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Witam serdecznie przed wakacjami. W atmosferze 
zielonych szkó³, wypisywania �wiadectw, wystawiania 
ocen, ale te¿ planowania wyjazdów wakacyjnych prze-
kazujemy Wam drugi w tym roku numer Biuletynu. 

Wewn¹trz ostatni ju¿ artyku³ z cyklu wyst¹pieñ na 
krakowskiej konferencji. Tym razem jest to wyst¹pienie 
naszej drogiej Gill Brearley, która od wielu lat dzieli siê 
z nami swoim do�wiadczeniem terapeuty AAC, psy-
choterapeuty, ale przede wszystkim do�wiadczeniem 
wra¿liwego i m¹drego towarzysza niepe³nosprawnych 
niemówi¹cych osób. Tym razem porusza temat prawa 
do niemówienia. Poruszali�my ju¿ ten temat w nu-
merze 5/2004. Autorka zwraca uwagê na specy�kê, 
ale równie¿ analogie w dorastaniu osób niemówi¹cych 
i sprawnych. Dobrze by³oby po�wiêciæ chwilê na 
re�eksjê nad tym, w jaki sposób uczymy porozumie-
wania siê naszych nastoletnich i doros³ych uczniów, 
jak z nimi rozmawiamy, w jaki sposób ich traktujemy, 
jakie s³ownictwo im udostêpniamy. Gill dotyka te¿ tu-
taj pewnego tematu, który kiedy� szerzej omówi³a na 
jednym ze swoich szkoleñ. Zwraca uwagê na to, jak 
nazywamy uczucia takie, jak z³o�æ, smutek, zazdro�æ. 
Wiêkszo�æ z nas nazywa je �z³ymi� uczuciami. Tak 
te¿ tytu³ujemy tablice z ich symbolami. A Gill mówi, 
¿e nie ma z³ych uczuæ, s¹ tylko uczucia trudne. Pyta-
nie kogo� o uczucia, które tak nazywamy, sugeruje 
mu, ¿e odczuwaj¹c je, jest z³y. Autorka po raz kolejny 
porusza temat rozmowy na temat uczuæ. Rozmowy 
prowadzonej w sposób u³atwiaj¹cy ich wyra¿anie, nie 
oceniaj¹cy. Osobom zainteresowanym polecam ksi¹¿kê 
Gill Brearley �Psychoterapia dzieci niepe³nosprawnych 
ruchowo� wydan¹ przez WSiP w 1999 roku.

Kole¿anki z krakowskiej szko³y dla dzieci niepe³-
nosprawnych dziel¹ siê swoimi próbami rozwi¹zania 
problemu, na który czêsto napotykaj¹ nauczyciele 
pracuj¹cy z zespo³ami uczniów z wielorak¹ niepe³-
nosprawno�ci¹ � jak pogodziæ ró¿norodne mo¿liwo�ci 
i ograniczenia uczniów ucz¹cych siê w jednej klasie? 
Jak sprawiæ, ¿e ¿adne nie bêdzie biernie uczestniczy³o 
w zajêciach ze wzglêdu na mniejsze mo¿liwo�ci, ale 
te¿ ¿adne nie bêdzie siê nudzi³o bior¹c udzia³ w zbyt 
³atwych dla niego lekcjach? Jak wpisaæ cele indywidu-
alne w program nauczania klasy? Jak je zrealizowaæ 
w toku zajêæ? 
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Sprawozdanie Magdaleny Grycman pokazuje, ¿e 
jeste�my krajem, który mo¿e ju¿ pomagaæ bli¿szym 
i dalszym s¹siadom w uczeniu siê pracy z niepe³no-
sprawnymi. Wprawdzie przez ISAAC jeste�my jeszcze 
zaliczani do krajów �rozwijaj¹cych siê� w dziedzinie 
AAC, ale okazuje siê, ¿e s¹ kraje, którym mo¿emy 
pomóc. I którym jest bardzo trudno równie¿ ze wzglê-
dów trudnych warunków ekonomicznych, które dla 
nas ju¿ na szczê�cie s¹ tylko niezbyt mi³ym wspom-
nieniem. A jednak i tam s¹ ludzie pe³ni zapa³u, którzy 
chc¹ co� zmieniæ. Warto dowiedzieæ siê, jak tam jest. 

Od nastêpnego numeru zaczynamy prezentacjê 
osób i o�rodków, które wykorzystuj¹ AAC w swojej 
pracy. Czekamy na Wasze zdjêcia, opis Waszej pracy, 
osób, którym pomagacie, opis ich narzêdzi i sposobów 
porozumiewania siê. Dziêki temu lepiej siê poznamy, 
dowiemy z kim pracujemy i gdzie. Jedni z nas pra-
cuj¹ w szko³ach, inni w poradniach, w domach 

AKTUALNO�CI
¡ W dniach 3 � 4 czerwca w Krakowie odby³o siê naj-

d³u¿sze w dotychczasowej historii Stowarzyszenia 
zebranie zarz¹du. Wa¿n¹ czê�ci¹ dyskusji by³o szuka-
nie skutecznych sposobów zaktywizowania cz³onków 
Stowarzyszenia oraz stworzenia im warunków do 
lepszej wspó³pracy i wzajemnych kontaktów.  Zgod-
nie z wcze�niejszymi planami Zarz¹d postanowi³ 
zwróciæ siê do cz³onków Stowarzyszenia z pro�b¹ 
o wype³nienie ankiety informacyjnej. Chcemy wie-
dzieæ o sobie wiêcej oraz planowaæ pracê tak, aby jak 
najlepiej odpowiadaæ na wspólne potrzeby. Efektem 
tego przedsiêwziêcia bêdzie w przysz³o�ci baza tera-
peutów i zespo³ów AAC na terenie Polski. Prosimy 
gor¹co o wype³nienie ankiety, któr¹ roze�lemy nie-
bawem wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia.

¡ Zarz¹d podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu III Warszta-
tów Stowarzyszenia, które odbêd¹ siê w Warszawie 
w dniach 21 � 22 pa�dziernika 2006 roku. Po raz 
pierwszy bêd¹ podzielone na bloki tematyczne, 
w ramach których bêdzie mo¿na wymieniaæ siê 
do�wiadczeniem, warsztatem, wiedz¹, prezentowaæ 
swój dorobek i wspólnie rozwi¹zywaæ problemy. Za-
praszamy na to spotkanie tym bardziej, ¿e jako go�æ 
specjalny swój udzia³ w nich zapowiedzia³a Gill 
Brearley. Dok³adniejsze informacje ju¿ wkrótce na 
stronie internetowej.

¡ Przyjêli�my kolejnego cz³onka Stowarzyszenia, którego ser-
decznie witamy! Zarz¹d przyj¹³ równie¿ jedn¹ rezygnacjê 
z cz³onkostwa.

opr. J. Guzik, A. Smyczek

ci¹g dalszy na str. 2
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Kiedy zastanawia³am siê nad tytu³em dla tego wyst¹-
pienia, przyszed³ mi na my�l Andrew. Andrew by³ 
m³odym cz³owiekiem, który wybra³ niemówienie. 
Mia³ siedemna�cie lat. By³ bardzo kompetentnym u¿yt-
kownikiem Blissa i mia³ trudny charakter. Kilka mie-
siêcy przed wydarzeniem, które chcê opisaæ, zacz¹³ 
u¿ywaæ elektronicznego urz¹dzenia do porozumiewa-
nia siê o nazwie Liberator. Dostêp do klawiatury 
zapewnia³ mu w³¹cznik, którego u¿ywa³, z rado�ci¹ 
tworz¹c wypowiadane g³o�no przez urz¹dzenie bez-
sensowne wypowiedzi. Andrew by³ bardzo bystry 
w znajdywaniu sposobów tworzenia dziwnych sy-
lab i d�wiêków, lecz niechêtnie u¿ywa³ urz¹dzenia 
do rozmowy z kim� lub odpowiadania na pyta-
nia. Ka¿dego ranka Andrew uczestniczy³ w godzin-
nej lekcji porozumiewania siê. Uczniowie æwiczyli 
odpowiadanie na pytania, uzupe³niali brakuj¹ce s³owa 
w otrzymanych zdaniach i tworzyli wypowiedzi na 
temat podany przez nauczyciela. Wszyscy prócz An-
drew. On tworzy³ dziwne d�wiêki, nieistniej¹ce s³owa 
i bawi³ siê regulatorem g³o�no�ci. Tego konkretnego 
ranka tematem podanym przez nauczycielkê by³a 
odmiana czasownika. Starannie wyt³umaczy³a czas 
przesz³y, tera�niejszy i przysz³y u¿ywaj¹c przyk³adów. 
Nastêpnie zada³a uczniom stworzenie zdañ z u¿yciem 
czasu przesz³ego i przysz³ego czasownika �byæ�. An-
drew piszcza³, sycza³, gwizda³ i becza³. Nauczycielka, 
u¿ywaj¹c tego specjalnego, wolnego, bardzo cierpliwe-
go g³osu, wyja�ni³a Andrew zadanie w bardzo pros-
tych s³owach. �Teraz, Andrew, rozumiesz, co chcê by� 
zrobi³?�, zapyta³a. Andrew zacz¹³ patrzeæ na ni¹ upor-
czywie, a potem u¿y³ swojego w³¹cznika. �Byæ, albo 
nie byæ, oto jest pytanie�, powiedzia³. 

Mój wnuczek Alex ma 15 lat. Czêsto odpowiada 
na pytania u¿ywaj¹c neandertalskich burkniêæ i wzru-

szenia ramion. Alex jest wybitnie inteligentny i ma 
bardzo wyra�nowane s³ownictwo, ale jest równie¿ 
nastolatkiem. On i jego przyjaciele przechodz¹ proces 
odkrywania w³asnej to¿samo�ci, odkrywania samych 
siebie jako ludzi, testowania swojej si³y i niezale¿no�ci. 
Alex potra� byæ czaruj¹cym, zabawnym i kochanym 
doros³ym; potra� te¿ byæ grubiañskim, k³ótliwym i nie-
komunikatywnym dzieckiem. Jego najgorszy nastrój 
jest czêsto skierowany przeciwko rodzicom. Innymi 
s³owy, jest normalnym nastolatkiem.

Niepe³nosprawni m³odzi ludzie przechodz¹ przez 
ten sam nieodzowny proces przemiany z dziecka 
w doros³ego. Jednak¿e maj¹ fatalnie ograniczon¹ ilo�æ 
okazji do niezbêdnych buntów i sprawdzania granic. 
Krzyki i k³ótnie, trzaskanie drzwiami, pó�ne powroty 
do domu, noszenie kolczyka w nosie lub jêzyku, gole-
nie g³owy, chodzenie do nocnych klubów i na koncer-
ty, tatua¿e, eksperymenty z alkoholem, papierosami 
i narkotykami, skandalizuj¹cy sposób ubierania siê, 
zaniedbywanie obowi¹zków � aktywno�ci nastolatków 
znane dobrze wielu rodzicom � im s¹ zabronione. 
Zabronione zarówno przez �zyczn¹ niesprawno�æ, jak 
i przez zale¿no�æ: wielu niepe³nosprawnych m³odych 
ludzi bardzo siê boi, jednocze�nie z³oszcz¹c siê na tych, 
od których s¹ zale¿ni. Wielu z nich czuje siê niegodzi-
wie odczuwaj¹c z³o�æ; pozwalaj¹ sobie na jej wyra¿anie 
jedynie w samotno�ci. Dodatkowe niepe³nosprawno�ci 
oraz niemo¿no�æ mówienia sprawiaj¹ jeszcze wiêcej 
trudno�ci w podró¿y dzisiejsz¹ k³adk¹ z dzieciñstwa 
do doros³o�ci. Niezdolny do �zycznego buntu, przestra-
szony sw¹ z³o�ci¹ na doros³ych, ale jednocze�nie zdeter-
minowany do potwierdzenia w³asnej to¿samo�ci; co 
lepszego mo¿e zrobiæ niemówi¹cy nastolatek ni¿ od-
mówiæ porozumiewania siê?

Do Alexa mo¿na zwykle dotrzeæ poprzez odwo³anie 
siê do jego poczucia humoru: jego �doros³y� roz�mie-
szaæ sam siebie poprzez zachowanie jego �dziecka�. 
U¿ywa równie¿ z dobrym efektem ironii. Zastana-
wiam siê, jak Andrew móg³by zareagowaæ, gdyby 
jego nauczycielka odpowiedzia³a mu na przyk³ad 
w ten sposób: �Tak, wiem, ¿e moje lekcje mog¹ byæ 
uwa¿ane za dopust bo¿y, ale sprzeciw nie spowoduje, 
¿e siê skoñcz¹. A mo¿e by� powiedzia³ co� na temat 
porównania dylematu Hamleta z twoim?� Je�li m³ody 
u¿ytkownik AAC (jak ka¿dy inny m³ody cz³owiek) 
otrzyma pewien stopieñ kontroli, jest zachêcany do 
wspó³pracy przy swoim planie nauki, jest traktowany 
z szacunkiem, jego zainteresowania s¹ wys³uchane 
i uznane, bêdzie prawdopodobnie bardziej chêtny 
do porozumiewania siê. Je�li stworzy mu siê okazje 
do wyra¿ania uczuæ, je�li bêdzie wiedzia³, ¿e bêd¹ 

KONFERENCJA

„Mówiæ albo nie mówiæ”
AAC i dorastaj¹ca m³odzie¿
wyst¹pienie wyg³oszone podczas III Krajowej Konferencji AAC w Krakowie
Gill Brearley

uczniów, w domach pomocy spo³ecznej. Niektórzy 
pracuj¹ z doros³ymi, inni z m³odzie¿¹ lub dzieæmi, 
z osobami z pora¿eniem mózgowym, autystycznymi, 
z upo�ledzeniem umys³owym, niewidomymi. W ka¿-
dym przypadku specy�ka pracy jest inna. Zapewne 
wszyscy s¹ ciekawi, jak to jest u innych. Co s¹dzicie 
o tym pomy�le?

Dziêkujemy wszystkim Czytelnikom za informacje 
zwrotne na temat Biuletynu. Piszcie nadal!  Czekamy 
na Wasze listy, artyku³y, pytania, problemy, dzielenie 
siê swoim do�wiadczeniem. 

¯yczê udanych, s³onecznych wakacji i do zobacze-
nia we wrze�niu.
     Ewa Przebinda

ci¹g dalszy ze str. 1
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PRAKTYKA

one akceptowane, ¿e nikt nie bêdzie krytykowa³, 
lekcewa¿y³ i wy�miewa³ jego pomys³ów i emocji, 
prawdopodobnie chêtniej bêdzie je wyra¿a³. Je�li 
ludzie wiedz¹, ¿e uczucia z³o�ci, zazdro�ci, frustracji 
i smutku s¹ normalne i sensowne, jest bardziej praw-
dopodobne, ¿e powiedz¹, kiedy bêd¹ je odczuwaæ.

Mówi¹c do m³odego cz³owieka: �Widzê, ¿e co� ciê 
martwi. Nie wygl¹dasz na szczê�liwego. Jeste� z³y na 
co�? Czy to inne uczucie? Mo¿esz mi pokazaæ?� i udo-
stêpniaj¹c mu zestaw symboli trudnych uczuæ, okazuje 
mu siê akceptacjê, troskê, szacunek.

Od wielu lat prowadzê grupê dla dzieci i nastolat-
ków u¿ywaj¹cych AAC. S¹ to grupy osób w podob-
nym wieku i spotykaj¹ siê co tydzieñ na co najmniej 
godzinê. Jest idealnie, je�li na ka¿dego niemówi¹cego 
cz³onka grupy przypada jeden pracownik. Zadaniem 
takiego partnera jest zapisywanie, co u¿ytkownik ma 
do powiedzenia i odczytywanie g³o�no tego, kiedy jest 
sesja zwrotna. Dzieci i nastolatki wybieraj¹ temat dys-
kusji, otrzymuj¹ dodatkowe s³ownictwo dopasowane 
do bie¿¹cego tematu, a nauczyciel podpowiada jak 
go u¿yæ jedynie wtedy, gdy zostanie o to poproszony 
przez u¿ytkownika. Komunikaty nie s¹ zmieniane, 

wyja�niane lub sugerowane przez mówi¹cego part-
nera. Je�li nikt nie zrozumia³, u¿ytkownik proszony 
jest o wyja�nienie. Celem tych grup nie jest nauczenie 
nowych strategii lub symboli. Celem jest wymiana 
pomys³ów, opinii i dzielenie siê uczuciami.

My wszyscy jeste�my zdolni do wyra¿ania samych 
siebie, do mówienia tego, co chcemy powiedzieæ. Mo-
¿emy wybraæ s³owa, których u¿yjemy, wybraæ co ujaw-
nimy, a co zostawimy dla siebie. Czêsto mamy ma³¹ 
grupê osób, z którymi mo¿emy swobodnie rozmawiaæ 
i innych, z którymi mamy siê na baczno�ci. Czasami 
mówimy w sposób nieodpowiedni do sytuacji i to 
mo¿e mieæ nieszczê�liwe konsekwencje. Jeste�my odpo-
wiedzialny za to, co wybieramy do powiedzenia. Czêsto 
jeste�my równie¿ wolni w wyborze niemówienia. Cza-
sami wybór niemówienia mo¿e powodowaæ problemy. 
Mo¿emy pomin¹æ pewne rzeczy, nasze prawdziwe 
uczucia mog¹ zostaæ �le zrozumiane lub zignorowane. 
Nie mówiæ jest naszym wyborem. Musimy ponie�æ te-
go konsekwencje. Uczymy siê przez do�wiadczenie.

Nie inaczej powinno byæ w przypadku u¿ytkow-
ników AAC. Mówiæ, albo nie mówiæ. Oto jest pytanie. �

t³um. E. Przebinda

Micha³ korzysta z VOCA

Artyku³ dotyczy re�eksji nauczycieli nad sposobem 
pracy w zespole dzieci niemówi¹cych z niepe³no-
sprawno�ci¹ ruchow¹. W naszym zespole klasowym 
jest czwórka dzieci, które od wrze�nia rozpoczn¹ naukê 
w pierwszej klasie. Ka¿de z nich jest indywidualno�ci¹, 
ka¿de ma inne potrzeby i mo¿liwo�ci oraz komunikuje 
siê w indywidualny sposób.

Proces nauczania staramy siê organizowaæ na ba-
zie poziomowania pracy, czyli dopasowania celów do 
mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci ka¿dego dziecka. Poziomo-
wanie oparte jest na indywidualizacji procesu edu-
kacji, polega na takim zaplanowaniu pracy zespo³u, 
aby ka¿dy nauczy³ siê podczas wspólnych zajêæ jak 
najwiêcej.

Dobremu poziomowaniu sprzyja operacjonalizacja 
celów, czyli szczegó³owe okre�lenie czego uczeñ ma siê 
nauczyæ, w jaki sposób i dziêki jakim oddzia³ywaniom 
posi¹dzie dan¹ wiedzê czy umiejêtno�æ. U³atwia to 
równie¿ sprawdzenie skuteczno�ci naszego nauczania.

 Zanim zaczniemy przygotowywaæ zajêcia musimy 
dobrze poznaæ:
1. samo dziecko przez wielodyscyplinarn¹ i wielo-

aspektow¹ diagnozê, miêdzy innymi poziomu roz-
woju intelektualnego, motoryki, funkcjonowania 
analizatorów, umiejêtno�ci i zdolno�ci komunika-
cyjnych, mo¿liwo�ci i ograniczeñ wynikaj¹cych z ak-
tualnego stanu psycho�zycznego.

2. zespó³ klasowy przez diagnozê funkcjonowania 
dzieci w grupie; miêdzy innymi dojrza³o�æ spo³ecz-
n¹, zachowania utrudniaj¹ce edukacjê, motywacjê 
do dzia³ania.

3. realne warunki, w jakich odbywaj¹ siê zajêcia, miê-
dzy innymi dostêpno�æ pomocy do komunikacji, 
zasoby ludzkie (w pracy z osobami z niepe³no-
sprawno�ci¹ ruchow¹ bardzo istotne jest, czy bê-
dziemy mieli dodatkow¹ �parê r¹k� do pomocy), 
zasoby lokalowe (wielko�æ sali).

KONFERENCJA

Poziomowanie pracy w zespo³ach dzieci niemówi¹cych 
ze z³o¿on¹ niepe³nosprawnoœci¹
Anna Bombiñska-Dom¿a³, Ewa Bernacik, Dagmara Czernek
Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie



Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów4 2(12)/2006 Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów2(12)/2006 5

Te wszystkie czynniki wp³ywaj¹ na jako�æ i efektyw-
no�æ edukacji. Dlatego podczas zajêæ stara³y�my siê jak 
najlepiej dostosowaæ zarówno poziom wymagañ, jak 
i tempo pracy do aktualnych mo¿liwo�ci psycho�zycz-
nych uczniów. 

Zanim zaczniemy przygotowywaæ zajêcia, postaraj-
my siê odpowiedzieæ sobie na pytania:
- dlaczego wybrali�my to zadanie?
- jakie konkretne wiadomo�ci i umiejêtno�ci dziecko 

wyniesie z tych zajêæ?
- jakie �rodki dydaktyczne wykorzystamy, aby zajêcia 

by³y nie tylko atrakcyjne?
- jak sprawdzimy, czy nasze dzia³ania s¹ skuteczne?

Ka¿dy z naszych uczniów jest z³o¿on¹ i interesu-
j¹c¹ osobowo�ci¹. W kilku s³owach postaramy siê ich 
przybli¿yæ.

Micha³ prezentuje du¿y zasób wiadomo�ci o �wie-
cie. Je�li temat zajêæ jest mu bliski, wykazuje pozy-
tywne nastawienie do wykonywanych zadañ. Pracuje 
w skupieniu, zachowuje siê adekwatnie do sytuacji. 
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e odczuwa potrzebê ko-
munikowania siê z innymi. Micha³ chêtnie i czêsto roz-
mawia za pomoc¹ swojej tablicy do komunikacji. Poka-
zuj¹c praw¹ rêk¹ odpowiedni symbol w tablicy, potra� 
te¿ powiedzieæ �da�, które oznacza �tak�. Do przeka-
zania swoich my�li u¿ywa tak¿e urz¹dzeñ odtwarza-
j¹cych g³os (Step-by-Step, Super Talker) zadaj¹c pytania 
i odpowiadaj¹c na nie, komentuj¹c i opowiadaj¹c o te-
macie zajêæ. 

Ja� jest najbardziej sprawny �zycznie w naszej 
grupie. Z niewielk¹ pomoc¹ potra� przej�æ do�æ 
du¿e odleg³o�ci. Jest jednak dzieckiem wykazuj¹cym 
inne problemy w sferze emocjonalno-poznawczej. 
Trudno�æ sprawia mu d³u¿sze skupienie siê na 
czynno�ci � ucieka wtedy do swojego �wiata, odcina 
siê od kontaktu z nami g³o�no wokalizuj¹c, machaj¹c 
rêkami. W tym roku skupi³y�my siê na otwieraniu 
komunikacyjnym ch³opca oraz wygaszaniu jego trud-
nych zachowañ. Pocz¹tkowo Ja� nudzi³ siê podczas 
zajêæ grupowych, poniewa¿ reszta grupy pos³uguje 
siê AAC ju¿ od kilku lat. Zadania, które realizowali, 
by³y dla niego zbyt trudne i niezrozumia³e. Dlatego 
du¿y nacisk po³o¿y³y�my na jego aktywizacjê. Ja� 

dostawa³ bardzo czêsto zadania na miarê swoich 
mo¿liwo�ci � przykleja³ zdjêcia, symbole PCS na tab-
licy podczas k¹cika porannego, podawa³ dzieciom 
zeszyty i tablice do komunikacji podczas k¹cika roz-
mów. W ten sposób nie tylko bra³ aktywny udzia³ 
w zajêciach, ale nawi¹zywa³ kontakty z rówie�nikami 
i uczy³ siê nowych symboli. 

Karina jest dziewczynk¹, która mimo swoich nie-
wielkich mo¿liwo�ci �zycznych potra� nam wiele 
przekazaæ. Patrz¹c na odpowiedni symbol, robi¹c usta-
mi �dzióbek� oraz okazuj¹c ogólne o¿ywienie ca³ego 
cia³a, mówi nam o swoich potrzebach, rado�ciach i k³o-
potach. Najwiêkszym problemem jest dla nas zmien-
na motywacja Karinki do pracy, co wynika z jej pro-
blemów psycho�zycznych. Dziewczynka bardzo lubi 
wspólne czytanie ksi¹¿ek i hu�tanie siê w hamaku.

Marta bardzo lubi przytulanie i �piewanie. Kiedy 
jest szczê�liwa, g³o�no siê �mieje, sprawiaj¹c, ¿e 
u�miechamy siê wszyscy. Dziewczynka korzysta 
z symboli PCS, wskazuj¹c je rêk¹ lub wzrokiem. 
Tablicê do komunikacji ma opart¹ na wyborze 
z czterech symboli PCS. Marta ma do�æ du¿y zasób 
wiadomo�ci, jednak jej stan psycho�zyczny powodu-
je, ¿e czêsto nie jest w stanie skupiæ siê podczas zajêæ. 
Kiedy jest aktywna, wykazuje poczucie humoru, 
zw³aszcza w momentach, kiedy musi poczekaæ na 
swoj¹ kolej. Je�li które� z dzieci d³ugo zastanawia siê 
nad odpowiedzi¹, Martusia podpowiada mu wtedy, 
g³o�no wypowiadaj¹c s³owa zbli¿one do prawid³owej 
odpowiedzi.

Podczas zajêæ tworzymy tyle poziomów, ile wy-
maga dana sytuacja. Poziom I to poziom podstawowy, 
w którym dzieci ucz¹ siê najwa¿niejszych informacji 
lub jedynie utrwalaj¹ wiadomo�ci zdobyte wcze�-
niej. Ka¿dy kolejny poziom to zwiêkszanie stopnia 
trudno�ci. ¯adne dziecko nie jest przypisane do kon-
kretnego poziomu. Wymagania nasze zmieniaj¹ siê 
wraz z oddzia³ywaniem czynników maj¹cych wp³yw 
na zachowanie i mo¿liwo�ci psycho�zyczne naszych 
uczniów. 

Krótko opiszemy tre�ci jednych zajêæ oraz cele ope-
racyjne kolejnych dopasowane do poziomu poszczegól-
nych uczniów.

PRAKTYKA

Karina dokonuje wyboru przy u¿yciu �strategii d³oni�

Ja� korzysta e-tranu
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„Poznajemy szkołę” – zajęcia przeprowadzone na początku roku szkolnego w ramach zajęć „Uczymy się 
rozmawiać”

Cele poznawcze

Cel ogólny: zapoznanie z osobami pracuj¹cymi w szkole 

Poziom I (Ja�) Poziom II (Karina, Marta) Poziom III (Micha³)

� rozpoznaje na zdjêciach osoby 
pracuj¹ce w szkole  � wybór 
z dwóch zdjêæ

� na symbolach PCS rozpoznaje 
osoby pracuj¹ce w szkole (wybór 
z czterech symboli na VOCA)

� na symbolach PCS rozpoznaje 
osoby pracuj¹ce w szkole (wybór 
z o�miu symboli na VOCA)

Cele kszta³c¹ce

Cel ogólny: kszta³towanie umiejêtno�ci komunikowania siê z rówie�nikami

Poziom I (Ja�) Poziom II (Karina, Marta) Poziom III (Micha³)

� aktywnie uczestniczy w tworze-
niu makiety przyklejaj¹c zdjêcia 
w odpowiednie miejsce

� uczeñ zadaje pytania 
rówie�nikom (�Gdzie jest?�) 
odtwarzaj¹c w odpowiednim 
momencie informacjê nagran¹ na 
Step-by-Step

� odpowiada adekwatnie na pyta-
nia poprzez wybór odpowiednich 
symboli PCS
� uk³ada zdania z symboli, np. 
�Pani dyrektor jest na górze�

Cel ogólny: kszta³towanie poczucia orientacji w przestrzeni

Poziom I (Karina, Marta, Ja�) Poziom II (Micha³)

� nauka pojêæ �na górze, na dole� 
oraz sprawdzenie poprawno�ci 
odpowiedzi Micha³a poprzez 
spacer po szkole

� odpowiada na pytanie �Gdzie 
jest?� � �na górze�, �na dole�, 
�w prawo�, �w lewo� (wybór 
z dwóch PCS)

Realizacja i przebieg zajêæ

1. Wprowadzenie do tematu zajêæ
Nauczyciel wiesza na �cianie tablicê, na której narysowana jest szko³a podzielona poziomo na dwie czê�ci. 
Mówi uczniom, ¿e dzi� bêd¹ siê uczyæ o tym, kto i co robi w szkole.
2. Zabawa � �Wycieczka�
Micha³ jest przewodnikiem wycieczki, która odwiedza nasz¹ szko³ê. 
Za pomoc¹ o�mioelementowego VOCA z symbolami PCS opowiada kto i gdzie pracuje.
Schemat VOCA Micha³a:

gdzie jest? dyrektor sekretarka na górze

kucharka pielêgniarka Ania i Daniel na dole

Pozostali uczniowie zadaj¹ pytanie �gdzie jest?� nagrane na step by step i wskazuj¹ zdjêcie wybranej osoby. 
Micha³ przy pomocy VOCA odpowiada na pytanie, po czym grupa udaje siê do sekretariatu, kuchni itd., 
sprawdzaj¹c poprawno�æ odpowiedzi.
Po powrocie do klasy uczniowie uzupe³niaj¹ ilustracjê szko³y wklejaj¹c odpowiednie symbole i zdjêcia.
3. Podsumowanie zajêæ
Nauczyciel zadaje pytanie �gdzie jest?�, uczniowie przesuwaj¹c ruchom¹ �windê� na ilustracji szko³y utrwalaj¹ 
pojêcia �na górze�, �na dole�.

PRAKTYKA



Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów6 2(12)/2006 Biuletyn Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów2(12)/2006 7

Cele do zajęć z książką pt. „Bajka o Michale” autorstwa Dagmary Czernek

Cele poznawcze

Cel ogólny: zapoznanie ze zwierzêtami wystêpuj¹cymi w bajce

Poziom I (Marta, Ja�) Poziom II (Micha³, Karina)

� rozpozna zwierzê po odg³osach 
wybieraj¹c z czterech symboli na 
nak³adce VOCA i doklei w odpo-
wiednie miejsce w ksi¹¿ce

� rozpozna po konturach zwierzê, 
które powinno byæ na obrazku

Cele kszta³c¹ce

Cel ogólny: rozwijanie koncentracji uwagi dowolnej uczniów

Poziom I (Karina, Marta, Ja�) Poziom III (Micha³)

� w³¹cza siê w czytanie w odpo-
wiednim momencie tre�ci bajki 
(zauwa¿a symbol w³¹cznika 
w ksi¹¿ce) z wersem refrenowym 
poprzez naci�niêcie w³¹cznika

� s³ucha ze zrozumieniem tekstu 
�Bajki o Michale�,
� w³¹cza siê w czytanie w momen-
cie odpowiedniego intonowania 
przez nauczyciela tre�ci bajki 
z wersem refrenowym poprzez 
naci�niêcie w³¹cznika

Cel ogólny: pobudzanie logicznego my�lenia uczniów

Poziom I (Ja�) Poziom II (Karina, Marta) Poziom III (Micha³)

� odpowiada na pytania do tre�ci 
bajki wskazuj¹c jeden z dwóch 
symboli PCS na VOCA

� odpowiada na pytania do tre�ci 
bajki wybieraj¹c z czterech symboli 
PCS na VOCA

� dostrzega konsekwencje postêpo-
wania bohatera bajki, odpowiada 
na pytania do tekstu wybieraj¹c 
z o�miu symboli PCS na VOCA

PRAKTYKA

ZE �WIATA

W ramach �nansowanego przez Fundacjê �Edukacja 
dla Demokracji� programu �Przemiany w Regionie 
� RITA�, cz³onkowie Stowarzyszenia Rehabilitacyjne 
Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie 
udali siê z wizyt¹ szkoleniow¹ do Armenii. Oto spra-
wozdanie z niej.

G³ównym celem naszego projektu by³o przekaza-
nie do�wiadczeñ z zakresu edukacji komunikacyjnej 
osób niepe³nosprawnych. Pragnêli�my zainspirowaæ 
naszych partnerów do wprowadzania systemowych 
zmian sprzyjaj¹cych poprawie sytuacji osób niepe³no-
sprawnych w Armenii. By zrealizowaæ te za³o¿enia, 
istotna by³a dla nas zmiana �wiadomo�ci w kwestii 
praw cz³owieka i pomoc w zaplanowaniu oddzia³ywañ 
pozwalaj¹cych na systematyczn¹ poprawê sytuacji 
osób niepe³nosprawnych.

W dniach 22 � 26 lutego 2005 roku w Armenii odby³y 

siê szkolenia i warsztaty dla osób niepe³nosprawnych, 
ich rodzin, profesjonalistów pracuj¹cych i zajmuj¹cych 
siê osobami niepe³nosprawnymi niemówi¹cymi. Szko-

AAC w Armenii – wspieranie przestrzegania 
praw obywatelskich i integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych w Armenii
Magdalena Grycman
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie

Rozmowy z przedstawicielami stowarzyszenia rodziców
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samodzielne funkcjonowanie. Dzieci niepe³nosprawne 
rzadko korzystaj¹ z opieki lekarskiej ze wzglêdu na 
brak lub trudno�ci z dojazdem. Du¿a grupa dzieci 
przebywa w zamkniêtych domach dziecka. Poznany 
podczas wizyty zak³ad skupia³ sto siedemdziesiêcioro 
dzieci niepe³nosprawnych w ró¿nym stopniu i boryka³ 
siê z problemami zapewnienia swoim podopiecznym 
podstawowych potrzeb bytowych. 

W naszej ocenie jedynymi organizacjami pracuj¹-
cymi na rzecz zmiany sytuacji dzieci niepe³no-
sprawnych w Armenii s¹ stowarzyszenia rodziców. 
W celu koordynacji dzia³añ organizacja �Astghik� zrze-
sza wszystkie tego typu stowarzyszenia. Prowadz¹ 
one szereg akcji, których celem jest zmiana postaw spo-
³ecznych oraz zaanga¿owanie w ten problem w³adz 
lokalnych.

W trakcie wizyty przekazano na rêce prezesa 
�Astghik� Levona Nersysyana plakaty ��wiat marzeñ 
� �wiatem mo¿liwo�ci�, program �Boardmaker� umo¿-
liwiaj¹cy tworzenie przy pomocy komputera  tablic 
do porozumiewania siê dla dzieci niemówi¹cych oraz 
materia³y dydaktyczne Kwidzyñskiego Stowarzysze-
nia zwi¹zane z terapi¹ i edukacj¹ dziecka niepe³no-
sprawnego. Plakaty przekazane zosta³y równie¿ rodzi-
com oraz przedstawicielom instytucji, które zajmuj¹ 
siê dzieæmi niepe³nosprawnymi. 

Spotkali�my siê równie¿ z przedstawicielami 
w³adz miasta, miêdzy innymi Armenem Sochojanem 
� przewodnicz¹cym ds. Socjalnych i Medycyny 
z Urzêdu Miasta w Erewaniu oraz liderami organi-
zacji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych: 
Levonem Nersysyan � przewodnicz¹cycm Stowarzy-
szenia �Astghik�, Mariett¹ Danaguljan � zastêpc¹ Prze-
wodnicz¹cego Stowarzyszenia �Astghik� oraz  profe-
sorem neurologii � Armenuhi Avagyan. 

Spotkanie z przedstawicielami w³adz miasta oraz 
liderami organizacji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³-
nosprawnych ukaza³o potrzebê zaplanowania wielu 
systematycznych dzia³añ ze strony do�wiadczonych 
organizacji Europy Zachodniej wspieraj¹cych przemia-
ny spo³eczne w Armenii. Jedynie taka pomoc mo¿e 
rozwin¹æ mechanizmy demokratyczne w Armenii 
i tym samym mo¿e zmieniæ sytuacjê dzieci niepe³no-
sprawnych.

lenia te prowadzi³y: Magdalena Grycman � neuro-
logopeda, Katarzyna Kaniecka � psycholog kliniczny 
i Emilia Donajska � specjalista wysokiej technologii, 
koordynator projektu. W warsztatach i wyk³adach 
uczestniczy³o dwudziestu trzech s³uchaczy. Podczas 
szkolenia przedstawiano nowoczesn¹ wiedzê doty-
cz¹c¹ terapeutyczno-rehabilitacyjnej pomocy osobom 
niepe³nosprawnym i niemówi¹cym. Przedstawiono 
praktyczne rozwi¹zania systemowe i organizacyjne 
w polskich instytucjach na przyk³adzie Stowarzysze-
nia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania 
i Samodzielnego Publicznego O�rodka Terapii i Reha-
bilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Szkolenia zakoñczono 
ankietami ewaluacyjnymi. S³uchacze podkre�lali 
w nich wiele korzy�ci, takich jak: nowa wiedza, nowe 
mo¿liwo�ci pomocy niemówi¹cym, nowe perspekty-
wy i nadziejê na przysz³o�æ. Sugerowano potrzebê 
bardziej �cis³ych kontaktów pomiêdzy polskimi i ar-
meñskimi specjalistami. �Je¿eli w naszym pañstwie 
zostan¹ wykorzystane choæby elementy rozwi¹zañ 
pomocy dzieciom niepe³nosprawnym, które stosujecie 
i tak uda nam siê rozwi¹zaæ wiele problemów i pomóc 
wielu dzieciom�.

Podczas ca³ego pobytu prowadzili�my wnikliw¹ 
analizê sytuacji dzieci niepe³nosprawnych. Wydaje siê 
konieczne podkre�lenie faktu, ¿e na sytuacjê dzieci 
niepe³nosprawnych bardzo niekorzystnie wp³ywa s³a-
ba kondycja ekonomiczna kraju. Bardzo wysokie bez-
robocie i wielka skala emigracji powoduje, ¿e rodziny 
z dzieæmi niepe³nosprawnymi czêsto ¿yj¹ w biedzie, 
a podstaw¹ ich egzystencji s¹ pieni¹dze przesy³ane 
przez pozostaj¹cych poza granicami kraju krewnych. 
Ponad 75% Ormian ¿yje poza w³asnym krajem. Eksper-
ci zajmuj¹cy siê analiz¹ sytuacji w Armenii podkre�laj¹, 
¿e w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat Armeniê opu�ci³o 
oko³o miliona jej obywateli. Zasi³ek, który otrzymuj¹ 
rodzice dla dziecka niepe³nosprawnego, jest bardzo 
niski i nie zaspokaja nawet podstawowych potrzeb 
zwi¹zanych z pielêgnacj¹ dziecka (w rozmowach 
czêsto podkre�lano, ¿e stanowi on równowarto�æ 
ceny dziesiêciu pampersów). Dzieci niepe³nosprawne 
w Armenii pozostaj¹ w znacznej czê�ci we w³asnych 
domach, nie maj¹c dostêpu do edukacji. Nie objête 
s¹ systematyczn¹ terapi¹ i rehabilitacj¹ oraz nie maj¹ 
dostêpu do us³ug i sprzêtu, które poprawi³yby ich 

ZE �WIATA

Magdalena Grycman i Levon Nersysyan

Warsztaty
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SK2
PC Keyboard Adapter

[ interfejs pozwalaj¹cy na pod³¹czenie dwóch 
w³¹czników

[ wspó³pracuje z programem Sensory Software 
Switch Driver

[ w³¹czniki moga pe³niæ funkcjê dowolnego klawisza 
klawiatury lub myszy

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

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

Przeprowadzono wyk³ady i warsztaty na temat 
wspomagaj¹cych sposobów porozumiewania siê. Prow-
adzone by³y w 23-osobowej grupie w siedzibie Stowa-
rzyszenia �Astghik�. Na zajêciach zaprezentowany 
zosta³ rozwój umiejêtno�ci komunikacyjnych u dziecka 
w wieku od 3 miesi¹ca ¿ycia. Przedstawiono na �lmie 
wideo sposoby tworzenia sytuacji komunikacyjnych 
pozwalaj¹cych dziecku zainicjowaæ rozmowê. S³uchacze 
mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê ze specjalistycznymi pro-
gramami, które s¹ wykorzystywane w pracy z dzieæmi. 
Tematy wyk³adów dotyczy³y tak¿e aran¿owania specjal-
nego miejsca pracy dla dziecka ze sprzê¿onymi nie-
pe³nosprawno�ciami wraz z metodologi¹ tworzenia 
specjalnych siedzisk, zastosowania prostych rozwi¹zañ 
w pracy z dzieckiem niepe³nosprawnym, zastosowania 
wysokiej technologii jako narzêdzia wspomagaj¹cego 
proces edukacji dziecka. 
Dodatkowo na pro�bê rodziców przeprowadzono 
diagnozê dziecka niepe³nosprawnego. Na podstawie 
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Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, zarówno użytkowników 
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mi). Przyjmujemy pliki MS Word lub OpenOffice.

Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików .jpg lub skom-
presowanych plików .tif o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi. Mo¿liwe jest równie¿ nadsy³anie 
zdjêæ o formacie co najmniej 10 × 15 cm zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artyku³ów.

Wszelkie og³oszenia dotycz¹ce AAC zamieszczamy nieodp³atnie, zastrzegaj¹c sobie prawo 
do ich selekcji.

informacji uzyskanych podczas diagnozy opracowano 
wstêpny program terapeutyczno-rehabilitacyjny. �

ZE �WIATA

M. Grycman i K. Kaniecka � diagnoza

REKLAMA

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


