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Drodzy Czytelnicy!
Niniejszy numer Biuletynu ma odwiêtny charakter
 przypomina, ¿e Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów
istnieje ju¿ 10 lat. Z tej okazji przeczytacie w nim krótkie reeksje osób zwi¹zanych od pocz¹tku z nasz¹
organizacj¹, a tak¿e tekst podsumowuj¹cy jej dokonania. Obchodzilimy
jubileusz w marcu br., wtedy te¿
mia³o miejsce Walne Zgromadzenie
i zmiana Zarz¹du.
W lad za tamtym wydarzeniem
na ³amach Biuletynu zabiera g³os
nowa prezes 
Agnieszka Pilch.
¯yczymy jej i nowemu Zarz¹dowi
pomylnoci w realizacji
planów,
aktywnoci cz³onków Stowarzyszenia oraz wielu
sprzymierzeñców!
Z okazji jubileuszu
wielu z nas mia³o okazjê spotkaæ siê w Warszawie
podczas AbleDay  wspomnimy i o tym wydarzeniu.
Poza tym, co dotyczy ¿ycia naszej spo³ecznoci,
zapewne czekacie Pañstwo na artyku³y zwi¹zane
z komunikacj¹ wspomagaj¹c¹ i alternatywn¹. Nie
zabraknie ich w tym numerze. Kontynuujemy publikowanie materia³ów z V Warsztatów Stowarzyszenia, które skoncentrowane by³y na m³odszych dzieciach lub pocz¹tkuj¹cych u¿ytkownikach AAC. Dwa
teksty dotycz¹ dzieci niemówi¹cych w przedszkolach.
Aleksandra £ojewska i Katarzyna Sadowska pozwalaj¹

W NUMERZE:
10 lat bliżej ............................................................................................. 2
Jubileuszowe refleksje........................................................................... 3
U progu V kadencji................................................................................. 4
Przez dziurkę od klucza. Pierwsze kroki dziecka niemówiącego
w przedszkolu......................................................................................... 4
AAC w przedszkolu integracyjnym ........................................................ 6
Rozwijanie zabawy z użyciem znaków u małych dzieci
z zaburzeniami w komunikowaniu się.................................................. 8
Konkrety – znaki przestrzenno-dotykowe .........................................11

2(17)/2009

www.aac.org.pl

ISSN 1734-235X

nam zajrzeæ przez dziurkê od klucza do przedszkola specjalnego w Gdañsku. Dziel¹ siê w³asnymi
sposobami na pocz¹tek grupowej pracy z dzieæmi
niepe³nosprawnymi potrzebuj¹cymi wspomagania
komunikacji. Dowiadczenie pracy nad komunikowaniem siê pojedynczych dzieci w przedszkolu integracyjnym opisuje Aldona Rogowska-Augustynowicz
z Warszawy. Na
kilku przyk³adach
przedstawia postêpy dzieci z powa¿nymi zaburzeniami
mowy o ró¿nej etiologii, m.in. u dzieci
z zespo³em Downa
i z niedokszta³ceniem mowy pochodzenia korowego.
Analizuje szczegó³owo rozszerzanie
siê piktogramowego s³ownika czynnego jednego z dzieci.
Artyku³ Aliny Smyczek mo¿e pos³u¿yæ
terapeutom i rodzicom ma³ych dzieci
z zaburzeniami
komunikacji, którzy chc¹ poprzez dobrze dobrane zabawy tworzyæ optymalne warunki do interakcji i nabywania jêzyka. Autorka przytacza za badaczami zasady takiego dzia³ania, a tak¿e systematyzuje zabawy
i podaje liczne przyk³ady gotowe do zastosowania.
Z powodu objêtoci artyku³ ten uka¿e siê w dwóch
czêciach, dokoñczymy go w najbli¿szym numerze.
Ostatni tekst zainteresuje tych, którzy na co dzieñ
pracuj¹ z osobami z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹. Agnieszka Adamczyk z Gdyni podejmuje temat stosowania znaków przestrzennodotykowych w komunikowaniu siê. Opowiada o swoich dowiadczeniach i prezentuje przygotowywane
przez siebie znaki.
Przed nami nowy rok szkolny. Wkrótce
padziernik, czyli kolejny miêdzynarodowy miesi¹c
AAC  okazja do podzielenia siê wiedz¹ o komunikacji wspomagaj¹cej z innymi. ¯yczmy sobie wzajemnie nies³abn¹cego zapa³u i wielu wartociowych
rozmów. A ten Biuletyn niech pos³u¿y jako inspiracja.
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Joanna Turek, Alina Smyczek
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10 lat bli¿ej
Alina Smyczek
Z okazji jubileuszu dziesiêciolecia Stowarzyszenia
Mówiæ bez S³ów, jako ustêpuj¹cy po szeciu latach
prezes, pozwolê sobie przedstawiæ pewn¹ wizjê.
Ka¿da osoba niemówi¹ca w Polsce jest szanowana
i nie uwa¿a siê jej z za³o¿enia za niepe³nosprawn¹ intelektualnie. Ka¿da jest s³uchana i jeli chce  mo¿e
dziêki alternatywnemu dostêpowi do jêzyka wyraziæ
swoje myli. AAC jako nauka obecna jest na wy¿szych
uczelniach w badaniach, projektach, w codziennym kszta³ceniu specjalistów. Diagnoci dysponuj¹
odpowiednimi umiejêtnociami i narzêdziami do
badania osób nie pos³uguj¹cych siê mow¹ i niepe³nosprawnych. Dzieciom z zaburzeniami w porozumiewaniu siê i ich rodzinom ju¿ na poziomie wczesnego wspomagania rozwoju proponuje siê metody
komunikacji wspomagaj¹cej. Nie pokutuj¹ mity, ¿e to
przeszkodzi w nabywaniu mowy. Wszyscy logopedzi
czuj¹ siê nie tylko terapeutami mowy, ale tak¿e komunikacji i jêzyka. Przedszkola i szko³y s¹ przygotowane
na przyjêcie niemówi¹cych dzieci, honorowanie i systematyczne rozwijanie ich pozawerbalnych sposobów
komunikacji jêzykowej. Ocjalne programy i materia³y
dydaktyczne uwzglêdniaj¹ specyczne potrzeby tej
grupy. Tam, gdzie traa niemówi¹ce dziecko, uruchamiane jest wsparcie nauczycieli oraz serwis techniczny zwi¹zany z koniecznym oprogramowaniem
i oprzyrz¹dowaniem. Dostêpne s¹ polskie wersje
oprogramowania dla komunikatorów z elektronicznymi systemami jêzykowymi. Istniej¹ centra AAC
z wypo¿yczalniami oraz profesjonalnymi zespo³ami
diagnostyczno-terapeutycznymi w ka¿dym województwie. Z centrów korzystaj¹ tak¿e doroli, osoby, które
straci³y mo¿liwoæ mowy, wszyscy, którzy napotykaj¹
powa¿ne bariery w komunikacji jêzykowej. Przeciêtny
obywatel wie, ¿e brak mowy mo¿na skompensowaæ
i widzia³ kogo, kto rozmawia za pomoc¹ komunikatora czy wskazywania znaków.
Ten obraz  jakkolwiek wydaje siê idealny  nie
przedstawia niemo¿liwego. Co wiêcej  w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat zrobilimy ogromny krok w jego
stronê. Sta³o siê tak dziêki Stowarzyszeniu i osobom,
którym problem niemówi¹cych jest bliski. Zamiast
wymieniaæ wiêc to, czego nam brakuje, spróbujê zebraæ dobra, jakimi dzi dysponujemy.
W Polsce dostêpne s¹ zestawy znaków potrzebne
do porozumiewania siê: Piktogramy PIC, PCS, Bliss,
Makaton. Mamy dostêp do róde³ pisanych: kilku
ksi¹¿ek (Stowarzyszenie wyda³o ich 6), broszur, wielu
artyku³ów. Biuletyn, jedyne polskie pismo powiêcone
AAC, od 6 lat publikuje merytoryczne teksty. Jest te¿
miejscem, gdzie ka¿dy mo¿e publicznie podzieliæ siê
swoim dowiadczeniem  osoby niemówi¹cej, rodzica,
terapeuty. Drugie takie miejsce to strona internetowa
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i istniej¹ce przy niej forum. Jeli kto szuka  zapewne znajdzie potrzebne
informacje i wsparcie.
Kolejne
ród³o
to
ludzie gotowi dzieliæ siê
umiejêtnociami
pomagania niemówi¹cym na
szkoleniach. Zwykle wywodz¹ siê z orodków,
które od lat praktykuj¹
wprowadzanie AAC i stanowi¹ prawdziwe laboratoria
dobrej praktyki. Jeszcze do niedawna by³o ich tylko
kilka: w Warszawie, Kwidzynie, Krakowie, Szczecinie
i Zamociu. Dzi  ju¿ co najmniej kilkanacie. Nowe
orodki sprawiaj¹, ¿e regionalnie rodz¹ siê nowe inicjatywy szkoleñ z zakresu AAC. Nie sposób policzyæ
dok³adnie, ile jest w Polsce osób przeszkolonych w tej
dziedzinie. Istniej¹ce rejestry i szacunki pozwalaj¹
wymieniæ liczbê kilku tysiêcy. Kiedy szkolili siê
g³ównie praktykuj¹cy nauczyciele i terapeuci. W ostatnich latach obserwujê dwie nowe tendencje: otwarcie
siê rodowiska logopedów na metody wspomagaj¹ce,
a tak¿e szkolenie studentów na wy¿szych uczelniach. Przyszli pedagodzy i logopedzi zdobywaj¹
podstawow¹ wiedzê o AAC ju¿ na studiach. Dzieje
siê tak m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdañsku, Szczecinie, w Poznaniu, w Bydgoszczy. To napawa nadziej¹
na zmianê: mo¿e ju¿ nied³ugo stosowanie AAC stanie
siê w polskiej edukacji standardem. Wzmianki o AAC
pojawiaj¹ siê w nowych ministerialnych programach
i projektach, jak np. rz¹dowy projekt wczesnej
wielospecjalistycznej pomocy dziecku zagro¿onemu
niepe³nosprawnoci¹ lub niepe³nosprawnemu i jego
rodzinie. Sprzêt do komunikacji i specjalistyczne peryferia komputerowe zosta³y wpisane na listê rodków
dydaktycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Wsparcie MEN odczulimy
w 2007 roku, kiedy to 120 placówek edukacyjnych
otrzyma³o zestawy sprzêtu do komunikowania siê
i odpowiedniego oprogramowania.
Dostêpnoæ sprzêtu dla terapeutów i samych u¿ytkowników komunikacji wspomagaj¹cej od pocz¹tku
by³a trosk¹ Stowarzyszenia. Z pozoru skromny asortyment naszego sklepu internetowego pozwoli³ wielu
osobom ju¿ kilka lat temu na u¿ycie pomocy papierowych i technologii wspomagaj¹cej. Niska cena
produktów by³a niew¹tpliwym atutem. Dzi cieszymy
siê wspó³prac¹ z Firm¹ HARPO z Poznania, która
u³atwia korzystanie z bogatych wiatowych zasobów
technicznych dla osób niemówi¹cych. Osoby prywatne
kupuj¹ce sprzêt otrzymuj¹ czêciowe refundacje
z pañstwowego funduszu.
Najwiêkszym bogactwem Stowarzyszenia jest
dowiadczenie kilkudziesiêciu osób z praktyk¹
w dziedzinie AAC oraz dog³êbna znajomoæ potrzeb
rodowiska osób niepe³nosprawnych, niemówi¹cych,
ich rodzin, nauczycieli i terapeutów. Mo¿na przekonaæ
siê o jego rosn¹cej sile podczas dorocznych warsztatów
cd. na str. 3
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Jubileuszowe refleksje
U
progu
emerytury kilka rzeczy napawa
mnie
dum¹.
Jedna z nich to uczestnictwo w rozwoju AAC
w Polsce. Przebylicie
d³ug¹ drogê od mojej pierwszej wizyty
w 1992 roku i czujê
siê g³êboko zaszczycona
mog¹c
dzieliæ
z Wami czêæ tej podró¿y przez siedemnacie lat
poprzez ponad 40 wizyt! Pokocha³am Wasz zapa³,
gocinnoæ, gorliwoæ i jestem wdziêczna za Wasz¹
ciê¿k¹ pracê. Stowarzyszenie jest okrêtem agowym
wielu przygodowych wypraw! Pomylnych wiatrów
i niech Was Bóg b³ogos³awi!
Gil Brearley, Londyn
Stowarzyszenie
Mówiæ bez S³ów ma
znacz¹cy wp³yw na
tworzenie
rozwi¹zañ
systemowej
terapii i edukacji osób
niemówi¹cych.
Dziesiêæ lat istnienia zaowocowa³o
wieloma
dzia³aniami, które pozwoli³y na dostrze¿enie tej grupy osób niepe³nosprawnych oraz na
realizowanie wielu dzia³añ pomocowych poprawiaj¹cych ich sytuacjê. ¯yczê wszystkim wielu
kolejnych lat owocnych dzia³añ, nowych projektów
i wielu zaanga¿owanych cz³onków, dla których Stowarzyszenie bêdzie polem osobistej realizacji.
Magdalena Grycman, Kwidzyn
cd. ze str. 2
otwartych Stowarzyszenia. Potrzeba spotkañ jest silna.
Z roku na rok przyje¿d¿a wiêcej osób, mamy wiêcej
wyst¹pieñ. Konferencje z komunikacj¹ wspomagaj¹c¹
w tytule przyci¹gaj¹ coraz to nowych pasjonatów.
I choæ zapewne w wielu jeszcze miejscach kraju
niemówi¹cy ludzie nie wiedz¹ o tym, ¿e mogliby ¿yæ
pe³niej  opisane fakty pozwalaj¹ z dum¹ patrzeæ na
dokonania ostatnich dziesiêciu lat.
Moim marzeniem jest prê¿nie dzia³aj¹cy w Polsce
system pomocy osobom z zaburzeniami w komunikowaniu siê. On gwarantowa³by, ¿e przywo³any
przeze mnie na pocz¹tku obraz by³by prawdziwy. Póki
co  jestemy o 10 lat bli¿ej spe³nienia siê wizji. ¡
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Kiedy w roku
1998 koñczy³ siê projekt Sieæ instytucji
pomagaj¹cych dzieciom
niepe³nosprawnym
 alternatywne i wspomagaj¹ce metody porozumiewania, realizowany w ramach United
Nations Development
Programme Umbrella
Project i zak³adalimy Stowarzyszenie Mówiæ bez
S³ów, nie marzy³am nawet, ¿e w ci¹gu dziesiêciu
lat jego dzia³alnoci osi¹gniemy tak wiele.
Dorobek i zintegrowanie rodowiska pracuj¹cego
z osobami niepe³nosprawnymi z zaburzeniami
mowy lub jej brakiem z terenu ca³ego kraju, mówi
sam za siebie  bez s³ów. Fakt ten potwierdza moj¹
wiarê w wy¿szoæ pracy zespo³owej i umiejêtnoci
wspó³pracy w grupie, któr¹ ³¹cz¹ wspólne cele,
nad dzia³alnoci¹ jednostkow¹. Razem zrobilimy
krok milowy w dziedzinie upowszechniania
wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów porozumiewania siê osób niepe³nosprawnych z zaburzeniami mowy. Ufam, ¿e kolejne dziesiêciolecie
przyniesie przede wszystkim zmiany w legislacji  zapisy prawne, które zagwarantuj¹ grupie
u¿ytkowników AAC w³aciwe standardy edukacji, opieki, oraz wyposa¿enia w niezbêdne do
w³¹czenia spo³ecznego, urz¹dzenia i pomoce komunikacyjne.
¯yczê wszystkim cz³onkom oraz kolejnym
w³adzom Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów determinacji w d¹¿eniu wyrównywania szans grupy
u¿ytkowników AAC w sposób zapewniaj¹cy poziom us³ug porównywalny z innymi krajami Unii
Europejskiej.
Warto przypomnieæ, ¿e powstanie Stowarzyszenia zawdziêczamy Panu dr. Waldemarowi
Chmielewskiemu, prowadz¹cemu nasz projekt
w Umbrelli, który zrobi³ wszystko, aby dwuletni dorobek ogólnopolskiej sieci orodków nie
zosta³ zmarnowany i znalaz³ swoj¹ kontynuacjê
pod szyldem Stowarzyszenia oraz ówczesnemu
dyrektorowi Umbrella Project Panu dr. Tadeuszowi
Buchaczowi. Dziêkujemy!
Ma³gorzata Doñska-Olszko, Warszawa
Zapraszamy na nasze forum internetowe:

www.aac.org.pl/forum
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U progu V kadencji
Agnieszka Pilch
Szanowni Pañstwo! Z koñcem marca cz³onkowie
Stowarzyszenia Mówiæ bez S³ów podczas Walnego Zgromadzenia w Warszawie wybrali nowy
zarz¹d. Znalaz³y siê w nim jako wiceprezesi Aldona
Mysakowska-Adamczyk z Warszawy i Ewa Cieliñska
z Wroc³awia,
sekretarzem
zosta³a
Agnieszka
Przybylska, skarbnikiem Beata Kazimierczak (obie
z Warszawy), a cz³onkami zarz¹du zosta³y Iwona
Stêpniewicz z Warszawy i Aleksandra £ojewska
z Gdañska. Ja dost¹pi³am niew¹tpliwego zaszczytu
wyboru na prezesa. Cieszê siê, ¿e przez najbli¿sze lata
bêdê mia³a okazjê wspó³pracowaæ z tak niezwyk³ymi
osobami, które ca³ym sercem oddane s¹ sprawie propagowania AAC. Bardzo wa¿nym jest fakt, ¿e po raz
pierwszy w tym gronie s¹ dwie mamy u¿ytkowników
AAC. Naszym marzeniem jest, by w najbli¿szej
kadencji wykreowa³ siê nowy zarz¹d, w którym
znajd¹ siê tak¿e sami u¿ytkownicy.
Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ grupie
wspania³ych ludzi, z którymi mia³am zaszczyt
pracowaæ w zarz¹dzie przez ostatnie lata: twórczyniom stowarzyszenia prezes Alinie Smyczek i wiceprezes Hannie Lechowicz, sekretarzowi Joannie
Guzik i skarbnikowi Annie Bombiñskiej-Dom¿a³.

To trud tych kilku osób
kszta³towa³ w tym czasie wizjê stowarzyszenia. W zarz¹dzie trwaj¹
obecnie prace legislacyjne
i dlatego najbli¿sze warsztaty otwarte odbêd¹
siê dopiero wiosn¹ przysz³ego roku. Za dwa lata
czeka nas organizacja
miêdzynarodowej konferencji AAC regionu Europy rodkowej i Wschodniej.
Nadal naszym g³ównym celem bêdzie wspieranie
dzia³añ zwi¹zanych z promowaniem wiedzy o komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej.
Ju¿ dzi zachêcamy do organizacji w waszych
miastach imprez zwi¹zanych z obchodami Miêdzynarodowego Miesi¹ca AAC, który w tym roku odbywa siê pod has³em Wiele metod, jeden cel  porozumiewanie siê. Nasze dwuletnie dowiadczenia,
zwi¹zane z obchodami Miesi¹ca AAC w Warszawie, Krakowie, Gdañsku i Zamociu mówi¹ nam,
¿e spotkania u¿ytkowników AAC ze rodowiskiem
lokalnym przynosz¹ obu stronom wymierne
korzyci. Nowy zarz¹d pragnie zaprosiæ wszystkich
cz³onków Stowarzyszenia oraz zainteresowane osoby,
by w³¹czy³y siê do naszych dzia³añ. Czekamy te¿ na
nowe pomys³y i inspiracje. Zapraszamy do kontaktu
i wspó³pracy. ¡

WARSZTATY

Przez dziurkę od klucza. Pierwsze kroki
dziecka niemówiącego w przedszkolu
Aleksandra £ojewska, Katarzyna Sadowska
Przedszkole nr 77 w Gdañsku
Jako nauczyciele i terapeuci czêsto zadajemy sobie pytania: jak pracowaæ z dzieæmi niemówi¹cymi
z niepe³nosprawnoci¹ sprzê¿on¹ w grupie przedszkolnej? Co zrobiæ, aby je zrozumieæ? Od czego
zacz¹æ? Czego oczekuj¹ od nas rodzice? Pytania te
stawiamy sobie za ka¿dym razem na pocz¹tku pracy z ka¿dym dzieckiem niemówi¹cym, które rozpoczyna swoj¹ przedszkoln¹ edukacjê. Ka¿de z nich jest
inne. Porównujemy je do skrzynki komunikacyjnej.
Musimy nauczyæ siê je rozumieæ, aby móc rozpocz¹æ
wype³nianie owej skrzynki.
Podstaw¹ sukcesu jest zbudowanie pozytywnego
kontaktu emocjonalnego z dzieckiem oraz zapewnienie
mu poczucia bezpieczeñstwa m.in. poprzez w³aciwe
zorganizowanie miejsca pracy i zabawy, przygotowanie
siedziska zapewniaj¹cego prawid³ow¹ postawê, naukê
oraz interpretacjê mimiki, gestów i innych sygna³ów
p³yn¹cych z cia³a dziecka, i wreszcie poznanie jego
4

mo¿liwoci, potrzeb oraz preferencji. Kolejnym etapem
jest budzenie w dziecku potrzeby komunikowania siê
w sposób wiadomy i intencjonalny.
Dziecko potrzebuje okazji do porozumiewania siê.
Zaczynamy od organizowania czasu przeznaczonego na odgadywanie i spe³nianie pragnieñ naszych
podopiecznych. Stwarzamy wiêc ró¿norodne sytuacje komunikacyjne, np. przy wykonywaniu
zwyk³ych czynnoci. Czynnoæ, któr¹ dziecko lubi:
zaczynamy... przerywamy... i czekamy, a¿ dziecko
zareaguje. Tylko poprzez w³aciw¹ interpretacjê
mimiki, gestów i innych sygna³ów p³yn¹cych z cia³a
dziecka wzmacniamy jego umiejêtnoci komunikacyjne. Gromadzenie informacji o dziecku to
d³ugotrwa³y, ale zorganizowany proces, podczas
którego dajemy mu wiele szans na zaprezentowanie
tego, co rzeczywicie potra.
cd. na str. 5
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Komunikowanie siê z dzieckiem ma miejsce podczas wykonywania praktycznie wszystkich czynnoci
podczas pobytu w przedszkolu: posi³ków, codziennych zabiegów pielêgnacyjnych, spacerów, kontaktów
spo³ecznych. Jednak najbardziej naturaln¹ dla dziecka
form¹ dzia³ania jest zabawa. Zabawa, która pozwala na zdobywanie dowiadczeñ. Dziecko potrzebuje
zycznych doznañ sprawiaj¹cych radoæ, nie æwiczeñ,
a zabawy. Zabawy dostosowanej do wieku, mo¿liwoci
i preferencji. Organizujemy zabawy, podczas których
dzieci przetaczaj¹ siê na matach, ko³ysz¹ siê w kocach,
maj¹ kontakt z ró¿nymi fakturami, smakami, zapachami. Ucz¹ siê dokonywania wyborów decyduj¹c
jak i czym bêd¹ siê bawiæ. Tak organizowane zabawy
mog¹ wydawaæ siê czym odleg³ym od alternatywnego komunikowania siê, jednak s¹ niezbêdne.
Uk³adamy plan dnia
Plan dnia  to wa¿ny element w nauce komunikacji.
Codziennie rano dzieci sprawdzaj¹, kto jest obecny
w przedszkolu, a kto zosta³ w domu. Potem wskazuj¹
b¹d wybieraj¹ sporód fotograi dziecko, które bêdzie
witane rymowank¹ lub piosenk¹. Ka¿de dziecko ma
swój szczególny czas, kiedy uwaga wszystkich skierowana jest tylko na nie.
Dzieci uk³adaj¹ plan pracy grupy. Wybieraj¹ symbole odpowiadaj¹ce zajêciom zaplanowanym na dany
dzieñ. Wiedz¹, co je czeka, co bêd¹ robi³y, kogo
zobacz¹. Systematyczne uk³adanie i zdejmowanie
symboli, poparcie ich s³owem i gestem powoduje,
¿e dzieci ucz¹ siê lepiej rozumieæ oraz identykowaæ
symbole, ucz¹ siê rozpoznawaæ osoby i wi¹zaæ z nimi
zdarzenia. Dziêki temu zdobywaj¹ niezwykle cenne
kompetencje spo³eczne, ucz¹ siê zwracania uwagi
na drugiego cz³owieka, czekania na swoj¹ kolej oraz
s³uchania tego, co mówi¹ inni. Ucz¹ siê zadawaæ pytania. Pytania s¹ proste: Co to? Kto to? Po co? Gdzie?
Kiedy? Dziêki nauce zadawania pytañ rozwijaj¹ swoj¹
ciekawoæ poznawcz¹, poszerzaj¹ wiedzê i ucz¹ siê
rozmawiaæ.
Bawimy siê z psem
Organizujemy zabawy grupowe z psem, prowadzone
pod kierunkiem dogoterapeuty i przy aktywnym
wspó³udziale rehabilitanta oraz nauczyciela. Razem
tworzymy scenariusze tych spotkañ. Nasze dzieci s¹
czêsto nadwra¿liwe, boj¹ siê nowych sytuacji, g³onych
dwiêków, tak¿e zwierz¹t. Poprzez dogoterapiê
maj¹ okazjê oswoiæ siê z psem. Niejednokrotnie na
pocz¹tku siedz¹ gdzie z boku i tylko od czasu do
czasu spogl¹daj¹ z lêkiem na czworonoga. Z czasem
nabieraj¹ mia³oci i podchodz¹ coraz bli¿ej. Zabawy
z psem stymuluj¹ rozwój ruchowy dziecka, wspaniale ³¹cz¹c elementy rehabilitacji z beztrosk¹ zabaw¹.
Dostarczaj¹ dzieciom wielu pozytywnych, radosnych
emocji.
Staramy siê podczas tych zajêæ w³¹czaæ elementy
aktywnej komunikacji. Dziecko niemówi¹ce ma okazjê
decydowaæ jak i czym bêdzie siê bawi³o z psem.
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Korzystaj¹c z urz¹dzeñ technicznych wspieraj¹cych
mowê, mo¿e wydawaæ psu polecenia  np. podaj ³apê czy przynie pi³kê i poczuæ siê dziêki
temu prawdziwym, aktywnym sprawc¹ ca³ej sytuacji. Tak organizowane zabawy daj¹ dziecku poczucie
sprawczoci, dostarczaj¹ satysfakcji z dzia³ania oraz
buduj¹ jego poczucie w³asnej wartoci.

U¿ywanie komunikatora do wybierania zabawy
piewanie uczestnicz¹ce
Nasze przedszkolaki uczestnicz¹ aktywnie w zajêciach
muzycznych. Staramy siê tak aran¿owaæ zajêcia, aby
to dzieci mog³y wybieraæ, któr¹ piosenkê zapiewaj¹,
na jakich instrumentach zagraj¹, czy bêd¹ graæ cicho
czy g³ono. W tym celu tworzymy specjalne plansze
wyboru. Rozpisujemy teksty piosenek za pomoc¹ symboli PCS na du¿ych planszach, tworz¹c piewniczki.
W trakcie zabaw muzycznych korzystamy z urz¹dzeñ
wspomagaj¹cych mowê, które pozwalaj¹ dzieciom na
wspólne piewanie.

Podczas piewania
Bawimy siê w kucharzy
Towarzysz¹c dzieciom podczas codziennych posi³ków
zaobserwowa³ymy, ¿e dzieci nie potra¹ podejmowaæ
decyzji o tym, co zjedz¹. To zrodzi³o pomys³ na zabawê w kucharzy. Raz w tygodniu dzieci maj¹ okazjê
samodzielnie przygotowaæ podwieczorek. Ucz¹ siê nazywania produktów, z których przygotowuj¹ kanapki.
Nazywaj¹ potrzebne im naczynia i narzêdzia, u¿ywaj¹
zwrotów grzecznociowych.
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cd. ze str. 5
Jednym s³owem
Zawsze, gdy jest to mo¿liwe pozwalamy dziecku
dokonywaæ wyboru. Wbrew pozorom  nie jest
to umiejêtnoæ ³atwa. Czêsto sytuacje wyboru s¹
zupe³nie nowe i niezrozumia³e dla dziecka. Musimy
wielokrotnie je powtarzaæ. Wymylamy ró¿ne sposoby zachêcaj¹ce dziecko do rozmowy. Nie ubiegamy
ka¿dej jego potrzeby. Stwarzamy sytuacje, w których
bêdzie dzieli³o siê swoimi uczuciami, emocjami,
wyra¿a³o swoje pragnienia. Te pierwsze okazje do
interakcji to budzenie wiadomoci komunikacyjnej.
Z czasem bêdzie mo¿na przejæ do budowania indywidualnego systemu komunikacji jêzykowej ma³ego
cz³owieka. ¡

Korzystanie z osobistego s³ownika

AAC w przedszkolu integracyjnym
Kryteria stosowania tej metody komunikacji
u wybranych dzieci oraz efekty pracy
Aldona Rogowska-Augustynowicz
Przedszkole Integracyjne nr 394 w Warszawie
W przedszkolu integracyjnym prowadzona jest terapia
logopedyczna dzieci z ró¿norodnymi zaburzeniami
mowy, specyka placówki nie pozwala bowiem na
przyjmowanie dzieci tylko z okrelonymi zaburzeniami rozwojowymi. Do integracji traaj¹ dzieci z opónieniami rozwoju mowy o ró¿nej etiologii:
 niedos³uch,
 niedokszta³cenie mowy pochodzenia korowego,
 dysartria, anartria,
 autyzm,
 oligofazja,
 afazja,
 inne.
Logopeda musi stosowaæ wiele metod, dobieraj¹c je
do potrzeb podopiecznych. Jedn¹ z metod jest komunikacja wspomagaj¹ca i alternatywna, która wprowadzana jest u dzieci z najwiêkszymi problemami mowy
 u dzieci niemówi¹cych oraz u dzieci, których mowa
jest niezrozumia³a dla otoczenia.
W pierwszym okresie pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest obserwacja, czy w okresie 3  4
miesiêcy od rozpoczêcia uczêszczania do przedszkola
zwiêkszy³ siê zasób s³ów i polepszy³a komunikacja z otoczeniem. Czêsto dzieci z opónionym rozwojem mowy
w rodowisku rówieniczym nadrabiaj¹ braki w zakresie komunikacji werbalnej i stymulowane chêci¹ porozumiewania siê z innymi dzieæmi, zaczynaj¹ mówiæ.
W ostatnim czasie w naszej placówce nast¹pi³ taki zwrot
u dziecka z hipotoni¹, które pocz¹tkowo nie rokowa³o
na szybki wzrost s³ownictwa czynnego, tra³o bowiem
do przedszkola jako dziecko niemówi¹ce, z du¿ymi
problemami w zakresie napiêcia miêniowego, a w przeci¹gu jednego semestru zaczê³o samoistnie mówiæ.
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Po okresie adaptacji dziecka w przedszkolu, kiedy
jego stan emocjonalny jest ju¿ stabilny (dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi adaptuj¹ siê zwykle
nieco d³u¿ej ni¿ dzieci zdrowe) podsumowywane
s¹ wyniki obserwacji dziecka, do których dochodz¹
wywiady ze rodowiskiem rodzinnym oraz z nauczycielami, maj¹cymi na co dzieñ kontakt z dzieckiem.
Decyzjê o wprowadzeniu komunikacji wspomagaj¹cej
lub alternatywnej u danego dziecka podejmuje zawsze
zespó³ specjalistów, w którego sk³ad wchodz¹:
 logopeda,
 pedagodzy specjalni,
 psycholog,
 terapeuta SI.
Kolejnym krokiem jest rozmowa z rodzicami
dziecka, w czasie której przedstawiana jest funkcja
komunikacji wspomagaj¹cej b¹d alternatywnej, cele
oraz korzyci jej wprowadzenia.
W ci¹gu ostatnich kilku lat komunikacja wspomagaj¹ca lub alternatywna zosta³a wprowadzona
w naszej placówce u dzieci z nastêpuj¹cymi zaburzeniami mowy:
 niedokszta³cenie mowy pochodzenia korowego
(dysfazja motoryczna),
 oligofazja na tle zespo³u Downa,
 anartria.
Dziecko z niedokszta³ceniem mowy pochodzenia korowego o typie dysfazji motorycznej tra³o do
naszego przedszkola w wieku czterech lat. Ch³opiec
porozumiewa³ siê z otoczeniem jedynie za pomoc¹
intuicyjnych gestów. Bardzo d³ugo trwa³ okres adaptacji dziecka  oko³o 5 miesiêcy. Dziecko by³o wycofane, oczekiwa³o du¿ego wsparcia ze strony otocze-
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nia, nie nawi¹zywa³o relacji z innymi, na jak¹kolwiek
zmianê (np. wyjcie z grupy na zajêcia indywidualne, proponowanie nowych aktywnoci w czasie zajêæ) reagowa³o p³aczem. Po up³ywie oko³o
6 miesiêcy ch³opiec na zajêciach logopedycznych
zacz¹³ podejmowaæ pierwsze próby mówienia. By³y
to najpierw wyrazy dwiêkonaladowcze oraz jednosylabowe lub dwusylabowe wyrazy z³o¿one z sylab otwartych. Ju¿ po pierwszych próbach rozbudowywania s³ownictwa czynnego okaza³o siê jednak,
¿e, ze wzglêdu na rodzaj uszkodzenia, wystêpuje
ogromny problem z utrwalaniem schematów wyrazowych i zapamiêtywaniem sekwencji ruchów artykulacyjnych (problemy z kinestezj¹). Pierwsz¹ potrzeb¹
okaza³o siê wiêc stworzenie pomocy dydaktycznej,
dziêki której dziecko bêdzie mia³o zawsze przy sobie
zestaw s³ownictwa podstawowego  segregator z piktogramami. Ch³opiec wykorzystywa³ piktogramy do
komunikacji z otoczeniem oko³o roku, utrwala³ przy
tym umiejêtnoci werbalizowania swoich potrzeb.
Stosowanie piktogramów pozwoli³o mu uwierzyæ
w siebie, wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ (dziecko by³o
w normie intelektualnej), nawi¹zaæ lepszy kontakt ze
rodowiskiem rówieników.
Kolejne przypadki, które chcia³abym omówiæ,
to dzieci z zespo³em Downa, traaj¹ce do naszej
placówki jako dzieci niemówi¹ce. U tych dzieci rozwój mowy jest zwykle znacznie rozci¹gniêty w czasie. Zdarzaj¹ siê przypadki, gdy dzieci trzy- lub czteroletnie wokalizuj¹, a piêcioletnie wymawiaj¹ tylko
wyrazy dwiêkonaladowcze oraz sygnalizuj¹ podstawowe potrzeby. W przypadku tych dzieci komunikacja wspomagaj¹ca wprowadzana jest w pierwszej
kolejnoci, po krótkim okresie obserwacji i zdiagnozowaniu umiejêtnoci i potrzeb dziecka. Jedn¹
z pierwszych pomocy, które dziecko dostaje, jest
tablica komunikacyjna. Pozwala ona wyraziæ dziecku
podstawowe potrzeby czy te¿ preferencje zabawy lub
æwiczeñ w czasie zajêæ. S¹ to m.in. takie podstawowe
wyra¿enia, jak: chcê, nie chcê, podoba mi siê, nie podoba,
chcê iæ do ³azienki i nazwy zabaw: czytanie ksi¹¿ki,
zabawa pi³k¹, samochodem itp., a tak¿e aktywnoci
w czasie zajêæ (zajêcia logopedyczne): s³uchanie,
naladowanie i odgadywanie dwiêków, ogl¹danie
i nazywanie obrazków, wykonywanie æwiczeñ oddechowych itp. Dzieci z zespo³em Downa nawi¹zuj¹
zwykle bardzo dobry kontakt ze rodowiskiem, chêtnie
ucz¹ siê imion dzieci z grupy oraz pañ, z którymi maj¹
kontakt w przedszkolu. Elementem niezbêdnym na
ich tablicach czy te¿ w segregatorach do komunikacji,
jest umieszczenie zdjêæ tych osób.
Ostatnim przypadkiem, który chcia³abym opisaæ,
jest dziewczynka z anartri¹, której terapia pod moim
kierunkiem rozpoczê³a siê w roku 2003, gdy dziecko
mia³o 5 lat. Dziewczynka swoj¹ drogê do korzystania z komunikacji alternatywnej rozpoczê³a od zdjêæ
cz³onków rodziny. Jako dziecko niemówi¹ce mia³a
utrudniony kontakt ze rodowiskiem rówieników
w grupie, przyniesienie wiêc zdjêæ do przedszkola
bardzo o¿ywi³o i odwie¿y³o jej kontakt z dzieæmi,
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które z zainteresowaniem ogl¹da³y album i zgadywa³y,
kto jest przedstawiony na zdjêciach. W grupie przedszkolnej i w rodowisku domowym na obiektach,
z których korzysta³a dziewczynka, pojawi³y siê piktogramy w celu przybli¿enia dziecku znaczeñ znaków
podstawowych i odniesienia ich do rzeczywistoci.
Dzieci z grupy dziewczynki bardzo szybko nauczy³y
siê interpretowaæ wskazywane przez ni¹ znaki, rzecz¹
codzienn¹ by³o wykorzystywanie segregatora z piktogramami na zajêciach w grupie, jak i na zajêciach
specjalistycznych oraz w domu. Pocz¹tkowo by³o to
segregator formatu A5.
Po pierwszym semestrze zajêæ dziewczynka mia³a
ju¿ wprowadzonych kilkadziesi¹t znaków: spo³eczne:
4, osoby: 15, przymiotniki: 2, czasowniki: 21, rzeczowniki: 48. Obejmowa³y one swym zakresem podstawowe czynnoci i obiekty, z którymi dziecko mia³o
do czynienia na co dzieñ. Po kolejnym semestrze zajêæ
stan s³ownictwa przedstawionego za pomoc¹ piktogramów prezentowa³ siê nastêpuj¹co: 5 wyra¿eñ
o charakterze spo³ecznym, 15 okreleñ osób, 11 przymiotników, 33 czasowniki, 76 rzeczowników. Do
wprowadzonych wczeniej czêci mowy dosz³y liczebniki do dziesiêciu oraz historyjki z³o¿one z piktogramów, przedstawiaj¹ce wydarzenia z ¿ycia dziecka,
np. wycieczkê przedszkoln¹ do gospodarstwa agroturystycznego, przebieg wi¹t wielkanocnych lub
wydarzenia, które mia³y miejsce w domu w czasie
weekendów. Dziewczynka chêtnie wraca³a do historyjek, dziêki którym mog³a podzieliæ siê swoimi
dowiadczeniami i prze¿yæ na nowo mi³e dla niej
wydarzenia. Pozosta³ymi piktogramami dziecko
pos³ugiwa³o siê pokazuj¹c je w okrelonych sekwencjach: podmiot, orzeczenie, dope³nienie, a nawet
przydawka. Dziewczynka wykazywa³a bardzo du¿o
skojarzeñ je¿eli chodzi o obiekty rzeczywiste i ich
przedstawienia na piktogramach, szybko wiêc uczy³a
siê nowych znaków i etykietowanie otoczenia sta³o siê
zbêdne.
W styczniu 2005 roku segregator formatu A5
okaza³ siê zbyt ma³y dla ci¹gle wzrastaj¹cego zasobu s³ownictwa naszej podopiecznej. Dziewczynka
zaczê³a siê ju¿ pos³ugiwaæ segregatorem formatu A4.
Znaki w poszczególnych kategoriach przedstawia³y siê
w tamtym okresie nastêpuj¹co: 7 wyra¿eñ spo³ecznych,
35 okreleñ osób, 21 przymiotników, 39 czasowników,
172 rzeczowniki, 10 liczebników, 2 przyimki. Ogó³em:
286 znaków. Na uwagê zas³ugiwa³ w tym momencie
wzrost s³ownictwa z zakresu przymiotników, z których
dziewczynka korzysta³a coraz bardziej wiadomie,
oraz pojawienie siê przyimków, które jednak nie
by³y wykorzystywane przez dziecko zbyt czêsto.
W ci¹gu kolejnego pó³rocza s³ownictwo dziewczynki
zwiêkszy³o siê prawie dwukrotnie: spo³eczne: 7, osoby: 45, przymiotniki: 41, czasowniki: 45, rzeczowniki:
309, liczebniki: 31, przyimki 14, przys³ówki: 8. Etykietowanie piktogramów napisami pozwoli³o dziewczynce lepiej przyswajaæ nazwy obiektów i czynnoci
w czytaniu globalnym. Dziecko biegle porusza³o siê
w swoim segregatorze z piktogramami, do których
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by³a równie¿ do³¹czona lista tytu³ów ulubionych bajek,
imiona dzieci z grupy, z których korzysta³a bezb³êdnie,
oraz dni tygodnia. Przychodz¹c na zajêcia, dziewczynka okrela³a, jaki dzieñ tygodnia, który dzieñ miesi¹ca
i jaki miesi¹c mamy, a wychodz¹c z zajêæ, umawia³a siê
na kolejne wed³ug tego samego schematu: dzieñ tygodnia, miesi¹ca i miesi¹c. Zawsze przy tym pamiêta³a
o zajêciach i pilnowa³a terminów.
W kolejnym roku komunikacja za pomoc¹ piktogramów by³o ci¹gle wzbogacana o nowe s³ownictwo.
Dziewczynka chêtnie pos³ugiwa³a siê piktogramami,
z których uk³ada ca³e opisy zdarzeñ lub zaplanowanych czynnoci. Do dotychczas wprowadzonych
i rozbudowywanych o nowe s³ownictwo czêci mowy
do³¹czy³y znaki oznaczaj¹ce czas teraniejszy, przesz³y
i przysz³y. Po przyjciu do domu, korzystaj¹c z zasobu
piktogramów i zdjêæ, dziecko potra³o opowiedzieæ
o wydarzeniach z przedszkola. Piktogramy wzmacnia³y
równie¿ u dziecka rozumienie wyrazów, a nawet zdañ
w czytaniu globalnym. Dziewczynka rozpoznawa³a
w tym okresie w czytaniu globalnym rzeczowniki oraz
czasowniki w formie osobowej. Wprowadzane i rozbudowywane mia³a równie¿ stosunki przestrzenne,
które ró¿nicowa³a za pomoc¹ przyimków w izolacji
oraz za pomoc¹ wyra¿eñ przyimkowych. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e sukcesywny wzrost wykorzystywanego przez dziecko s³ownictwa dokonywa³ siê przy wydatnym udziale i zaanga¿owaniu rodziców, którzy byli
w ci¹g³ym kontakcie z przedszkolem i systematycznie
pracowali z dzieckiem w domu.
We wrzeniu 2006 r. s³ownictwo dziecka prezentowa³o siê nastêpuj¹co: wyra¿enia spo³eczne: 21,
osoby: 76, przymiotniki: 48, czasowniki: 54, rzeczow-

niki: 394, przyimki: 14, liczebniki: 31. Ogó³em: 638
znaków. Od tego momentu dziewczynka zaczê³a siê
tak¿e pos³ugiwaæ 9-polowym komunikatorem SpeakTalk z 5-cioma poziomami. Wykorzystywanie komunikatora przez dziecko w codziennych sytuacjach
by³o du¿ym u³atwieniem je¿eli chodzi o rozumienie
dziewczynki przez osoby, które jej dot¹d nie zna³y.
Niebywa³ym prze¿yciem by³o dla dziecka zrobienie
w sklepie zakupów, kiedy mog³o samo poprosiæ
o okrelone produkty, przywitaæ siê i po¿egnaæ.
Stopniowo wraz z up³ywem czasu dziewczynka tak
siê z¿y³a ze swoim segregatorem, zwanym ksi¹¿k¹
do mówienia, ¿e niemo¿liwe by³o wyjcie z domu
czy funkcjonowanie w przedszkolu bez tej pomocy.
Obecnie dziecko kontynuuje naukê w szkole dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przedstawione przeze mnie przypadki z ostatnich
kilku lat wiadcz¹ dobitnie o tym, jak wa¿ne jest wykorzystywanie komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej u dzieci z problemami mowy. Nawet w przedszkolu integracyjnym, do którego dzieci z ciê¿kimi
uszkodzeniami traaj¹ raczej rzadko, komunikacja ta
powinna byæ stosowana u dzieci, które maj¹ problemy z mow¹. Dziêki w³aciwie prowadzonej terapii
dzieci z zaburzeniami mowy pokonuj¹ swoje s³abe
strony, nawi¹zuj¹ lepszy kontakt ze rodowiskiem
rówieników oraz ze rodowiskiem domowym. Komunikacja wspomagaj¹ca b¹d alternatywna pozwala
otworzyæ siê dzieciom na otoczenie i odwrotnie 
pomóc otoczeniu dostrzec problemy dzieci. Wp³ywa
to na lepszy rozwój emocjonalny naszych podopiecznych i s³u¿y realizacji nadrzêdnego celu przedszkola:
integracji. ¡

Rozwijanie zabawy z u¿yciem znaków u ma³ych dzieci
z zaburzeniami w komunikowaniu siê [cz. 1]
Alina Smyczek
Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie
Wstêp
Dojrza³oæ zabawy to jeden z wa¿niejszych czynników,
jaki obserwuj¹ diagnoci oceniaj¹cy rozwój ma³ego
dziecka. Oceniaj¹ rodzaj zabawy, uwagê i koncentracjê,
zaanga¿owanie manualne, u¿ycie rekwizytów, ich
liczbê i role przypisywane im przez dziecko, a tak¿e
szereg umiejêtnoci zwi¹zanych z komunikacj¹. Chodzi przede wszystkim o zdolnoæ dziecka do jakiej
formy reprezentacji, czyli to, czy w jego umyle utrzymuje siê pamiêæ obiektów czy zdarzeñ niedostêpnych
w rzeczywistoci, które jest ono w stanie przywo³aæ
za pomoc¹ swojego dzia³ania. U¿ycie gestów
symuluj¹cych zdarzenia, obrazków z uwzglêdnieniem
ich treci czy wykorzystywanie przedmiotów
w sposób nie podyktowany ich przeznaczeniem, ale
z przypisaniem innej roli s¹ dowodami na to, ¿e funkcja symboliczna rozwinê³a siê i mo¿e stanowiæ bazê
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poznawcz¹ dla rozwoju jêzykowego. Korelacja miedzy
rozwojem zabawy symbolicznej i nabywaniem jêzyka
zosta³a wielokrotnie potwierdzona.
Zabawa jest te¿ doskona³¹ okazj¹ do obserwacji
u¿ywania jêzyka lub zachowañ przedjêzykowych
w ró¿nych funkcjach komunikacyjnych, a tak¿e umiejêtnoci nawi¹zywania kontaktu z doros³ym, tworzenia wspólnego pola uwagi, porozumienia miêdzy
partnerami, dostrajania siê czasowego w zabawie
naprzemiennej i innych czynników, jakie buduj¹ obraz
kompetencji spo³ecznych dziecka.
Dzieci o zaburzonym rozwoju poznawczym,
spo³ecznym i jêzykowym potrzebuj¹ zabawy jako
g³ównej p³aszczyzny nabywania nowych umiejêtnoci.
Jeli dziecko samo nie jest w stanie spontanicznie
u¿ywaæ pierwszych zachowañ znacz¹cych czy s³ów,
doros³y w zabawie modeluje je, stwarzaj¹c optymalne
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Hania i dziadek: upominanie siê przez kompleks o¿ywienia
i patrzenie na doros³ego
warunki do ich powielania. Jeli dziecko osi¹gnê³o ju¿
potrzebn¹ dojrza³oæ poznawcz¹, a nie ma warunków
do tego, by wypowiadaæ s³owa  siêgn¹æ nale¿y
po formy wspomagaj¹ce: przedmioty o znaczeniu
symbolicznym, gesty lub znaki graczne. Nie mam
w¹tpliwoci, ¿e w przypadku ma³ych dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu siê, zabawa stanowi
najwa¿niejsz¹ p³aszczyznê dzia³añ prowadz¹cych do
zbudowania systemu komunikacji wspomagaj¹cej lub
alternatywnej. Poszczególne rodzaje zabawy, adekwatnie dobierane i prowadzone, pozwalaj¹ dziecku modelowanemu przez doros³ego wielokrotnie i coraz lepiej
u¿ywaæ pojedynczych znaków czy nowych zwrotów.
Tym samym  poszerzany sukcesywnie jêzyk daje
dziecku szansê na twórcze, coraz dojrzalsze bawienie
siê i osi¹ganie kolejnych etapów rozwoju poznawczego.
Regu³y uczenia jêzyka w zabawie
Badacze opisali optymalne warunki, w których dzieci ucz¹ siê jêzyka. Ich wnioski mo¿na potraktowaæ
jako zasady prowadzenia interwencji w tym zakresie. Pierwsza, generalna  to wymóg uczenia jêzyka
w kontekcie (Bokus, Shugar 2007). Uczenie jêzyka poprzez æwiczenie wypowiadania s³ów w oderwaniu od
ich funkcji i mocy sprawczej zosta³o skrytykowane ju¿
w latach 80-tych (Kaiser 1993). Zabawa stanowi kontekst dla dzia³añ dziecka i doros³ego. Dziecko winno
mieæ w niej swobodê dzia³ania, mo¿liwoæ wyboru kierunku zabawy, wielokrotnego sprawdzania efektów
swojego dzia³ania, kierowania zachowaniem doros³ego,
a zwykle nie ma na to miejsca w modelu gabinetowostolikowym, gdzie doros³y pokazuje dziecku obiekty
czy obrazki i wymaga wypowiadania ich nazw.
Shaffer (1990) opisywa³ tzw. epizody wspólnego zaanga¿owania jako sytuacje, w których uczenie siê pocz¹tków jêzyka by³o najskuteczniejsze.
Przywo³a³ szereg innych badañ, w których promowana by³a zasada jeden  jeden. Zabawa w diadzie dziecko  doros³y przy zainteresowaniu obojga
jest sytuacj¹ optymaln¹, w której dziecko otrzymuje
najlepsze wzorce do naladowania. Zachowuje siê
2(17)/2009

wówczas w sposób najbardziej zaawansowany rozwojowo. Doros³y jest skupiony na dziecku i odczytuje
bezb³êdnie jego d¹¿enia. Umo¿liwia mu to dzia³anie
wed³ug kolejnej zasady: nazywaj to, czym dziecko jest
aktualnie zainteresowane. Zainteresowanie wyra¿a siê
najczêciej spojrzeniem dziecka w kierunku obiektu lub sytuacji. Na etapie nabywania nazw mówienie do dziecka o tym, na co ono w danej chwili nie
patrzy, jest daleko mniej efektywne. Ta regu³a idzie
w parze z optymalnym stylem wypowiedzi kierowanych do dziecka przez doros³ego podczas zabawy. Styl
dyrektywny, w którym dziecko ma realizowaæ plan
doros³ego, nie sprzyja twórczoci i spontanicznemu
u¿ywaniu jêzyka. By je uzyskaæ, doros³y oprócz komentowania tego, co robi dziecko (nazywania), winien
pozwoliæ, by dziecko kierowa³o nim, a tak¿e zadawaæ
otwarte pytania zachêcaj¹ce dziecko do podejmowania
kolejnych sekwencji dzia³ania.
Ostatni¹ zasad¹, o jakiej chcê wspomnieæ, jest
tworzenie jêzykowego rusztowania (ang. scaffolding)
przez osobê doros³¹. Pojêcie to wprowadzi³ Bruner
w latach osiemdziesi¹tych XX wieku. Chodzi o to,
by tak modelowaæ w³asne wypowiedzi, by by³y one
pomocne dziecku zarówno w rozumieniu mowy, jak
te¿ w nabywaniu kompetencji w u¿ywaniu nowych
s³ów. Doros³y u¿ywa zwykle uproszczonego jêzyka,
w którym kluczowe pojêcie pojawia siê wiele razy
w czytelnych kontekstach. Dziecku ³atwiej wówczas
po³¹czyæ je z eksponowanym elementem zabawy
i nauczyæ siê u¿ywania go. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym
wypadku mam na myli jêzyk doros³ego w postaci
mowy wspomaganej znakami, jakich uczy siê dziecko.
W nauce komunikacji wspomagaj¹cej u¿ywanie nowego kodu przez doros³ego jest konieczne. Nale¿y je
uznaæ za podstawowy sposób modelowania dziecka,
od którego oczekujemy u¿ywania znaków.
Niniejszy artyku³ ma na celu uporz¹dkowanie zabaw u¿ywanych w sesjach z ma³ymi dzieæmi z zaburzeniami w komunikowaniu siê ze szczególnym
uwzglêdnieniem tych najwczeniejszych. Na pocz¹tek
warto zaznaczyæ pierwsze funkcjonalne kryterium ich
podzia³u  ze wzglêdu na to, czy dziecko ma zdolnoæ
reprezentacji czy nie.
Sporód zabaw z okresu przedsymbolicznego wybraæ mo¿emy:
 manipulacyjne,
 sensoryczne,
 ruchowe,
 konstrukcyjne.
Dzieciom, które potra¹ pos³ugiwaæ siê obiektami
i symbolami, by odnosiæ siê do obiektów lub zdarzeñ
nieobecnych, proponowaæ mo¿emy dodatkowo zabawy:
 tematyczne,
 twórcze (plastyczne, teatrzyki),
 dydaktyczne.
Jednak  niezale¿nie od poziomu  aby zabawy
te mia³y walor podnoszenia umiejêtnoci komunikacyjnych, musz¹ byæ pomylane jako zabawy
z interakcj¹.
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Na poziomie przedsymbolicznym w zabawach interakcyjnych mo¿emy kszta³towaæ relacje i umiejêtnoci
podstawowe:
 wykorzystanie kompleksu o¿ywienia i poszukiwanie sygna³u potwierdzaj¹cego,
 patrzenie na doros³ego,
 przenoszenie spojrzenia miêdzy obiektami i osobami,
 wiadome wyodrêbnianie sporód rosn¹cej liczby
obiektów,
 umiejêtnoæ respektowania naprzemiennoci.
Wraz z pojawieniem siê u dziecka sta³oci przedmiotu mo¿na stawiaæ cele przybli¿aj¹ce dziecko do
u¿ywania jêzyka, takie jak:
 rozumienie odnoszenia,
 rozumienie nazw i poleceñ (w przypadku dzieci
nie rozumiej¹cych mowy polecenia czy proby trzeba wzmacniaæ pokazuj¹c znak)
 u¿ywanie pojedynczych znaków,
 u¿ywanie wypowiedzi wieloelementowych.
Aby dobrze planowaæ udzia³ jêzyka w zabawach,
warto siêgn¹æ do badañ Marii Przetacznikowej (1985)
o przedmiocie komunikatów ma³ych dzieci w ró¿nym
wieku. Wypowiedzi dotycz¹ce tu i teraz, a wiêc
czynnoci motorycznych, manipulacyjnych, aktualnie
wykonywanych czynnoci rutynowych i dostêpnych
spostrze¿eñ stanowi³y 85% wypowiedzi dzieci w wieku
1,6  2 lata, a tylko 35% komunikatów piêciolatków.
Komunikowanie o zabawie, czynnociach artystycznych, konstrukcyjnych, relacje, domys³y, projektowanie
i planowanie wype³nia³o jedynie 15% wypowiedzi
dzieci do drugiego roku ¿ycia i 65% piêciolatków.
I. Wczesne zabawy interakcyjne
Zabawy z okresu przedsymbolicznego proponowane
dziecku zale¿¹ od jego preferencji sensorycznych.
Poszukiwanie takich obiektów, które budz¹ motywacjê
dziecka ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci o zaburzonym rozwoju. Bywa, ¿e dziecko preferuje bodce pobudzaj¹ce okrelony uk³ad zmys³ów.
Poszukuj¹c wiêc jego ¿ywych reakcji, które mog¹ staæ
siê uwiadomionymi komunikatami  powinnimy
z tych preferencji skorzystaæ. Wyró¿niæ mo¿na trzy
rodzaje zabaw z tego poziomu w zale¿noci od charakteru zabawek i  co za tym idzie  rodzaju adekwatnych zachowañ lub komunikatów.
1. Upominanie siê o rzeczy: chcê!
W tych zabawach dziecko upomina siê wielokrotnie o
elementy, które w wyniku jego dzia³ania znikn¹, lub
przestan¹ byæ czynne w zabawie. Nadaj¹ siê do tego
np.:
 ma³e chrupki, lub kawa³ki paluszków do zjedzenia,
 pieni¹¿ki (guziki, zakrêtki od soków) do wrzucania
do skarbonki,
 kubeczki, które dziecko dok³ada do wie¿y lub
wk³ada jeden w drugi,
 du¿e elementy ³añcuchów lub korali, z których
powstaje sznur,
10

Franek i nauczycielka: sytuacja sprzyjaj¹ca upominaniu siê
poprzez przenoszenie spojrzenia
 pi³ki lub inne elementy do wszelkich zabawek z pochylniami (w zabawie doros³y musi z³apaæ pi³kê,
która przemierzy tor pochylni, by dziecko musia³o
upominaæ siê o ni¹, a nie  samodzielnie j¹ znaleæ
i bawiæ siê bez interakcji).
2. Upominanie siê o akcjê: jeszcze!
Tu licz¹ siê przyjemne doznania, których doros³y dostarcza dziecku. Czêsto s¹ to zabawy bez rekwizytów
lub takie, gdzie samo istnienie rekwizytu bez dzia³ania
doros³ego nie dostarcza przyjemnoci. W zabawach
tego rodzaju wa¿na jest sekwencyjnoæ i rytm, jaki
wyznaczaæ musi umieæ partner interakcji. Chodzi o to,
by dawa³ on dziecku za ka¿dym razem okrelon¹ porcjê
przyjemnoci ograniczon¹ naturalnie lub w sposób
przewidywalny, np. dzia³anie trwa przez czas recytowania prostego dwuwiersza albo nucenia czytelnej frazy
muzycznej. W ten sposób wielokrotnie tworzy okazjê
do upominania siê o jeszcze. Sprzyjaj¹ temu:
 hutanie w hutawce lub kocu,
 dotykanie lub masowanie d³oni przyjemnymi dla
dziecka fakturami,
 podrzucanie lub inne sposoby baraszkowania,
 piewanie dziecku lub wydawanie miesznych dla
dziecka dwiêków,
 wo¿enie w dzieciêcych samochodzikach lub w du¿ym pude³ku,
 pomoc przy zje¿d¿aniu ze zje¿d¿alni,
 piewanie dziecku,
 granie dziecku na instrumencie,
 recytowanie elementami baraszkowania (wierszyki
z momentem kulminacyjnym),
 puszczanie baniek, b¹czków, wiatraczków,
 wylewanie wody (lub wysypywanie substancji sypkich) na d³onie, rêce,
 w³¹czanie wiec¹cych lub graj¹cych zabawek.
3. Upominanie siê o akcjê: pomó¿ mi!
Nale¿y zbudowaæ tak¹ sytuacjê z przedmiotem,
w której dziecku do dzia³ania potrzebna jest pomoc doros³ego: udostêpnienie jakiej rzeczy, pomoc
w samodzielnym wykonaniu ciekawej czynnoci, po-
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Ela i nauczycielka: modelowanie upominania siê gestem
moc w wydostaniu siê z ograniczonej przestrzeni itp.
Mog¹ temu pos³u¿yæ:
 dawanie dziecku ciekawych przedmiotów (chrupek,
po¿¹danych zabawek, kilku kolejnych klocków)
zamkniêtych w pojemnikach, których dziecko nie
mo¿e otworzyæ samodzielnie,
 zawijanie w koc,
 wk³adanie dziecka do pojemników, du¿ych pude³
i tuneli (pod warunkiem, ¿e dziecko dobrze to znosi i bêdzie pozwala³o na kolejne próby tego rodzaju
eksperymentuj¹c z tym, czy na jego sygna³ doros³y
je uwolni),
 proponowanie dziecku zabawki z w³¹cznikiem, jakiego dziecko samo nie potra uruchomiæ,
 proponowanie dziecku narzêdzia, którego samo
jeszcze nie umie u¿yæ, ale cieszy je efekt jego

dzia³ania, np. m³otek do drewnianych ko³eczków,
zszywacz, dziurkacz, no¿yczki.
Zwykle w pocz¹tkowym etapie zachowañ nastawionych na zdobycie przedmiotu lub dostêpu do
okrelonych wra¿eñ dziecko bêdzie skoncentrowane
na nich w³anie, a nie na partnerze interakcji, który
jest ród³em przyjemnych doznañ, czy posiadaczem
po¿¹danej rzeczy. Warto siê z tym liczyæ i spe³niaæ
¿yczenia dziecka w zabawie, mimo ¿e nie s¹ one
kierowane wyranie do partnera, ani nie s¹ konwencjonalnymi lub umówionymi sposobami upominania
siê. Z dzieæmi funkcjonuj¹cymi na nieco wy¿szym
poziomie wymagaæ mo¿emy przenoszenia spojrzenia
z przedmiotu na doros³ego, wykonania okrelonych
gestów lub wokalizacji w zale¿noci od preferowanej
przez dziecko modalnoci w komunikacji.
Tak wiêc w zale¿noci od poziomu zaawansowania
dziecko bêdzie upominaæ siê:
 w dowolny sposób; poprzez kompleks o¿ywienia,
wokalizacje; ewentualnie komunikator (dla spotêgowania wra¿enia, ¿e dzia³anie dziecka przynosi dzia³anie doros³ego; informacja zwrotna, ¿e
dziecko co wykona³o. Dotyczy to zw³aszcza dzieci
ze z³o¿on¹ niepe³nosprawnoci¹),
 z patrzeniem na doros³ego (fot. 1),
 z przenoszeniem spojrzenia: przedmiot-doros³y
(fot. 2),
 z u¿yciem umówionego zachowania z repertuaru
dziecka (fot. 3),
 z u¿yciem konkretnej wokalizacji (s³owa, prototypu
s³owa), gestu, poprzez wskazanie znaku. ¡
Czêæ II artyku³u wraz z bibliogra¹ uka¿e siê w kolejnym numerze.

Konkrety – znaki przestrzenno-dotykowe – piktogramy
Agnieszka Adamczyk
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni
Poziom umiejêtnoci w zakresie porozumiewania siê
uwarunkowany jest polietiologicznie. Zale¿y miêdzy
innymi od poziomu rozwoju poznawczego.
Poziom przedsymboliczny, poziom symboli konkretnych, poziom symboli abstrakcyjnych  to kolejne
etapy rozwoju porozumiewania siê. Ka¿dy z nich
charakteryzuje siê odmiennymi sposobami porozumiewania siê. Od prymitywnych i umownych gestów,
poprzez gesty symboliczne, symbole jednoznaczne
 tj. przedmioty (trójwymiarowe) i obrazki (dwuwymiarowe), a¿ po mowê, jêzyk migany, jêzyk pisany,
pismo Braillea, abstrakcyjne kszta³ty (np. NonSLIP),
abstrakcyjne rysunki (np. symbole Blissa).
Ka¿da osoba, która nie jest zdolna przejæ od stadium komunikacji przedsymbolicznej (gesty) do stadium porozumiewania siê za pomoc¹ symboli abstrakcyjnych mo¿e byæ kandydatem do korzystania
z symboli jednoznacznych. Symbole te s¹ odpowied2(17)/2009

nie dla ka¿dego wieku  w³¹czaj¹c niemowlêta (w domowej interwencji), dzieci i m³odzie¿ w placówkach
edukacyjnych, oraz doros³ych w placówkach rehabilitacyjnych (Rowland, Schweigert 1995, str. 7).

Znaki przestrzenno-dotykowe i piktogramy
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Pojêcie cukierki: znak przestrzenno-dotykowy i piktogram
Osoby porozumiewaj¹ce siê za pomoc¹ symboli
jednoznacznych  to grupa zró¿nicowana zarówno
pod wzglêdem wieku, jak i umiejêtnoci poznawczych, motorycznych (Tetzchner, Martinsen, 2002).
Zró¿nicowana jest równie¿ kategoria symboli jednoznacznych (która wraz z kategori¹ gestów symbolicznych, konstytuuje kategoriê symboli konkretnych). Kategoriê symboli jednoznacznych stanowi¹
trójwymiarowe znaki przestrzenno-dotykowe oraz
dwuwymiarowe piktogramy, zdjêcia, obrazki, ilustracje (Rowland, Schweigert 1995).
Przejcie od porozumiewania siê z u¿yciem konkretów do u¿ywania systemu gracznego mo¿e byæ
procesem d³ugim, a dla osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ czêsto drog¹ niezwykle
trudn¹ do przebycia. W literaturze spotyka siê
okrelenie kamieni milowych, które wi¹¿¹ siê
z przejciem z jednego etapu w drugi w procesie
nabywania kompetencji komunikacyjnych. Dla osób
z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ czy dla
ma³ych dzieci porozumiewanie siê z wykorzystaniem znaków trójwymiarowych mo¿e stanowiæ etap
poredni do porozumiewania siê z wykorzystaniem
symboli dwuwymiarowych, np. piktogramów.
Wykorzystywane w mojej pracy znaki przestrzennodotykowe wykonujê we wspó³pracy z rodzicami
oraz innymi osobami pracuj¹cymi z dzieckiem czy
osob¹ doros³¹ z wielorak¹ niepe³nosprawnoci¹.
Realne przedmioty przymocowujê do kartonowych
podk³adek o wymiarach 15×15 cm, oklejonych czarn¹
foli¹ samoprzylepn¹.
Podk³adki s¹ niezwykle istotne. Konkrety, które
wykorzystujemy w funkcji komunikacyjnej, mog¹
pe³niæ tak¿e funkcje u¿ytkowe. Natomiast znaki
przestrzenno-dotykowe stosowane s¹ wy³¹cznie do
porozumiewania siê. Podk³adka podkrela ró¿nicê
pomiêdzy symbolem a desygnatem, jak np. w przypadku znaków przestrzenno-dotykowych £Y¯KA czy
P£YTA CD.
Na wybór znaków przestrzenno-dotykowych do
porozumiewania siê z osobami z g³êbsz¹ z³o¿on¹
niepe³nosprawnoci¹ mia³ wp³yw fakt, i¿ znaki te:
 s¹ ikoniczne  maj¹ wyrane, uchwytne za pomoc¹
zmys³ów powi¹zania z desygnatem i dlatego nie
wymagaj¹ takich zdolnoci umys³owych jak symbole abstrakcyjne;
 poniewa¿ s¹ sta³e (permanentne) nie wymagaj¹
od pamiêci u¿ytkownika tak wiele, jak pos³ugiwanie siê mow¹ czy znakami. Poniewa¿ musz¹
12

byæ wy³¹cznie rozpoznane z zestawu symboli,
wymagaj¹ jedynie pamiêci odpoznawczej, ni¿szego poziomu zdolnoci umys³owych ni¿ pamiêæ
odtwórcza;
 mo¿na nimi manipulowaæ. Mog¹ byæ podniesione
i wrêczone komu, b¹d umieszczone blisko desygnatu (Rowland, Schweigert 1995, str. 9). Podczas
zespo³owych zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych
ta cecha znaków przestrzenno-dotykowych pozwala na nawi¹zywanie relacji nie tylko uczeñ  nauczyciel, ale tak¿e uczeñ  uczeñ. Ponadto moim uczniom z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹ ³atwiej wzi¹æ
do rêki znak przestrzenno-dotykowy ni¿ konkret;
 mog¹ byæ wybrane poprzez prost¹ reakcjê
motoryczn¹  jak dotkniêcie lub wskazanie, st¹d
ni¿sze wymagania w stosunku do u¿ytkownika
w zakresie ma³ej motoryki (Rowland, Schweigert
1995, str. 10). Kiedy u¿ytkownik znaków wybiera
z dwóch musimy siê upewniæ czy jest to wybór pozytywny, czy negatywny, tj. czy wskazanie oznacza
wybór, czy odrzucenie danego konkretu, znaku
przestrzenno-dotykowego, b¹d piktogramu;
 s¹ rozpoznawalne dotykowo, mo¿e wiêc rozró¿niæ
je osoba niewidz¹ca (Rowland, Schweigert 1995,
str. 10). Tworz¹c znaki przestrzenno-dotykowe dla
moich uczniów staram siê, by by³y rozpoznawalne
polisensorycznie, np. CUKIERKI,
CHOINKA.
Znak przestrzenno-dotykowy CUKIERKI mo¿na
rozpoznaæ za pomoc¹ zmys³u wzroku, dotyku,
s³uchu (szelest papierków od cukierków), wêchu
(zapach cukierków). Natomiast znak przestrzennodotykowy CHOINKA mo¿na ponadto rozpoznaæ
z wykorzystaniem czucia termicznego (ciep³o od
wiate³ek choinkowych) oraz czucia powierzchniowego (w zale¿noci od poziomu wra¿liwoci jod³a
 dla osób wra¿liwych na dotyk, b¹d wierk
 dla osób, które potrzebuj¹ intensywniejszych
bodców).
Symbole te posiadaj¹ równie¿ wady: s¹ nieporêczne.
S¹ tak¿e niekonwencjonalne, korzysta z nich niewiele
osób.
Dobieraj¹c symbole staram siê, by by³y one:
 funkcjonalne, np.: oznaczaj¹ce jedzenie, picie;
 motywuj¹ce, np.: oznaczaj¹ce przedmiot zainteresowañ  klocki, pi³kê; ulubiona aktywnoæ mo¿e
nast¹piæ bezporednio po wyborze symbolu;
 u¿ywane regularnie i wystarczaj¹co czêsto, aby
uczeñ móg³ je przyswoiæ mo¿liwie szybko (Rowland, Schweigert 1995).
W swojej pracy u¿ywam symboli na ró¿nych poziomach reprezentacji (ró¿ne typy symboli):
 przedmioty identyczne  obiekty u¿ywane w trakcie danej aktywnoci reprezentuj¹ tê czynnoæ lub
taki sam przedmiot u¿ywany w trakcie jej wykonywania, np. P£YTA CD, £Y¯KA;
 fragmenty przedmiotów przedmioty towarzysz¹ce
czynnoci;
 symbole maj¹ce jedn¹ lub dwie cechy wspólne
z desygnatem (zale¿nie od mo¿liwoci zmys³owych
ucznia). Ten poziom reprezentacji jest bardziej
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Pojêcie rysowaæ: znak przestrzenno-dotykowy, piktogram
u³atwiony i piktogram
abstrakcyjny w porównaniu do powy¿ej prezentowanych;
 symbole utworzone sztucznie  mo¿na sztucznie
stworzyæ symbol, ucz¹c powi¹zania tego symbolu
z desygnatem, przez sta³e pokazywanie symbolu
w trakcie zajêæ lub zainstalowanie go na sprzêcie,
który ma on symbolizowaæ;
 miniatury (Rowland, Schweigert 2000).
Konstruuj¹c znak przestrzenno-dotykowy biorê
tak¿e pod uwagê budowê piktogramu reprezentuj¹cego to samo pojêcie. Dbam, by uk³ad poszczególnych
elementów znaku przestrzenno-dotykowego odzwierciedla³ piktogram. Jest to istotne w przejciu
od komunikowania z wykorzystaniem znaków
przestrzenno-dotykowych do u¿ywania piktogramów
czy u³atwionych piktogramów. Zaobserwowa³am, ¿e
pomimo stosowania powy¿szych zasad, czêsto przejcie
na poziom porozumiewania siê z wykorzystaniem
okrelonych piktogramów jest bardzo trudne. Mo¿e
wynikaæ to z faktu, ¿e dany piktogram jest nieczytelny
dla uczniów, np. piktogram DMUCHA, RYSUJE,
Stosujê wówczas tzw. u³atwienia piktogramów.
Polega to na naniesieniu na dany piktogram znaku
przestrzenno-dotykowego (b¹d jego elementów), za
pomoc¹ którego uczeñ ju¿ wczeniej siê komunikowa³.
U³atwieniem piktogramu DMUCHA jest umieszczone
na piktogramie piórko w kontrastowym kolorze
(u¿ywane podczas czynnoci dmuchania i stanowi¹ce
element znaku przestrzenno-dotykowego). W polu
piktogramu RYSUJE przedstawiaj¹cego rysuj¹c¹
d³oñ mo¿na dla u³atwienia przytwierdziæ czerwon¹
kredkê.
Pewien rodzaj u³atwieñ stosujê na ni¿szym
poziomie przygotowuj¹c dziecko do u¿ycia bardziej
zaawansowanej formy znaku, jak np. w przypadku
znaku przestrzenno-dotykowego CZEÆ. Gdy uczeñ
zaakceptuje dotyk mojej d³oni, artyku³owane b¹d
melodyjnie wypowiadane czeæ + imiê dziecka,
do³¹czam szablon d³oni. Szablon ten to d³oñ wyciêta
w kartonie o wymiarach 15 x 15 cm. Uczeñ czuje
dotyk mojej d³oni, jej ciep³o, s³yszy mój g³os (s¹ to
elementy znane, wiêc bezpieczne) i dopiero wtedy
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wprowadzam elementy nowe, tj. szablon d³oni, by na
kolejnym etapie porozumiewania zast¹piæ go znakiem
przestrzenno-dotykowym czy piktogramem.
Komunikuj¹c siê z ma³ym dzieckiem czy
z osob¹ z g³êbok¹ z³o¿on¹ niepe³nosprawnoci¹ na
pocz¹tkowym etapie nale¿y zwróciæ uwagê na dobór
i wyran¹ demonstracjê symbolu, stawianie pytañ
zamkniêtych i otwartych, wybór (z dwóch, potem
trzech, itd.), prezentacjê znaku i nazywanie czynnoci
bezporednio przed jej wykonaniem, w trakcie jej
trwania, tu¿ po zakoñczeniu czynnoci. Wa¿ne jest
wyrane zaznaczenie zakoñczenia aktywnoci  np.
chowanie konkretu do pude³ka, odwracanie znaku
przestrzenno-dotykowego, sprawdzenie d³oni¹, odwracanie piktogramu i chowanie do pude³ka. Zaobserwowa³am, ¿e te dzia³ania czêsto prowadz¹ do
wykszta³cenia umiejêtnoci samodzielnego koñczenia
czynnoci przez dziecko.
Bibliograa:
Rowland Ch., Schweigert M., Systemy symboli
jednoznacznych. Komunikacja symboliczna dla osób
ze z³o¿onymi ograniczeniami, Towarzystwo Pomocy
G³uchoniewidomym, Warszawa 1995
Rowland Ch., Schweigert M., Tangible Symbols, Tangible
Outcomes, [w:] AAC Augmentative and Alternative
Communication, Volume 16/2000, str. 61  76
Tetzchner S., Martinsen H., Wprowadzenie do wspomagaj¹cych i alternatywnych sposobów porozumiewania siê,
Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów, Warszawa 2002

AKTUALNOCI

¡

AbleDay. Prawie 100 osób wziê³o udzia³ w AbleDay, warsztacie zastosowania produktów rmy
AbleNet, który odby³ siê w marcu br. w Warszawie. Przedstawiciel rmy Adam Wing pokaza³
dziesi¹tki pomys³ów, jak wykorzystaæ komunikatory, w³¹czniki i urz¹dzenia kontroli otoczenia
w domach, przedszkolach, szko³ach i orodkach.
Zaprezentowa³ kilkanacie rodzajów w³¹czników
dla u¿ytkowników o ró¿nych mo¿liwociach zycz-

Adam Wing pomaga Preclowi w testowaniu w³¹cznika
microlight
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nych. Wspólny obiad wszystkich uczestników by³
okazj¹ do przedyskutowania prezentacji i wymiany dowiadczeñ. Wspó³organizatorami spotkania
byli: AbleNet, Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów,
Firma HARPO z Poznania oraz Zespó³ Szkó³ nr 109
w Warszawie, który u¿yczy³ swoich pomieszczeñ.
Zawieszenie dzia³alnoci sklepu. W zwi¹zku ze
zmian¹ zarz¹du Stowarzyszenia i potrzeb¹ przeniesienia jego siedziby po piêciu latach aktywnoci
zmuszeni bylimy zawiesiæ dzia³alnoæ sklepu
internetowego. Serdecznie dziêkujemy Paw³owi
Szczawiñskiemu za prowadzenie sklepu, za pracê
nad polskimi wersjami oprogramowania Altik,
Altikowe æwiczenia, MyszMasz oraz za wspó³pracê
z czesk¹ rm¹ PETIT, w wyniku której moglimy
rozprowadzaæ drewniane w³¹czniki PETIT i interfejs SK2. Oprogramowanie jest wci¹¿ jeszcze dostêpne w rmie HARPO www.harpo.com.pl
Nowa publikacja. W lipcu ukaza³a siê nowa
ksi¹¿ka Magdaleny Grycman pt. Sprawd, jak siê
porozumiewam. Ocena efektywnoci porozumiewania
siê dzieci niemówi¹cych wraz z propozycjami strategii
terapeutycznych. Zawiera obszerne narzêdzie oceny
i budowania programu terapeutycznego dla osób
z powa¿nymi zaburzeniami w komunikowaniu siê.
Pomaga stanowiæ cele oraz dobieraæ odpowiednie
oddzia³ywania terapeutyczne. Pozwala te¿ na
ledzenie ich efektywnoci. Pos³u¿yæ mo¿e zarówno pocz¹tkuj¹cym jak i dowiadczonym terapeutom. To pierwsza tego rodzaju pozycja w jêzyku polskim, wynik pracy doktorskiej autorki.
Gratulujemy! Szczegó³y handlowe mo¿na znaleæ
na stronie internetowej www.aac.netidea.pl w zak³adce Publikacje.
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¡

Kolejne obchody Miesi¹ca AAC. Zbli¿a
siê padziernik, czas
wspólnego propagowania metod AAC na
ca³ym wiecie, w ró¿nych
rodowiskach.
W tym roku przywieca mu has³o: Wiele
metod, jeden cel: porozumiewaæ siê. Zachêcamy, by w szko³ach,
orodkach,
miastach
zorganizowaæ dni otwarte, spotkania, wystawy, warsztaty lub wykorzystaæ inne pomys³y pokazuj¹ce
wartoæ komunikacji alternatywnej. Relacje  jak
co roku  prosimy nadsy³aæ do Biuletynu, zostan¹
opublikowane.

¡

Konferencja w Zamociu. W dniach 14  15 listopada
2009 roku odbêdzie siê regionalna konferencja pt.:
Wykorzystanie wspomagaj¹cych i alternatywnych
sposobów porozumiewania siê do wsparcia komunikacji z osobami z problemami w mówieniu.
Organizowana jest przez Stowarzyszenie na rzecz
Integracji z Dzieæmi i M³odzie¿¹ Niepe³nosprawn¹
w Zamociu przy wspó³pracy ze Specjalnym
Orodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zamociu
oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym Krok za krokiem w ramach projektu
donansowanego przez Prezydenta Miasta Zamoæ
i Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej z Lublina
Porozmawiajmy  prze³amywanie barier w komunikowaniu siê. Patronat nad konferencj¹ objê³o
Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagaj¹cych Sposobów Porozumiewania siê Mówiæ bez
S³ów.
G³ówne tematy wyk³adów to: dowiadczenia specjalistów z Lubelszczyzny w dziedzinie AAC oraz wsparcie
metodami AAC komunikacji dzieci autystycznych
i z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym. Wród
wyk³adowców znajd¹ siê najlepsi specjalici AAC
z ca³ej Polski. Bli¿sze informacje znajdziecie Pañstwo
na stronie Stowarzyszenia www.aac.org.pl i SOSW
w Zamociu www.soswzamosc.internetdsl.pl.

Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, zarówno użytkowników
(lub ich rodziców), jak i specjalistów AAC prosimy o przysyłanie swoich tekstów.
Przy zapisie wypowiedzi u¿ytkowników prosimy uwzglêdniæ system notacji, którego opis jest
dostêpny w artykule A. Smyczek w Biuletynie nr 4/2004.
Nadsyłane artykuły nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 000 znaków ze spacjami). Przyjmujemy pliki MS Word lub OpenOffice.
Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików .jpg lub skompresowanych plików .tif o rozdzielczoœci co najmniej 300 dpi.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artyku³ów.
Wszelkie og³oszenia dotycz¹ce AAC zamieszczamy nieodp³atnie, zastrzegaj¹c sobie prawo
do ich selekcji.
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