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o ró¿nym potencjale i ograniczeniach. 
AAC jest dziedzin¹ dopiero raczkuj¹-

c¹ w Europie Œrodkowej i Wschodniej. 
Przedstawiciele krajów naszego regio-
nu spotkali siê w Zvoleniu na S³owacji  
na IV Regionalnej Konferencji AAC 
Wolnoœæ w porozumiewaniu siê, aby 
pochwaliæ siê swoimi osi¹gniêciami, ale 
te¿ poprawiæ wzajemn¹ wspó³pracê. 
Mamy nadziejê, ¿e otwiera to nowe 
perspektywy przed polskim AAC. 
Pisze o tym Alina Smyczek, która by³a 
naszym delegatem na konferencji. 

W nastêpnym numerze zamierzamy 
kontynuowaæ problematykê porozu-
miewania siê osób z autyzmem. 
Przedstawimy PECS – metodê komu-
nikacji alternatywnej powsta³¹ z myœl¹ 
o dzieciach autystycznych oraz doœ-
wiadczenia matki, której synowie u¿y-
waj¹ tego systemu. Zapraszamy!

Ewa Przebinda

1

Drodzy Czytelnicy!
Witam serdecznie zarówno sta³ych, jak 
i nowych, których ci¹gle przybywa. 
Cieszy nas, ¿e Biuletyn jest czytany 
i – mam nadziejê – przyczynia siê do 
rozpowszechniania wiedzy o AAC. 
Martwi nas jedynie brak g³osów od 
Was – odbiorców naszego pisma. Pro-
simy o opinie, sugestie i artyku³y. Ka¿-
dy przeczytamy z uwag¹ i postaramy 
siê zamieœciæ w nastêpnych numerach. 

W tym przedstawiamy dwie meto-
dy: U³atwion¹ Komunikacjê oraz 
Makaton. Magdalena Pulchny opowia-
da zarówno o metodzie, jak i o jej u¿yt-
kowniku – Mateuszu, który osi¹gn¹³ 
dziêki niej du¿e sukcesy w nauce 
i w kontaktach z innymi. 

Artyku³ Bogus³awy Kaczmarek przy-
bli¿a podstawowe informacje na temat 
jêzyka gestów i symboli Makaton, mo¿-
liwego do wykorzystania przez osoby 
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UWAGA! KONKURS!

Trwa konkurs na tytu³ naszego 

Biuletynu. Z nades³anych propozycji 

wybierzemy trzy najciekawsze i po-

prosimy na stronie internetowej 

o pomoc w wyborze. 

Dla autora zwyciêskiej propozycji 

nagroda-niespodzianka.

TEORIA

Wszystkim Czytelnikom 
radosnych, spokojnych, 

rodzinnych, pachn¹cych, krzepi¹cych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

i wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym Roku

¿yczy
Zarz¹d Stowarzyszenia 
i Redakcja Biuletynu

o d³ugich miesi¹cach starañ mamy Pwreszcie oficjalnie nowy adres 
i numer telefonu. Jest nadzieja, ¿e jesz-
cze przed koñcem roku uda siê zakoñ-
czyæ wszelkie dzia³ania zwi¹zane ze 
zmian¹  siedziby i zarz¹du.

towarzyszenie przyst¹pi³o do Sprojektu Przeciwdzia³anie margina-
lizacji spo³ecznej dzieci niepe³nospraw-
nych i ich rodzin jako wspólne zadanie 
w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego 
Bia³orusi, Polski, Ukrainy i Regionu 
Kaliningradzkiego Rosji. Naszymi part-
nerami s¹ BESO, Ambasada Brytyjska, 
Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” 
z Zamoœcia oraz OTiR z Kwidzyna. 

Projekt ma byæ realizowany od 
kwietnia 2004 r. do lutego 2006 r. i za-
k³ada m. in. prowadzenie szkoleñ dla 
specjalistów z Bia³orusi i Ukrainy, za-
równo w tamtejszych placówkach, jak 
i w Polsce.

arz¹d Stowarzyszenia na swym Zgrudniowym spotkaniu wyrazi³ 
chêæ zorganizowania jesieni¹ 2005 r. we 
wspó³pracy z ZSS nr 11 w Krakowie 
krajowej konferencji AAC.

Ostateczna decyzja ma zapaœæ na  
kolejnym posiedzeniu zarz¹du w mar-
cu przysz³ego roku.

a 27 – 28 marca 2004 r.  zaplano-Nwane s¹ warsztaty dla wszyst-
kich, którzy pracuj¹ z u¿ytkownikami 
AAC. Szczegó³y wkrótce w naszej  wi-
trynie internetowej.

lanowana na ten rok ksi¹¿ka Wiem, Pczego chcê uka¿e siê dopiero pod 
koniec I kwarta³u 2004 r.

arz¹d przyj¹³ 5 nowych cz³onków.  ZWitamy wœród nas nowe kole¿anki!
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Jak porozumieæ siê z dzieckiem, 
którego mowa jest niewyraŸna i nie-
zrozumia³a? Jak przekazaæ informacje, 
których treœci ono nie ró¿nicuje? 
Pytania, które do tej pory pozostawa-
³y bez odpowiedzi, obecnie znajduj¹ 
rozwi¹zania w coraz bardziej popular-
nych w Polsce systemach AAC. 

Najbardziej znanymi i najczêœciej 
stosowanymi formami s¹ systemy 

1manualne (znaki manualne  – gesty), 
2systemy graficzne  (symbole lub pik-

togramy) oraz systemy przestrzenno-
3-dotykowe . Jedn¹ z takich form wy-

korzystuj¹c¹ zarówno znaki manu-
alne, jak i graficzne jest program jêzy-
kowy Makaton.

Rys historyczny

Obecnie program wykorzystywany 
jest nie tylko na terenie Wielkiej 
Brytanii, ale i na ca³ym œwiecie, w tym 
równie¿ w Polsce, s³u¿¹c dzieciom 
i doros³ym z powa¿nymi trudnoœ-

4ciami komunikacyjnymi  jako „g³os” 
umo¿liwiaj¹cy kontakt z innymi 
ludŸmi.

Filar metody

Metoda Makaton powsta³a w latach 
siedemdziesi¹tych w Wielkiej Brytanii. 
Jej autork¹ jest Margaret Walker, 
logopeda i psychiatra, która wraz 
ze wspó³pracownikami stworzy³a pro-
gram nauczania umiejêtnoœci jêzyko-
wych i komunikacyjnych osób z trud-
noœciami w uczeniu siê oraz porozu-
miewaniu. Nazwa metody pochodzi 
od pierwszych liter imion  Margaret 
Walker, Kathy Johnston i Tony Corn-
forth – osób, które wspó³pracowa³y 
z autork¹ przy tworzeniu metody.

W Makatonie ka¿de nowo wprowa-
dzane pojêcie ma odpowiadaj¹cy sobie 
znak manualny – gest oraz obraz 
w postaci prostego graficznego  

symbolu. Zastosowanie tych elemen-
tów dostarcza osobom o zaburzonej 
komunikacji dodatkowej, wizualnej 
informacji o uczonym pojêciu, jak 
równie¿ zwiêksza rozumienie oraz 
wzmacnia proces porozumiewania siê. 
Znakom i/lub symbolom towarzyszy 
zawsze mowa. Gest, symbol oraz 
mowa s¹ filarami programu jêzy-
kowego Makaton:

GEST i/lub SYMBOL + MOWA = MAKATON

Program Makatonu sk³ada siê z 400 
znaków (gestów) podstawowych 
usystematyzowanych w serie posz-
czególnych poziomów od 1 do 8 uzu-
pe³nionych o dodatkowy, fakulta-

5tywny poziom 9 . S¹ to proste pojêcia 
dnia codziennego jak: jeœæ, piæ, toaleta, 
iœæ, myæ, bawiæ siê, tak, nie etc. Odnosz¹ 
siê one g³ównie do rzeczy, które znaj-
duj¹ siê w najbli¿szym otoczeniu u¿yt-
kownika oraz zaspokajaj¹ jego pod-
stawowe potrzeby. 

Makaton oprócz tych trzech ele-
mentów posi³kuje siê innymi 
niewerbalnymi œrodkami komu-
nikacji, które s¹ nieod³¹cznymi ele-
mentami ka¿dej wypowiedzi, zarów-
no w jêzyku naturalnym (dŸwiêko-
wym), jak i w jêzyku gestów. S¹ to: 
mimika twarzy i pantomimika, 
kontakt wzrokowy (jakoœæ i wymiana 
spojrzeñ), jêzyk cia³a oraz dystans 
fizyczny miêdzy rozmówcami.

Gesty

Gesty Makatonu s¹ czytelne, zro-
zumia³e i ³atwe do zapamiêtania 
(ryc. 2). Wiêkszoœæ z nich to znaki 

6ikoniczne jêzyka migowego .  
Znaków i mowy uczy siê równo-
czeœnie. Z czasem, kiedy dziecko za-
czyna opanowywaæ mowê, znaki 

7stopniowo s¹ opuszczane .

ci¹g dalszy na str. 3

Pos³ugiwanie siê gestami nie stano-
wi alternatywy dla mowy, ale jedynie 
j¹ wspiera. St¹d Program Makatonu 
jest metod¹ wspieraj¹c¹ komunikacjê, 
a nie j¹ zastêpuj¹c¹. Obok gestów 
równoczeœnie uczy siê mowy, gdy¿ 
jest ona nieodzownym elementem 
programu.

Symbole

Z symboli tworzy siê tablice 
komunikacyjne, które u³atwiaj¹ 
u¿ytkownikowi porozumiewanie siê 
z otoczeniem. Tablice na ogó³ sk³adaj¹ 
siê zarówno z symboli podstawowych, 

8jak i ich kombinacji , czêsto potrzeb-
nych u¿ytkownikowi w codziennych 
sytuacjach. Symbole mog¹ byæ wyko-
rzystywane do uk³adania ca³ych zdañ 
oraz nowych pojêæ.

Wybór okreœlonych symboli, za 
pomoc¹ których u¿ytkownik chce siê 
porozumieæ, odbywa siê poprzez ich 
wskazywanie przy pomocy palców, 
d³oni, stóp lub te¿ dodatkowych, 

9wspomagaj¹cych urz¹dzeñ . Bardziej 
sprawni manualnie u¿ytkownicy mo-
g¹ samodzielnie przesuwaæ symbole 
na okreœlone miejsce, np. na paski 
papieru lub plansze z rzepami lub te¿ 
wk³adaæ je do odpowiednich 
kieszonek.

Ze znaków graficznych tworzone s¹ 
równie¿ ksi¹¿eczki, dzienniczki, plany 
dnia, dziêki którym u¿ytkownicy mo-
g¹ zobaczyæ kolejnoœæ zaplanowanych 
na dany dzieñ czynnoœci. Za pomoc¹ 
znaków graficznych pisane s¹ listy, 
wiadomoœci, recepty, przepisy kuli-
narne, teksty piosenek i wierszy itp. 
Doroœli szczególnie czêsto korzystaj¹ 

W Programie Makatonu wykorzysty-
wane s¹ równie¿ symbole – proste 
rysunki graficzne obrazuj¹ce pojêcia. 
Liczba podstawowych symboli 
odpowiada iloœci gestów, a wiêc jest to 
400 znaków. Z formy symboli korzys-
taj¹ osoby, których motoryczna nie-
sprawnoœæ nie pozwala na swobodne 
wykonywanie gestów. 

2

Ryc. 1. Gesty niemowlê i jechaæ 

Ryc. 2. Przyk³adowe gesty Makatonu

   

   

piæ spaæ iœæ

ksi¹¿ka pi³ka œwiat³o

   
niemowlê kanapka mleko

Makaton – jêzyk gestów i symboli
Bogus³awa Kaczmarek
Centrum Alternatywnej Komunikacji Makaton, Zielona Góra
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ci¹g dalszy ze str. 2

z symboli pojawiaj¹cych siê w instruk-
cjach programów komputerowych.

Wybór formy gestu lub symbolu 
zale¿y od indywidualnych potrzeb 
i umiejêtnoœci u¿ytkownika. Osoby 
pos³uguj¹ce siê Makatonem maj¹ mo¿-
liwoœæ wyboru najbardziej odpo-
wiedniego do danej sytuacji sposobu 
nauki. Gesty i symbole nie wyklu-
czaj¹ siê wzajemnie, mog¹ byæ stoso-
wane rozdzielnie lub ³¹cznie.

U¿ytkownicy metody

Obecny zakres wykorzystywania 
Makatonu rozci¹ga siê równie¿ na 
dzieci w pe³ni sprawne. Badania pro-
wadzone w Stanach Zjednoczonych 
pokazuj¹, ¿e program przynosi dobre 
wyniki w zastosowaniu do ma³ych 
dzieci. Ju¿ w wieku 8 miesiêcy potrafi¹ 
one naœladowaæ gesty swoich rodzi-
ców ucz¹c siê w ten sposób komuni-
kowaæ swoje potrzeby.

Nauka

Metoda Makaton stworzona zosta³a 
z myœl¹ o osobach, które maj¹ trud-
noœci w uczeniu oraz porozumiewaniu 
siê. Osoby z trudnoœciami w uczeniu 
siê to g³ównie dzieci lub doroœli z za-
burzeniami percepcji s³uchowej i kon-
centracji uwagi, maj¹cy problemy 
z rozumieniem mowy, u których 
wystêpuj¹ zaburzenia jej rozwoju, 
u¿ytkownicy, u których zaburzone jest 
rozumienie kolejnoœci zdarzeñ, a tak¿e 
ci, którym du¿e trudnoœci sprawia 
czytanie i pisanie. Problemy komuni-
kacyjne natomiast mog¹ wystêpowaæ 
na tle niepe³nosprawnoœci intelek-
tualnej, zaburzeñ autystycznych, 
uszkodzeñ fizycznych lub sensorycz-
nych oraz specyficznych zaburzeñ jê-
zyka (np. afazje).

Naukê Makatonu mo¿na rozpocz¹æ 
w ka¿dym momencie, zawsze jednak 
zaczynaj¹c od rzeczy dla dziecka naj-
istotniejszych, aby osi¹gany efekt 
motywowa³ je do dalszej nauki. Naukê 
rozpoczyna siê od poziomu 1., czyli 
rzeczy, które s¹ w najbli¿szym otocze-

ci¹g dalszy na str. 4

siê sprawia trudnoœæ. Nauka Maka-
tonu jest bardzo prosta. Poznawane 
podczas szkoleñ gesty i symbole nie 
sprawiaj¹ uczestnikom ¿adnych 
problemów. Po zakoñczonym kursie, 
nawet jednodniowym, uczestnicy 
swobodnie i skutecznie pos³uguj¹ siê 
zdobytymi umiejêtnoœciami.

Przypisy

•

1 Znaki manualne to jêzyki migowe oraz inne 
przekazywane za pomoc¹ r¹k, np. Brytyjski 
Jêzyk Migowy. Zosta³y stworzone po to, aby 
pod¹¿aæ s³owo w s³owo za mow¹, maja tak¹ 
sam¹ odmianê, jak mówione jêzyki narodowe. 
Nale¿y do nich Polski Jêzyk Migany.

2 Znaki graficzne  obejmuj¹ znaki utworzone za 
pomoc¹ przedstawienia graficznego, np. sym-
bole Blissa.

3 Znaki przestrzenno-dotykowe s¹ najczêœciej 
wykonane z plastiku lub drewna, np. klocki 
s³owne Premacka.

4 Zaburzeniom porozumiewania siê bardzo 
czêsto towarzysz¹ trudnoœci w uczeniu siê.

5 Poziom 9 jest dodatkiem, który zawiera pojêcia 
ró¿nic kulturowych. Zazwyczaj stanowi on 
raczej dodatkowe Ÿród³o pojêæ dla samego 
terapeuty, ni¿ podstawê do nauczania dzieci 
i doros³ych.

6 Znaki ikoniczne (iconic signs) s¹ to znaki, 
które ze wzglêdu na wyraŸne analogie do rze-
czywistych przedmiotów lub czynnoœci s¹ 
³atwo rozpoznawalne.

7 Ma to miejsce np. u osób z zespo³em Downa. 
Pocz¹tkowo ma³e dzieci pos³ugujê siê tylko 
gestami podpieraj¹c je prostymi  dŸwiêkami, 
z czasem jednak gestom zaczynaj¹ towarzy-
szyæ s³owa, a¿ wreszcie pozostaje tylko mowa. 
Niestety nie dotyczy to wszystkich dzieci 
z zespo³em Downa – niektóre z nich ze wzglê-
du na powa¿ne zaburzenia narz¹du artykula-
cyjnego oraz stopieñ niepe³nosprawnoœci, po-
zostaj¹ do koñca na etapie mowy i gestów, 
dziêki którym mo¿liwe jest porozumiewanie 
siê z nimi.

8 Tablice mog¹ zawieraæ symbole dodatkowe, 
które równie¿ sk³adaj¹ siê na program Maka-
tonu. Jest ich 7000 i s¹ one równie¿ usyste-
matyzowane jak znaki podstawowe – w serie 
tematyczne, np. zwierzêta, transport, religia, 
etc.

9 Dodatkowym urz¹dzeniem u³atwiaj¹cym 
wskazywanie okreœlonych symboli mo¿e byæ 
wskaŸnik przyczepiony do g³owy lub lampka 
–  strumieñ œwiat³a skierowany na symbol.

niu dziecka. Etap ten ma na celu 
osi¹gniêcie porozumienia. Gdy dziec-
ko przyswoi sobie umiejêtnoœci tego 
poziomu, wówczas zakres s³ownictwa 
mo¿na rozszerzaæ, pocz¹wszy od 
pojêæ zwi¹zanych z domem (poziom 
2 – 3) do kontekstów edukacyjnych 
(poziom 4 – 6), a nastêpnie spo³ecz-
nych (poziom 7 – 8). Usystematyzo-
wanie pojêæ w serie poszczególnych 
poziomów s³u¿y tylko i wy³¹cznie 
pomocy w nauce systematycznego 
opanowywania okreœlonych pojêæ. 
Je¿eli terapeuta lub rodzic ucz¹cy 
dziecko uzna, i¿ s³owa z danego 
poziomu s¹ zbyteczne, wówczas nie 
musi ich uczyæ. Zakres pojêæ dostoso-
wuje siê do umiejêtnoœci i potrzeb 
dziecka. W sytuacji, gdy zakres ten jest 
niewystarczaj¹cy, wówczas mo¿na 
skorzystaæ z Dodatkowego Zród³a 
Makatonu, które obejmuje kolejne 7000 
pojêæ. Znaki dodatkowe usystematy-
zowane s¹ tematycznie np.: zwierzêta, 
religia i obyczaje, transport, kuchnia.

W warsztatach szkoleniowych mog¹ 
wzi¹æ udzia³: rodzice, opiekunowie, 
rodzeñstwo, profesjonaliœci – wszyscy, 
którzy pragn¹ poznaæ metodê i wspo-
magaæ osoby, którym komunikowanie 

Warsztaty szkoleniowe

Ryc. 3. Przyk³adowe symbole Makatonu
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Z DOŒWIADCZENIA

U³atwiona Komunikacja – doœwiadczenia szkolne

Magdalena Pulchny
Szko³a Podstwowa nr 151 
przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Integracyjnych nr 2 w Krakowie

Jest wielu ludzi na œwiecie, którzy 
próbuj¹ coœ powiedzieæ, lecz nie s¹ 
rozumiani przez obcych, ani przez 
przyjació³, gdy¿ nie potrafi¹ mówiæ 
wystarczaj¹co wyraŸnie. Niektórzy 
z nich szukaj¹ innych sposobów poro-
zumienia. Ci, którzy chodzili do 
szko³y i nauczyli siê czytaæ, mog¹ 
napisaæ swoj¹ informacjê. Niektórzy 
ze wzglêdu na ograniczenia umys³owe 

lub fizyczne nie potrafi¹ czytaæ i pisaæ. 
Inni nie s¹ w stanie utrzymaæ w rêku 
przyboru do pisania, lub te¿ ich pismo 
jest nieczytelne. Ale s¹ i tacy, którzy 
z powodu swej niepe³nosprawnoœci 
nie potrafi¹ sami szukaæ porozumienia 
z innymi lub robi¹ to w sposób 
niezrozumia³y i nieakceptowany 
spo³ecznie, u¿ywaj¹c jako komunikatu 
p³aczu, krzyku, agresji czy autoagresji. 

Do tej grupy nale¿¹ osoby autystycz-
ne. Pozornie nie ujawniaj¹ one pot-
rzeby komunikacji. Analizuj¹c jednak 
ich zachowanie, mo¿na stwierdziæ, ¿e 
u¿ywaj¹ swojego cia³a jako narzêdzia 
komunikacji.

Odczytywanie komunikatów p³yn¹-
cych z cia³a jest jednak trudne, choæ nie 
niemo¿liwe, szczególnie dla rodziny, 
która najwiêcej czasu spêdza z dziec-
kiem. Osobom pracuj¹cym z dzieæmi 
z problemami w porozumiewaniu siê 
zale¿y na uzyskaniu od nich œwiado-
mych sygna³ów. W przypadku dzieci 
autystycznych, dla których mowa nie 
jest narzêdziem komunikacyjnym, 

Biuletyn Stowarzyszenia „Mówiæ bez S³ów”
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komunikacja pozawerbalna, alterna-
tywna ma szczególne zastosowanie. 

U³atwiona Komunikacja (w skrócie 
U/K) jest jedn¹ z metod Wspomaganej 
Komunikacji. W jêzyku polskim 
terminy „U³atwiona Komunikacja” 
i „Wspomagana Komunikacja” u¿y-
wane s¹ zamiennie. Przez pojêcie U/K 
rozumiemy stosowanie wspomagania 
w piœmie rêcznym, maszynowym, na 
tablicy Canon Communicater.

Metoda wspomaganej komunikacji 
powsta³a z myœl¹ o osobach z pora-
¿eniem mózgowym. Wykorzystuje siê 
j¹ jednak tak¿e w terapii osób z zabu-
rzeniami mowy o innym pod³o¿u, 
w tym tak¿e osób autystycznych.

W zale¿noœci od stopnia zaburzeñ 
(zaburzenia somatognozji, patolo-
giczna niepewnoœæ) stosuje siê ró¿ne 
stopnie wspomagania: dotyk (barku, 
³okcia, d³oni, przedramienia), podtrzy-
mywanie rêki (za przedramiê, ³okieæ, 
nadgarstek, d³oñ), a nawet pisanie 
rêkami dziecka (Garncarz-Podlasko, 
2000). W miarê up³ywu czasu mo¿na 
podejmowaæ próby stopniowego wy-
cofywania wsparcia i d¹¿yæ do usa-
modzielnienia osoby wspomaganej.

Stosowanie tej metody jest zalecane, 
gdy nie sparawdzi³y siê inne sposoby 
porozumiewania siê. Mo¿e ona stop-
niowo prowadziæ do samodzielnego 
pisania, byæ pomocna w nauce form 
jêzykowych lub byæ etapem przejœcio-
wym w przypadku echolalii, zabu-
rzonej komunikacji lub jej ca³kowitym 
braku.

Przed przyst¹pieniem do pracy 
metod¹ U/K nale¿y wzi¹æ pod uwagê 
przes³anki do jej stosowania, a s¹ nimi:
• otwartoœæ w stosunku do metody 

jako takiej,
• respektowanie osoby upoœledzonej,
• wykluczenie sytuacji uczeñ – 

nauczyciel (nauczyciel wie wszystko 

najlepiej),
• docenienie mo¿liwoœci osoby 

pisz¹cej,
• upewnienie siê, ¿e praca metod¹ 

U/K mo¿e byæ kontynuowana 
w otoczeniu osoby pisz¹cej (rodzice, 
szko³a).

• wybraæ odpowiedni¹ pozycjê dla 
osoby wspomaganej i wspoma-
gaj¹cej,

• zwróciæ uwagê na lateralizacjê osoby 
wspomaganej,

• wykluczyæ prowadzenie rêki pisz¹-
cego w domniemanym przez osobê 
wspomagaj¹c¹ kierunku,

• hamowaæ zbyt szybkie ruchy i zapo-
biegaæ pope³nianiu b³êdów przy 
wskazywaniu na litery (ochrona 
przed niepowodzeniami na pocz¹-
tku pracy),

• po ka¿dej literze powracaæ rêkê 
pisz¹cego do pozycji wyjœciowej,

• uwzglêdniæ ró¿nice przy wspo-
maganiu ró¿nych osób pisz¹cych.

W fazie diagnostycznej 
nale¿y:
• stwierdziæ, czy osoba wprowadzana 

zna litery i potrafi czytaæ (mo¿liwie 
krótko),

• pokazaæ, jak bêdzie siê wspomagaæ 
z równoczesn¹ proœb¹ o wskazanie 
na przedmioty, obrazki, zdjêcia, 

• wprowadziæ karty ze s³owami tak 
i nie.
Osoby rozpoczynaj¹ce pracê t¹ me-

tod¹ powinny pamiêtaæ, ¿e ze wzglê-
du na towarzysz¹ce im du¿e emocje, 

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na 
aspekty techniczne pracy t¹ metod¹. 
Trzeba:

Wprowadzaj¹c U³atwion¹ Komuni-
kacjê do pracy z konkretn¹ osob¹, 
nale¿y rozpocz¹æ od wyjaœnienia jej 
istoty tej metody. Ponadto konieczne 
mo¿e byæ przyznanie siê do pope³-
nienia wczeœniej b³êdu co do oceny 
osoby pisz¹cej. 

czas posiedzeñ nie mo¿e byæ d³u¿szy 
ni¿ 5 – 10 minut. Gdy brak jest 
pewnoœci, co osoba wspomagana 
wskazuje, niekorzystne jest proszenie 
o powtórne wskazanie. Nale¿y siê te¿ 
liczyæ z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia b³êd-
nego wskazywania po fazie prawid³o-
wych prób.

Bardzo wa¿nym elementem pracy 
metod¹ U/K jest protoko³owanie 
wprowadzania tej metody. Daje to 
mo¿liwoœæ:
• kontrolowania w³asnych dzia³añ,
• rejestrowania dzia³añ u¿ytkownika,
• rejestrowania postêpów,
• zrewidowania stopnia trudnoœci, 

tempa, modyfikacji æwiczeñ,
• porównania w³asnej pracy z prac¹ 

innych.

• ³atwiejsze nawi¹zywanie kontaktów,
• wiêksz¹ równowaga wewnêtrzna,
• redukcjê zachowañ agresywnych 

i autoagresywnych,
• wiarê we w³asne mo¿liwoœci,
• poprawê zdolnoœci manualnych, ko-

ordynacji wzrokowo-ruchowej oraz 
koncentracji uwagi,

• wyra¿anie w³asnych pragnieñ 
i wspó³dzia³anie w sprawach ¿ycia 
codziennego,

• wyjaœnienie niezrozumia³ych dot¹d 
zachowañ, co daje mo¿liwoœæ odpo-
wiedniej reakcji na pozornie 
nieadekwatne zachowania,

• konfrontacjê z wp³ywem w³asnych 
zachowañ werbalnych na otoczenie. 
(Garncarz-Podlasko, 2000)

Do takich osób nale¿y Mateusz, piêt-
nastoletni ch³opiec z powa¿nymi zabu-
rzeniami autystycznymi. 

Mateusz przyszed³ do szko³y, w któ-
rej pracujê, cztery lata temu. Rozpo-
czyna³ naukê w pierwszej klasie w wie-
ku 11 lat w formie nauczania indywi-
dualnego. Mateusz nie mówi³, nie 
reagowa³ na prawie ¿adne polecenia 
werbalne, cierpia³ na du¿¹ nadwra¿li-
woœæ na dŸwiêki, przejawia³ szereg 

Metoda U/K mo¿e spowodowaæ wiele 
zmian w zachowaniach osoby z autyz-
mem. Mo¿na tu wymieniæ:

Metoda U/K rodzi wiele kontro-
wersji. Nie budzi jednak w¹tpliwoœci 
stwierdzenie, ¿e w przypadku pew-
nych, zdolnych do nauki czytania osób 
autystycznych porozumiewanie siê 
przez pisanie mo¿e byæ bardzo 
przydatnym, czasem jedynym 
dostêpnym  sposobem komunikacji 
(Pisula, 1995). „Metoda ta pozwoli³a 
wypowiedzieæ siê po raz pierwszy 
w ¿yciu osobom uznawanym do tej po-
ry za niezdolne do nawi¹zywania kon-
taktów. Niektóre z nich odkry³y swoje 
zdolnoœci matematyczne, objawi³y 
zainteresowania ekonomi¹, polityk¹, 
zagadnieniami spo³ecznymi, potrafi³y 
mówiæ o swoich uczuciach i ogra-
niczeniach” (Biuletyn Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Autystycznym 
w Gdañsku 1993). 

ci¹g dalszy na str. 5

Rozmowa Mateusza z Janem 
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zachowañ sztywnych (podskakiwa-
nie, potrz¹sanie d³oñmi, bêbnienie 
palcami o g³adkie powierzchnie, gry-
zienie metalowych elementów), bar-
dzo nisk¹ sprawnoœæ w obrêbie moto-
ryki ma³ej, ale mia³ tak¿e ogromny 
zasób nieodkrytych mo¿liwoœci.

Po miesi¹cu wzajemnych obser-
wacji, nawi¹zywania kontaktu, szu-
kania drogi porozumienia, Mateusz 
skorzysta³ z pomocy tabliczki do 
U³atwionej Komunikacji, by odpowie-
dzieæ na moje pytanie. Wspiera³am go 
wtedy trzymaj¹c za d³oñ, Mateusz 
natomiast sam wyodrêbnia³ palec 
wskazuj¹cy. Pierwszym s³owem, od 
którego wszystko siê zaczê³o by³o imiê 
jego taty. 

Stopniowo stara³am siê poznawaæ 
ju¿ zdobyte umiejêtnoœci Mateusza 
oraz jego myœli i jego œwiat naz-
naczony autyzmem. Najwa¿niejsz¹ 
rzecz¹, któr¹ pozwoli³ mi odkryæ 
bardzo szybko, by³a ogromna 
samoœwiadomoœæ. Mateusz wiedzia³, 
jak jest postrzegany przez innych 
ludzi, wiedzia³, jak bardzo autyzm go 
ogranicza i jak trudno jest mu pokazaæ 
swoj¹ m¹droœæ i dojrza³oœæ. Po latach 
milczenia, przy pomocy tabliczki 
i komputera uwalnia³ t³umione emo-
cje, ¿al, ból, cierpienie:

Nie mogê chodziæ sam bo ca³y czas siê 
wyg³upiam (18.10.2000 r.)

Nie mogê poradziæ. Uczê siê panowaæ, 
wariat zawsze wariuje (9.11.2000 r.)

Ka¿ mi przestaæ a nie czekaj a¿ sam 
przestanê. Nie chcê siê tak zachowywaæ 
ale moje cia³o mnie nie s³ucha. Nie chcê 
tego robiæ ale nie potrafiê kazaæ mu tego 
nie robiæ. Za bardzo lubisz autystyka 
i nie chcesz go karaæ, a ja oczekujê kary 
za niew³aœciwe zachowanie. Cia³o rozu-
mie karê. (...) Nigdy nie mogê zrobiæ tego 
co chcê i wszyscy myœl¹, ¿e jestem ca³-
kiem upoœledzony a ja przecie¿ coraz 
wiêcej siê mogê nauczyæ. Zawsze bêdê 
siê tak zachowywa³. Chcia³bym umrzeæ 
ale nawet nie mogê siê zabiæ bo cia³o 
mnie nie s³ucha. (23.05.2001)

Brak mi jêzyka, nie mogê mówiæ, gadaæ 
i krzyczeæ! I nigdy nie bêdê mówi³?

Jego ogromnym pragnieniem by³o 
byæ normalnym. Uczyæ siê, jak inne 
dzieci w klasie, „m¹drych rzeczy”. 
Mówi³ o tym wielokrotnie, kiedy na 
wspólnych zajêciach porz¹dkowa-
liœmy jego samodzielnie zdobyt¹ 
wiedzê oraz uczyliœmy siê panowaæ 
nad emocjami (krzykami i cia³em):

Wariat nie mo¿e chodziæ do szko³y 
(23.05.2001 r.)

Kiedy bêdê w ca³ej klasie siê z dzieæmi 
uczy³ bo tak bym chcia³ normalnie siê 

ci¹g dalszy ze str. 4
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Mateusz z Justyn¹ przy laptopie

Znam Mateusza od dwóch lat 
i prawie od dwóch lat siedzê z nim 
w ³awce. Z pocz¹tku, gdy siê poz-
naliœmy, wcale nie by³o mi siê ³atwo  
z nim porozumieæ, tym bardziej, ¿e 
nie umia³ mówiæ. Jedynym sposo-
bem na rozmowê z nim by³a tab-
liczka z literami. Pokazywa³ na niej 
litera po literze to, co chcia³ powie-
dzieæ. Jednak ktoœ musia³ trzymaæ 
rêkê, któr¹ pisa³, poniewa¿ by³a 
ona zbyt s³aba, by dzia³aæ samo-
dzielnie. 

Tabliczka by³a bardzo przydatna 
podczas odpowiedzi z przedmio-
tów, sprawdzianów, ale tak¿e do 
prostych odpowiedzi tak lub nie, 
które zawiera³a. Jednak przy 
„pisaniu” rêka Mateusza szybko 
siê mêczy³a, a moja te¿ nie by³a w 
najlepszej formie. Uci¹¿liwe by³o 
te¿ to, ¿e gdy Mateusz siê de-
nerwowa³, tabliczka wylatywa³a 
zgnieciona w powietrze i po pew-
nym czasie trzeba by³o j¹ wymie-
niæ. Ten sposób porozumiewania 
siê s³u¿y³ nam przez d³u¿szy czas 
wspólnego siedzenia.

Od pewnego czasu pojawi³a siê 
jednak nowa perspektywa, a mia-
nowicie laptop, zwany te¿ przez 
niektórych notebookiem. Doœæ 
niedawno dowiedzia³am siê, ¿e 
Mateusz bêdzie mia³ w szkole 
komputer. Pomyœla³am: „To mo¿e 
nam du¿o u³atwiæ”. Nie czeka³am 
d³ugo, by siê o tym przekonaæ. Po 
kilku dniach laptop pojawi³ siê w 
plecaku Mateusza. Po oglêdzinach 
wysnu³am pierwszy wniosek: kom-
puter by³ ciê¿ki, ale wyj¹tkowo 
porêczny. Pierwsze s³owa, które 
pojawi³y siê na ekranie  komputera 
brzmia³y: fajnie, ¿e mogê teraz z wami 

rozmawiaæ i wyra¿a³y widoczne 
zadowolenie Mateusza. 

Powoli zaczêliœmy zak³adaæ 
katalogi do poszczególnych przed-
miotów. Z ka¿dym dniem w kom-
puterze by³o coraz wiêcej rozmów 
i zapisków. Ka¿da lekcja by³a przez 
niego zapisywana, ka¿da notatka 
uzupe³niana. Oczywiœcie Mateusz 
nie pisa³ szybko, ale ze wspoma-
ganiem rêki coraz bardziej roz-
wija³a siê jego koncentracja na tym, 
co pisze. Dziêki temu móg³ sam 
uzupe³niaæ zeszyty w komputerze, 
ale te¿ pisaæ sprawdziany.

Nied³ugo póŸniej na przerwach 
zaczê³y do nas podchodziæ moje 
kole¿anki i rozmawiaæ z nim o ró¿-
nych, codziennych rzeczach, o któ-
rych rozmawia j¹  uczn iowie 
w szkole. Widocznie stwierdzi³y, 
¿e teraz bêdzie ³atwiej im gadaæ 
z Mateuszem. 

Szczególnie mi³ym doœwiad-
czeniem dla mnie by³o rysowanie 
z nim w Paincie. Ja rysowa³am mu 
rzeczy, które chcia³, a on naciska³ 
przycisk myszy i kolorowa³ 
obrazki. 

Czasami wracamy do starej, 
poczciwej tabliczki, bo w kompu-
terze nie ma na przyk³ad znaków 
matematycznych.

Czêsto jednak komputer lub tab-
liczka nie s¹ potrzebne. Dlaczego? 
Bo  j a  i Ma t eu s z  j e s t e œmy  
przyjació³mi a przyjaciele rozu-
miej¹ siê bez s³ów. Czasami jedno 
spojrzenie na niego wystarczy mi, 
by  z rozumieæ ,  co chc i a ³ by  
powiedzieæ, gdyby tylko umia³…

Justyna Górszczyk, l. 12

Biuletyn Stowarzyszenia „Mówiæ bez S³ów”



6 2/2003

uczyæ. Zapomnia³em, ¿e jestem zabu-
rzony z zachowania, ale nie robiê niko-
mu nic z³ego. Nie jestem agresywny, bo 
nauczy³em siê panowaæ nad cia³em. 
Zazdroszczê dzieciom, ¿e mog¹ siê bawiæ 
(30.05.2001 r.). 

Wed³ug mnie najpiêkniejsz¹ rzecz¹ na 
œwiecie jest byæ zdrowym i móc mówiæ.

W drugim roku nauki w naszej 
szkole Mateusz wchodzi³ do klasy 
integracyjnej na dwie godziny lek-
cyjne. W roku trzecim wszed³ do klasy 
pi¹tej (realizuj¹c indywidualny tok 
nauki) na pe³ny wymiar godzin. 

Pocz¹tkowo dzieci z klasy by³y 
nieufne w stosunku do niego. By³ dla 
nich niezrozumia³y ze swoim milcze-
niem, dodatkowymi, nieprzewidy-
walnymi ruchami cia³em, starszy od 
nich, a wiêc i wy¿szy. Chwilami 
nieumiej¹cy poradziæ sobie z przej-
œciem kilku kroków, a za chwilê biega-
j¹cy po klasie i podskakuj¹cy. Ucznio-
wie przygl¹dali siê, jak rozmawia³ ze 
mn¹ przy pomocy tabliczki. Pytali 
mnie te¿ o autyzm, wiêc stara³am siê 
im t³umaczyæ, na czym polegaj¹ 
problemy osób nim dotkniêtych. 

Pocz¹tkowo stale towarzyszy³am 
Mateuszowi. Wynika³o to z moich 
obaw, by nikomu nie sta³o siê nic 
z³ego, by dzieci siê nie przestraszy³y. 
Uczniowie w klasie integracyjnej, do 
której wprowadzi³am Mateusza, 
stanowi¹ bardzo zgrany zespó³, 
potrafi¹ te¿ nawzajem sobie pomagaæ 
i wspieraæ siê. Wykorzystali wiêc mo-
ment pracy w grupach na zajêciach 
etnograficznych, gdy zostawi³am 
Mateusza z nimi i zaanga¿owali go do 
wspólnej pracy. 

Gdy pozna³am Mateusza, wydawa³o 
mi siê ma³o realne, ¿e kiedyœ uda mu 
siê spe³niæ marzenie o normalnoœci 
i uczyæ siê w klasie. A jednak po raz 
kolejny pokona³ swoj¹ chorobê. 
Bywaj¹ dni lepsze i gorsze. Ale czêsto 
niczym nie ró¿ni siê od innych dzieci. 
Siedzi skoncentrowany na zajêciach, 
z pomoc¹ tabliczki odpowiada na za-
dane pytanie na lekcjach matematyki:

Chcê chodziæ do szko³y. Bêdê siê 
oczywiœcie stara³ byæ spokojny. Sam 
chcê mówiæ ustami bo wtedy bêdê móg³ 
powiedzieæ, ¿e mnie coœ boli. Dlaczego 
nie potrafiê? Zbyt jestem zaburzony. 
A gdybym móg³ by³bym w³aœciwie 
zdrowy. Zrozumia³em ostatnio swoj¹ 
chorobê i wiem jak panowaæ nad sob¹ 
(10.10.2002 r.)

Lubiê moj¹ klasê oraz panie nauczycielki 
które mnie ucz¹ nowych rzeczy. Pani od 
historii ju¿ mówi po cichu bo mnie zna 
i wie o uszach. Pani od muzyki lubi gdy 
próbujê graæ i ³adnie œpiewa. Pani od 
matematyki o mnie pamiêta i zawsze 

ci¹g dalszy ze str. 5
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zadaje mi przyk³ad do rozwi¹zania. Pani 
od angielskiego tak¿e mnie pyta. A pani 
Magda mnie wspomaga poniewa¿ nie 
mogê mówiæ. Muszê to powiedzieæ ¿eby 
pani ci¹gle by³a pewna ¿e chcê byæ 
w szkole a czasami po prostu mam 
gorsze dni. Nic na to nie poradzê. Sam 
fatalnie siê wtedy czujê. Czasami nic nie 
s³yszê i boli mnie g³owa czasami nie 
bardzo widzê. (24.10. 2002 r.)

Mateusz zintegrowa³ siê z dzieæmi 
w klasie. Ma dwoje bliskich przyjació³  
Jasia i Justynkê, z którymi siedzi 
w ³awce i rozmawia przy pomocy 
U/K. Czêsto nie chce, bym mu zbyt 
du¿o towarzyszy³a. Pokaza³, ¿e potrafi 
œwietnie radziæ sobie sam na lekcjach 
z pomoc¹ dzieci. Odpowiada na lek-
cjach matematyki wspierany za bark 

przez Justynê, a gdy jest niespokojny, 
dotyk Jasia, jego ³agodny, pe³en zro-
zumienia wzrok, palec na ustach wys-
tarcza, by Mateusz pokona³ emocje czy 
nadwra¿liwoœæ s³uchow¹. 

Pozosta³e dzieci tak¿e s¹ czujne i po-
mocne. Pomagaj¹ Mateuszowi przejœæ 
w inne miejsce sali, gdy sam nie pot-
rafi tego zrobiæ, podchodz¹ do niego 
na przerwach, staraj¹ siê zachowywaæ 
cicho i upominaj¹ siê nawzajem, gdy 
Mateusz ma gorszy dzieñ pod wzglê-
dem wra¿liwoœci s³uchowej, wspieraj¹ 
go na lekcjach wychowania fizyczne-
go, gdy bierze udzia³ w zawodach 
miêdzy grupami, zawsze znajduje siê 
osoba, która pomaga mu wykonaæ 
dane æwiczenie. 

Obecnie Mateusz uczy siê w klasie 
szóstej. Jest to nasz ostatni wspólny 

Mateusz z Janem na lekcji w-f

Mateusz z Justyn¹ na lekcji
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NA ŒWIECIE

rok. Mateusz koñczy szko³ê podsta-
wow¹. Przygotowuje siê do spraw-
dzianu po klasie szóstej, a tak¿e do 
nauki w gimnazjum. 

Wielu ludzi niepokoi siê o niego. 
Jak sobie poradzi w nowej szkole? 
Czy zaufa nowej nauczycielce i bê-
dzie mówi³ z pomoc¹ tabliczki lub 
nabytego niedawno laptopa? Martwi 
siê jego mama, nauczycielki w szkole, 
pedagog. „Nowa pani” przychodzi 
na nasze zajêcia indywidualne oraz 
na lekcje w klasie, by nauczyæ siê 
pracy z Mateuszem. Ale Mateusz jak 
zawsze zaskakuje mnie swoj¹ 
dojrza³oœci¹:

glupio sie czuje gdy wszyscy nawet pani 
ela boja sie ze nie potrafie byc w gimna-
zjum troche duszno mi od tego. ona 
umie juz o wspomaganiu a inaczej nie 
jestem w stanie jej wszystkiego nauczyc 
tylko musimy sie spotykac. chce sie teraz 
przygotowac do gimnazjum i pracowac 
z pania ela nawet moge odpowiadac na 
proste pytania o moim autyzmie 

1(20.11.2003 r.)

Czy i tym razem spe³ni¹ siê jego ma-
rzenia? Ufam, ¿e tak, bo Mateusz nie 
przestaje walczyæ o siebie.•
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1 Tekst oryginalny napisany przez Mateusza 
na laptopie (przyp. aut.)

Niektórzy czytelnicy zapewne 
pamiêtaj¹ III Regionaln¹ Konferencjê 
Krajów Europy Œrodkowej i Wschod-
niej Wspomagaj¹ce i alternatywne 
sposoby porozumiewania siê, która od-
by³a siê w czerwcu 2001 roku w Kwi-
dzynie. Zorganizowa³ j¹ kwidzyñski 
Oœrodek Terapii i Rehabilitacji dla 
Dzieci we wspó³pracy z naszym Sto-
warzyszeniem. Wczeœniejsze spotka-
nia z tego cyklu odby³y siê w Buda-
peszcie (1997) i w Pradze (1999).

W tym roku, w dniach 20 – 22 listo-
pada w Zvoleniu na S³owacji odby³a 
siê kolejna, IV Regionalna Konferencja 
AAC – wolnoœæ w komunikacji . Zgroma-

dzi³a oko³o 150 osób z regionu: 
S³owacji, Czech, Wêgier i Polski oraz 
goœci z Danii, Szwecji, Norwegii, 
Finlandii, Austrii, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Izraela i Stanów 
Zjednoczonych. 

Trzy dni konferencji wype³nione 
by³y wyk³adami zaproszonych goœci, 
wyst¹pieniami, warsztatami oraz 
spotkaniami i dyskusjami w mniej 
oficjalnych czêœciach programu. 
Przedstawiciele poszczególnych kra-
jów regionu prezentowali drogi roz-
woju i osi¹gniêcia w dziedzinie komu-
nikacji wspomagaj¹cej.

Liderem wœród krajów naszego 

regionu pozostaj¹ wci¹¿ Wêgry. Tam 
AAC pojawi³o siê przed ponad 20 laty 
za spraw¹ Sophii Kalman. G³ówne 
centrum AAC jest wci¹¿ organizacj¹ 
pozarz¹dow¹, jednak Wêgrom uda³o 
siê zaanga¿owaæ w jego dzia³alnoœæ 
wiele pañstwowych œrodków. Wêgier-
scy specjaliœci jako jedyni spoœród 
pañstw regionu przybyli na kon-
ferencjê wraz z u¿ytkownikami AAC 
wyposa¿onymi w sprzêt technologii 
wspomagaj¹cej – urz¹dzenia do ko-
munikacji profesjonalnie mocowane 
do elektrycznych wózków. Tematy 
wêgierskich wyst¹pieñ mówi¹ same 
o wysokim poziomie us³ug oferowa-
nych tam osobom niemówi¹cym: AAC 
jako narzêdzie w szkole œredniej, Seksu-
alnoœæ jako prawo cz³owieka i obszar 
oddzia³ywañ na rodzinê, Psychologiczne 
ograniczenia wspierania rozwoju komu-
nikacji dzieci w wieku 3 – 7 lat, U¿ycie 
myszy nag³ownej (headmouse) dla osób 
o specjalnych potrzebach w zakresie poro-
zumiewania siê.

Specjaliœci z Czech zaprezentowali 
dzia³alnoœæ Centrum AAC w Pradze. 
Mimo ¿e zatrudnia ono niewiele osób 
i jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, jest 
dobrze wyposa¿one (sprzêt, pomoce, 
oprogramowanie) i przygotowane 
merytorycznie do prowadzenia terapii 
u¿ytkowników AAC o ró¿nych pot-
rzebach. Lucie Laudová przedstawi³a 
zastosowania AAC dla osób doro-
s³ych, np. po urazach mózgu, przy 
zaburzeniach afatycznych i psy-
chicznych.

Na S³owacji AAC ma stosunkowo 
krótk¹ historiê. Gospodarzem konfe-
rencji by³o Stowarzyszenie AAC oraz 
Centrum Integracyjne dla Dzieci 
kierowane przez Veronikê Mankov¹. 
Terapeuci pracuj¹ tam w oparciu 
o proste pomoce budowane z pikto-
gramów PIC i fotografii. Podczas kon-
ferencji S³owacy prowadzili rozmowy 
z przedstawicielami firmy Mayer-
-Johnson na temat opracowania 
s³owackiej biblioteki symboli PCS i lo-
kalnej wersji programu Boardmaker.

Mia³am przyjemnoœæ prezentowaæ 
w Zwoleniu dorobek polskich specja-
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Wszystkich, którzy chcieliby siê po-
dzieliæ swoimi doœwiadczeniami, zarów-
no 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 pli-
ków .jpg lub skompresowanych plików 
.tif o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi. 
Mo¿liwe jest równie¿ nadsy³anie zdjêæ 
o formacie co najmniej 10 × 15 cm zwy-
k³¹ poczt¹ na adres Stowarzyszenia.

Wybrane artyku³y bêd¹ zamieszczane 
równie¿ na naszej stronie internetowej .

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

listów komunikacji wspomagaj¹cej – 
raport na temat dostêpnych u nas 
materia³ów i innych Ÿróde³ informacji, 
przeszkolonych terapeutów, oœrod-
ków zaanga¿owanych w pracê z u¿yt-

kownikami AAC. W osobnym wyst¹-
pieniu przedstawi³am, jak nauczyciele 
w moje j  macierzyste j  Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 150 w Kra-
kowie wykorzystuj¹ model uczest-
nictwa do planowania zajêæ edu-
kacyjnych z dzieæmi niemówi¹cymi.

Dla wszystkich uczestników konfe-
rencji szczególn¹ wartoœæ mia³y war-
sztaty i wyk³ady bardziej doœwiad-
czonych specjalistów AAC. Joanne M. 
Cafiero z USA podzieli³a siê wieloma 
dobrymi rozwi¹zaniami w pracy nad 
komunikacj¹ z osobami z autyzmem. 
Jej warsztat mia³ bardzo praktyczny 
charakter. Przedstawiciele firmy 
Mayer-Johnson prezentowali mo¿li-
woœci nowych wersji programów 
Boardmaker i Speaking Dynamically Pro, 
m.in. animowane symbole. Kaisa 
Launonen z Uniwersytetu w Oslo 
przeprowadzi³a warsztat na temat 
wczesnego u¿ycia znaków manu-
alnych przez ma³e dzieci z Zespo³em 
Downa. Judy Seligman Wine z Izraela, 
wieloletnia prezydent ISAAC, 
przedstawi³a wykorzystanie prostych 
pomocy typu voice output we wczes-
nych etapach budowania systemu po-
rozumiewania siê dzieci z powa¿nymi 
zaburzeniami w komunikacji.

Stephen von Tetzchner, autor wyda-
nego przez nasze Stowarzyszenie pod-
rêcznika Wprowadzenie do wspomagaj¹-
cych sposobów porozumiewania siê, 
omówi³ znaczenie oceny rozwoju 
poznawczego u¿ytkownika AAC dla 
ca³ego procesu budowania systemu 
komunikacji. Mo¿liwoœæ spotkañ i roz-
mów z wymienionymi goœæmi mia³a 
ogromn¹ wartoœæ.

Przy okazji konferencji zorgani-
zowano niewielk¹ wystawê pomocy 
AAC, materia³ów, urz¹dzeñ, sprzêtu 
logopedycznego i komputerowego 
dostêpnego w Czechach i na S³owacji. 
Warto wspomnieæ o alternatywnych 
klawiaturach i drewnianych w³¹cz-
nikach komputerowych produko-
wanych w O³omuñcu. S¹ znacznie 
tañsze ni¿ te sprowadzane od amery-
kañskich producentów. W Czechach 
mo¿na te¿ kupiæ proste urz¹dzenia 
typu VOCA, np. Go Talk oraz Go Talk 4, 
znane byæ mo¿e niektórym z oferty 
firmy Attainment Company.

W kuluarach czêsto rozmawiano 

o tym, jak nierówna jest sytuacja nie-
mówi¹cych osób w krajach regionu: te, 
które mieszkaj¹ w pobli¿u oœrodków 
AAC otrzymuj¹ odpowiedni¹ pomoc, 
wrêcz regularn¹ terapiê. Jeœli oœrodki 
maj¹ charakter ambulatoryjny, 
prowadz¹ konsultacje nie tylko dla 
u¿ytkowników AAC i ich rodzin, ale 
równie¿ dla ich nauczycieli i tera-
peutów. Niestety, w ka¿dym z krajów 
s¹ obszary, gdzie wiedza o mo¿liwoœci 
u¿ycia AAC nie dociera do potrzebu-
j¹cych. Wspó³praca oœrodków ze szko-
³ami zwyk³ymi, specjalnymi, z wy¿-
szymi uczelniami – nadal stanowi 
nierozwi¹zany problem. We wszyst-
kich krajach daje siê we znaki brak 
systemowych rozwi¹zañ w zakresie 
pomocy niemówi¹cym.

Wobec tych i innych wspólnych 
potrzeb i celów specjaliœci AAC 
z Czech, S³owacji, Wêgier i Polski po-
stanowili rozpocz¹æ bardziej ustruktu-
ryzowan¹ wspó³pracê. Grupa przed-
stawicieli poszczególnych krajów ma 
siê ukonstytuowaæ w najbli¿szym mie-
si¹cu. Byæ mo¿e pozwoli to w przysz-
³oœci na wzajemne wizyty szkolenio-
we, wspólne spotkania warsztatowe, 
wymianê materia³ów. Wszystkim 
ogromnie zale¿a³o na tym, aby 
wype³niæ rozs¹dnym dzia³aniem dwa 
lata, jakie dziel¹ nas od kolejnej 
regionalnej konferencji, wstêpnie 
planowanej na Wêgrzech. Mam na-
dziejê, ¿e bêdzie mog³o w niej 
uczestniczyæ wiêcej polskich specja-
listów AAC, zarówno praktyków, jak 
i pracowników naukowych oraz 
samych u¿ytkowników komunikacji 
wspomagaj¹cej. •

U¿ytkownik AAC z Wêgier podczas konfe-
rencyjnego warsztatu

OG£OSZENIA

W dniach 26 – 28.03 2004 r. w Zie-
lonej Górze odbêdzie siê 15-godzinne 
szkolenie Makaton jako wspomagaj¹ca 
i alternatywna metoda porozumiewania 
siê osób niepe³nosprawnych intelektualnie, 
s³obomówi¹cych, niemówi¹cych – osób 
maj¹cych trudnoœci w komunikowaniu siê. 
Organizatorem szkolenia jest Centrum 
Alternatywnej Komunikacji Makaton, 
ul. Bu³garska 30,  65-647 Zielona Góra

Informacji na temat szkolenia 
udziela i zg³oszenia przyjmuje  Bogu-
s³awa Kaczmarek, tel.: 607 246 397, 
b.kaczmarek@makaton.pl

27 – 28 marca 2004 r. w Warszawie 
odbêd¹ siê I Otwarte Warsztaty Sto-
warzyszenia „Mówiæ bez s³ów”. Te-
mat warsztatów to AAC – codziennoœæ 
u¿ytkowników i ich terapeutów.

Szczegó³owe informacje oraz 
formularz zg³oszeniowy znaleŸæ 
bêdzie mo¿na wkrótce na naszych 
stronach  internetowych.

• • •

Rozmowa z u¿ytkownikami AAC

NA ŒWIECIE
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