹c w oparciu o przygotowywane tablice w programie
Clicker, uczniowie mieli mo¿liwoœæ
wyboru koloru tablic, wielkoœci i kroju
czcionek oraz tempa skanowania
wed³ug w³asnych preferencji i potrzeb.
Okreœlali zakres tematyczny
tworzonych tablic, aktywnie uczestnicz¹c w doborze s³ownictwa. Na zajêciach Basia i Micha³ mogli decydowaæ o rodzaju podejmowanej
aktywnoœci (pisanie, odtwarzanie
muzyki itp.) dziêki za³o¿onemu
indeksowi ³¹cz¹cemu ró¿ne tablice.
Umieszczenie w komórkach klawiszy
funkcyjnych zapewnia³o dzieciom
samodzielnoœæ pisania i formatowania
tekstów oraz zapisywania lub drukowania dokumentów. Syntezator mowy
pozwala³ na ods³uchanie napisanych
wyrazów lub zdañ, dziêki czemu
uczniowie mogli kontrolowaæ poprawnoœæ napisanego tekstu i korygowaæ
b³êdy. Dla Basi i Micha³a zosta³y
przygotowane tablice ze zwrotami
grzecznoœciowymi i innymi potrzebnymi wyra¿eniami (np. proszê do
toalety).
Niezale¿nie od wykonywanego
w danym momencie zadania dzieci
mog³y spowodowaæ odczytanie przez
komputer wybranego komunikatu.
Korzystaj¹c z syntezatora mowy oraz
przygotowanych wczeœniej tablic
z symbolami Blissa i nagranym g³osem, Basia udzieli³a wywiadu goœciom
w szkole.
Po dwóch latach pracy z Basi¹
i Micha³em w oparciu o program
Clicker widoczny jest postêp w ich komunikacji. Uczniowie du¿o sprawniej
pos³uguj¹ siê w³¹cznikiem pod brod¹,
dziêki czemu mog¹ szybciej
sformu³owaæ wypowiedŸ. Wzbogaci³
siê ich s³ownik czynny.
Micha³, który na pocz¹tku w wypowiedziach sporadycznie u¿ywa³
czasowników, obecnie stosuje je coraz
czêœciej. Basia lepiej radzi sobie
z uk³adaniem zdañ i formu³owaniem
pytañ, a tak¿e sprawniej pos³uguje siê
tablic¹ literow¹. Wp³ynê³o to pozyci¹g dalszy na str. 5
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tywnie na jakoœæ przekazu oraz lepsze
rozumienie jego treœci przez odbiorców, w tym tych najbardziej po¿¹danych – kolegów.
Oczywiœcie potrzebne s¹ dalsze
æwiczenia tych umiejêtnoœci. Mówi¹c
o osi¹gniêciach komunikacyjnych Basi
i Micha³a koniecznie nale¿y podkreœliæ
ich wp³yw na funkcjonowanie dzieci
wœród rówieœników. Mo¿liwoœæ
samodzielnego przygotowania ró¿nych tekstów i zaprezentowania ich
poprzez g³oœne odczytanie przez
komputer na lekcjach, uatrakcyjnienie
zajêæ œwietlicowych wybran¹ i odtwarzan¹ muzyk¹ lub, jak w przypadku
Basi, zamieszczanie samodzielnie

napisanych artyku³ów
w gazetce, umo¿liwia dzieciom niemówi¹cym pe³niejszy udzia³ w ¿yciu
spo³ecznoœci szkolnej. Wp³ywa na
postrzeganie ich przez rówieœników
jako partnerów do ró¿nych, wspólnie
podejmowanych aktywnoœci.
Praca w programie Clicker pozwala
uczniom dostrzec w³asne mo¿liwoœci
i doznaæ satysfakcji z efektów samodzielnego dzia³ania pomimo du¿ej
zale¿noœci od innych osób w codziennym ¿yciu. Wraz z rozwiniêciem umiejêtnoœci komunikacyjnych,
polepszeniem relacji z kolegami,
pe³niejszym uczestnictwem w ¿yciu
szko³y, odgrywa to istotn¹ rolê
w kszta³towaniu pozytywnego obrazu

siebie i poczucia w³asnej wartoœci. A to
z kolei powoduje wiêksz¹ otwartoœæ
i chêæ do porozumiewania siê z otoczeniem.
Patrz¹c na wyniki naszej pracy
z Basi¹ i Micha³em w zakresie rozwijania komunikacji w oparciu o Clickera
jesteœmy przekonane o walorach tego
programu i chcia³ybyœmy zachêciæ
specjalistów pracuj¹cych z u¿ytkownikami AAC do stosowania go
w praktyce. •
Producentem programu Clicker 4 jest firma
Crick Software [www.cricksoft.com/uk].
Program mo¿na kupiæ bezpoœrednio u producenta lub za poœrednictwem polskiej firmy Harpo sp. z o.o. [www.harpo.com.pl]
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Ewa Przebinda
Szko³a Podstwowa Specjalna nr 150 w Krakowie
Wœród dzieci niemówi¹cych wiele jest
takich, które maja du¿e problemy
z prawid³ow¹ budow¹ wypowiedzi,
co czêsto utrudnia jej zrozumienie
przez odbiorcê. Informacja staje siê
niezrozumia³a, absurdalna lub mylna.
Do najczêœciej pope³nianych b³êdów
nale¿y:
• opuszczanie istotnych elementów
wypowiedzi. Dziecko chc¹c
powiedzieæ: Mama kupi³a mi puzzle
mówi, wskazuj¹c symbole: puzzle,
mama, ja. Orzeczenie kupi³a jest
pomijane, co wymusza na odbiorcy
dopytywanie siê o nie. Przed³u¿a to
rozmowê, doprowadza do zniechêcenia obydwu stron.
• przestawianie elementów zdania.
Dziecko mówi: ja brat biæ maj¹c na
myœli: Brat mnie bije.
Sk³adnia dzieci niemówi¹cych jest
czêsto „emocjonalna” – najpierw pojawiaj¹ siê elementy zdania najistotniejsze dla dziecka, a nie dla prawid³owej
budowy zdania, jak w wypowiedzi:
puzzle, ja, mama.
Podobne trudnoœci wystêpuj¹
równie¿ w zakresie rozumienia wypowiedzi kierowanych do dziecka. Nie
ujmuje wypowiedzi jako ca³oœci,
zauwa¿a tylko pojedyncze, nie zawsze
najbardziej istotne jej elementy. Nie
potrafi prawid³owo odpowiedzieæ na
proste pytania dotycz¹ce us³yszanej
wypowiedzi. Us³yszawszy zdanie:
Mama piecze ciasto na pytanie: Kto
piecze ciasto? odpowiada wskazuj¹c
symbol piec, który us³ysza³o w pytaniu. Na pytanie Co robi mama? odpowiada wskazuj¹c symbol mama, który
równie¿ siê pojawi³ w pytaniu. Nie
rozumie, której czêœci zdania dotyczy
1(3)/2004

pytanie. Utrudnia to rozmowê, gdy¿
nie pozwala u¿yæ prostej strategii
zadawania dodatkowych pytañ objaœniaj¹cych w przypadku jej za³amania.
Dla dzieci ucz¹cych siê czytaæ i pisaæ
niezbêdna jest znajomoœæ struktury
jêzyka. Po pierwsze dlatego, ¿e
niemo¿liwa jest analiza i synteza
g³osek w wyrazie, jeœli dziecko nie
opanowa³o analizy i syntezy ca³ej
wypowiedzi. Czytanie nie jest funkcjonalne, poniewa¿ dziecko nie rozumie
tego, co czyta. Nie bêdzie równie¿
pisaæ, gdy¿ ¿eby coœ napisaæ, trzeba
najpierw wiedzieæ co. Tacy uczniowie
zatrzymuj¹ siê na etapie przepisywania, ewentualnie pisania z pamiêci
i ze s³uchu g³osek i znanych prostych
wyrazów.
Kamieniem milowym w rozwoju
jêzyka jest nabycie intuicyjnej wiedzy
na temat kategorii gramatycznych.
Du¿¹ pomoc¹ mo¿e staæ siê tzw. klucz
Fitzgeralda. Zosta³ stworzony w 1929
roku jako pomoc dla dzieci g³uchych,
a nastêpnie przejêty do nauczania
dzieci niemówi¹cych struktury jêzyka.
Polega na takim u³o¿eniu s³ownictwa
w pomocy do porozumiewania
(tablicy, s³owniku, urz¹dzeniu do
porozumiewania), aby odzwierciedla³o uk³ad gramatyczny zdania.
Jest wiêc ono u³o¿one od lewej do
prawej w nastêpuj¹cej kolejnoœci: Kto?
– osoby, Co robi? – czynnoœci, Jaki? Jak?
– przymiotniki, przys³ówki, Co? –
rzeczowniki, Gdzie? – miejsca. U³atwia
to u¿ytkownikowi budowanie zdania
s³owo po s³owie. Œwiadomie nie
u¿ywamy tu nazw czêœci zdania,
poniewa¿ np. funkcjê podmiotu mo¿e
pe³niæ równie¿ rzeczownik. Kategorie
gramatyczne – czêœci zdania i czêœci
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osoby

pomarañczowy

czynnoœci

zielony

okreœlenia

niebieski

pozosta³e
rzeczowniki

¿ó³ty

zwroty
konwersacyjne

ró¿owy

inne

bia³y

Zastosowanie kodu kolorów do
oznaczenia symboli wspomaga ich
zapamiêtywanie, u³atwia dostêp do
poszukiwanego s³owa i wzmacnia

f

Klucz Fitzgeralda i kod kolorów – pomoc
w nauce jêzyka

mowy w tym uk³adzie wzajemnie siê
przeplataj¹. Ta sam czêœæ mowy mo¿e
bowiem pe³niæ ró¿ne funkcje w zdaniu, natomiast wg klucza Fitzgeralda
znajduje siê w jednym okreœlonym
miejscu w tablicy. Na przyk³ad osoby
to rzeczowniki, tu maj¹ jednak osobne
miejsce, jako ¿e najczêœciej wystêpuj¹
w funkcji podmiotu.
Podobnie ma siê rzecz z przys³ówkami i przymiotnikami, które
obejmujemy jednym pojêciem „okreœlenia”, gdy¿ najczêœciej tak¹ w³aœnie
pe³ni¹ funkcjê. Uk³ad ma odzwierciedlaæ budowê prostego zdania,
w którym kolejno pojawiaj¹ siê podmiot, orzeczenie, okreœlenie i dope³nienie. £atwo powinny byæ równie¿
dostêpne symbole oznaczaj¹ce przyimki, na przyk³ad. na osobnej tablicy
lub zak³adce. Na koñcu tego szeregu
znajduj¹ siê litery, cyfry, daty, zwroty
konwersacyjne i inne. Znacznym u³atwieniem jest umieszczenie najczêœciej
u¿ywanych s³ów u góry strony.
Klucza Fitzgeralda u¿ywamy zwykle w po³¹czeniu z kodem kolorów.
Ka¿da czêœæ mowy lub zdania jest
oznaczona przypisanym jej kolorem.
W Polsce stosujemy nastêpuj¹cy kod:

5

TEORIA
ci¹g dalszy ze str. 5

proces intuicyjnego rozumienia kategorii gramatycznych.
Klucz Fitzgeralda u¿ywany razem
z kodem kolorów jest przewodnikiem
dla ucznia w poruszaniu siê w g¹szczu
s³ów i symboli. U¿ytkownik ³atwiej
i szybciej wyszukuje potrzebny symbol, przez co u¿ycie pomocy komunikacyjnej staje siê bardziej efektywne.
Klucz Fitzgeralda w po³¹czeniu z kodem kolorów jest wzorem i pierwsz¹
instrukcj¹ do budowania wypowiedzi.
Praca t¹ metod¹ nie powinna siê
ograniczaæ jedynie do zbudowania
pomocy komunikacyjnej. Aby zachêciæ i nauczyæ ucznia korzystaæ z niej,
mo¿na stosowaæ ró¿nego rodzaju
æwiczenia w budowaniu wypowiedzi: podpisywanie obrazków, odpowiedzi na pytania itp. Zaczynamy od
prostych struktur osoba+czynnoœæ,
nastêpnie osoba+czynnoœæ+rzecz, osoba+czynnoœæ+okreœlenie+rzecz.
W æwiczeniach mo¿na u¿yæ kolorowych kartoników, które stanowi¹ matrycê, wed³ug której uczeñ uk³ada np.
podpis do obrazka lub odpowiedŸ na
pytanie. Kiedy uczeñ swobodnie u¿ywa tych struktur, mo¿na przejœæ do
bardziej skomplikowanych.
Równie¿ proces nauczania czytania
Biuletyn
Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów
al. Dygasiñskiego 25
30-820 Kraków
www.withoutwords.org
e-mail: biuletyn@withoutwords.org
tel.: +48 501 621 607
redakcja:
Ewa Przebinda
opracowanie graficzne i sk³ad:
Pawe³ Szczawiñski
Wszystkich, którzy chcieliby siê podzieliæ swoimi doœwiadczeniami, zarówno u¿ytkowników (lub ich rodziców), jak
i specjalistów AAC prosimy o przysy³anie
swoich tekstów.
Nadsy³ane artyku³y nie powinny
przekraczaæ 5 stron maszynopisu (9 000
znaków ze spacjami). Przyjmujemy pliki
programu MS Word (.doc lub .rtf).
Prosimy nie zamieszczaæ fotografii
w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików .jpg lub skompresowanych plików
.tif o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi.
Mo¿liwe jest równie¿ nadsy³anie zdjêæ
o formacie co najmniej 10 × 15 cm zwyk³¹ poczt¹ na adres Stowarzyszenia.
Wybrane artyku³y bêd¹ zamieszczane
równie¿ na naszej stronie internetowej .
Wszelkie og³oszenia zamieszczamy
nieodp³atnie, zastrzegaj¹c sobie prawo
do ich selekcji.
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Przyk³adowa tablica tematyczna stworzona w oparciu o klucz Fitzgeralda i kod kolorów

i pisania mo¿na wzbogaciæ o elementy
kodu kolorów. Poszczególne wyrazy
w zdaniu oznaczone dopowiadaj¹cymi im kolorami pomog¹ w zrozumieniu jego budowy.
W æwiczenia w³¹czamy równie¿
u¿ycie pytañ i oznaczaj¹cych je
symboli: kto?, co robi?, jaki?, jak?, co?,
gdzie?, kiedy? Skojarzenie ich u¿ycia
z odpowiednim kolorem u³atwi uczniowi zarówno udzielanie odpowiedzi
na te pytania, jak i zadawanie ich
w rozmowie.
Wa¿ne jest, abyœmy pamiêtali, by
odró¿niaæ sytuacje dydaktyczne od
konwersacyjnych. W swobodnej rozmowie z uczniem nie powinniœmy go
sk³aniaæ do poprawiania b³êdnej wypowiedzi. Powinniœmy postêpowaæ
bardzo delikatnie, ¿eby nie zniechêciæ
go do wypowiadania siê. W takich
sytuacjach ograniczamy siê do stosowania przekazu wspomaganego poprzez wskazywanie w trakcie mówienia do ucznia kolejnych elementów
wypowiedzi, korzystaj¹c z jego pomocy do porozumiewania. W przypadku
za³amania rozmowy mo¿emy równie¿
pokazaæ u¿ytkownikowi, w jaki sposób korzystaj¹c z klucza Fitzgeralda
i kodu kolorów mo¿e ³atwiej dla siebie
i bardziej zrozumiale dla rozmówcy
zbudowaæ swoj¹ wypowiedŸ.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e stosowanie
klucza Fitzgeralda i kodu kolorów jest
tylko protez¹, która ma swoje wady
i ograniczenia. Jêzyk jest zbyt skomplikowany i ¿ywy, by mo¿na go by³o uj¹æ
w proste struktury i wzory. Jednak dla
kogoœ, kto nie potrafi go sprawnie
u¿ywaæ i rozumieæ bêdzie to na pewno
du¿e u³atwienie w skutecznym porozumiewaniu siê z otoczeniem. Wielu
u¿ytkowników bêdzie go u¿ywaæ
Biuletyn Stowarzyszenia „Mówiæ bez S³ów”

zawsze. Jednak byæ mo¿e dla niektórych stanie siê „odskoczni¹” do
bardziej swobodnego korzystania
z jêzyka.•

OG£OSZENIA
Samodzielny Publiczny Oœrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie organizuje nastêpuj¹ce
szkolenia:
• Wspomagaj¹ce sposoby porozumiewania siê (I, II i III stopieñ)
•Obs³uga i wykorzystanie
mo¿liwoœci programu Boardmaker
& Speaking Dynamically Pro
• Wspomaganie porozumiewania siê
dzieci z powa¿nymi zaburzeniami
mowy i niemówi¹cych
• Rozwój osobisty nauczyciela
• Wspomaganie edukacji dziecka
niepe³nosprawnego (4 stopnie)
Wiêcej informacji w
Stowarzyszenia lub na
Oœrodka [http://aac.pl]

serwisie
stronach

UWAGA! KONKURS!
Trwa konkurs na tytu³ naszego
Biuletynu. Z nades³anych propozycji
wybierzemy trzy najciekawsze i poprosimy na stronie internetowej
o pomoc w wyborze.
Dla autora zwyciêskiej propozycji
nagroda-niespodzianka.
1(3)/2004

