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Na pocz¹tku czerwca ukazała się
nasza dawno zapowiadana książka

Wiem, czego chcę!

praca zbiorowa pod redakcj¹
Magdaleny Grycman i Aliny Smyczek
Powstała ona na bazie doświadczeń polskich terapeutów
i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC).
Poprzez historie kilkunastu niemówi¹cych uczniów, klientów, pacjentów
pokazuje różne etapy i sposoby pracy, techniki i rozwiązania dostępne
w naszym kraju. Nie jest przewodnikiem metodycznym, ma jednak
sporą metodyczną wartość i pomaga zaplanować proces terapii zarówno
wobec początkującego, jak i zaawansowanego użytkownika AAC.
Proponuje nowoczesne podejście do całej dziedziny uwzględniając
wszystkie elementy budowania indywidualnego systemu komunikacji
osoby niemówiącej. Ukazuje, jak wspieranie rozwoju komunikacji
w oparciu o AAC może odbywać się w warunkach poradniano-domowych, a jak na gruncie szkoły.
Może stać się źródłem inspiracji dla polskich specjalistów, studentów,
nauczycieli, logopedów i rodzin dzieci, młodzieży oraz dorosłych
z poważnymi zaburzeniami w komunikacji.
Ksi¹¿kê mo¿na zamawiaæ telefonicznie
lub poczt¹ elektroniczn¹.

Drodzy Czytelnicy!
Zbli¿aj¹ siê upragnione wakacje. Odpoczniemy, nabierzemy si³.
W tym numerze Biuletynu jeszcze kilka efektów
naszej ca³orocznej pracy. Tym razem w dziale Z dowiadczenia podejmujemy temat wspierania rozwoju
mowy czynnej przy pomocy alternatywnych sposobów
porozumiewania siê. Sprawa nadal kontrowersyjna dla
wielu rodziców, a nawet logopedów i terapeutów  czy
zastosowanie symboli i gestów nie zahamuje rozwoju
mowy? Anna Zawitkowska i Andrzej Cwaliñski udowadniaj¹, ¿e wrêcz przeciwnie  wspomagaj¹cy system
porozumiewania mo¿na wykorzystaæ na wielu etapach
mowy czynnej: na pocz¹tku, jak w przypadku Krystiana, ale te¿ w momencie kszta³towania siê struktury
jêzyka, jak u Przemka, który potra³ wymawiaæ s³owa,
ale nie umia³ ich wykorzystaæ do tego, do czego s³u¿¹ 
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do porozumiewania siê z innymi. Prosimy wszystkich,
którzy maj¹ podobne dowiadczenia o podzielenie siê
nimi z Czytelnikami i redakcj¹. Byæ mo¿e kto ma przeciwne zdanie? Chcemy zapocz¹tkowaæ dyskusjê na ten,
nadal kontrowersyjny w Polsce, temat.
Teraz co, co nas najbardziej cieszy. Wreszcie postanowili siê zaprezentowaæ u¿ytkownicy alternatywnych sposobów porozumiewania siê! Przedstawiamy Basiê i Radka. Cieszymy siê, ¿e równie¿ Wasz g³os siê tutaj pojawia.
Mam nadziejê, ¿e w przysz³oci proporcje siê wyrównaj¹,
a mo¿e nawet odwróc¹. W koñcu to dla Was te wszystkie nasze (rodziców i terapeutów) artyku³y, lektury,
przemylenia i poszukiwania najlepszych rozwi¹zañ. Pro-

AKTUALNOCI

¡ Na pocz¹tku listopada odbêd¹ siê drugie warsztaty

AAC organizowane przez Stowarzyszenie. Szczegó³owe informacje znajd¹ siê wkrótce na naszej stronie
internetowej.
Ostateczna
cena ksi¹¿ki Wiem, czego chcê! zosta³a
¡
ustalona na 28 z³. Dla cz³onków Stowarzyszenia cena wynosi tylko 10 z³.
Zarz¹d
przyj¹³ troje nowych cz³onków. Witamy ich
¡
w naszym gronie!
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simy wszystkich Czytelników o poinformowanie o Biuletynie swoich uczniów, dzieci i klientów u¿ywaj¹cych
AAC. Na razie dociera do nas wiele pozytywnych opinii, ale nie by³o jeszcze ¿adnej od u¿ytkowników. Mo¿e
bêd¹ mieli oni pomys³y, co w Biuletynie mo¿e siê jeszcze
znaleæ, co by³oby dla nich interesuj¹ce. Pomó¿cie im to
przemyleæ i przes³aæ do nas pomys³y. Chcielibymy, aby
i oni byli autorami Biuletynu.
Grupa nauczycieli z Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 11
w Krakowie odwiedzi³a zaprzyjanion¹ placówkê
w Danii. Jolanta Szwiec-Kolanko przedstawia relacjê
z tej podró¿y oraz styl pracy i metody wykorzystywane
w duñskich placówkach.
Po raz czwarty odby³a siê konferencja Metody alternatywnej i wspomagaj¹cej komunikacji jêzykowej zorganizowana przez szczeciñskie Centrum Metod Alternatywnych. By³a na niej Agnieszka Pilch przedstawiaj¹c system
gestów Coghamo i w tym numerze równie¿ jej relacja.
¯yczymy s³onecznych wakacji i udanego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach!
Ewa Przebinda

Z DOWIADCZENIA

Wspomaganie komunikacji werbalnej
dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym
Andrzej Cwaliñski
Orodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuñczy
dla Dzieci i M³odzie¿y z Cechami Autyzmu w Bia³ymstoku

Ch³opiec wygl¹da jak ka¿dy omiolatek, jednak swoim
zachowaniem zwraca na siebie uwagê. Skacze siedz¹c
na du¿ej gumowej pi³ce, po chwili zrywa siê, wstaje na
nogi, po czym zaczyna szybko obracaæ siê wokó³ w³asnej osi trzepocz¹c palcami tu¿ przed oczami. Przez ca³y
czas wydobywa z siebie nieartyku³owane dwiêki. Nastêpnie podbiega do kolegi, k³adzie siê na nim i silnie
przywiera do jego cia³a. Na znak protestu z jego strony
siada na pod³odze, wk³ada palce pod szk³a okularów
wciskaj¹c g³êboko ga³ki oczne. Kilkakrotnie w sposób
echolaliczny powtarza us³yszane gdzie zdanie. W pewnym momencie znów zmienia swoje miejsce. Z s¹siedniej sali s³ychaæ znajom¹ muzykê, kto w³¹czy³ odtwarzacz CD. Bez problemu lokalizuje ród³o dwiêku,
wchodzi do sali, siada przed g³onikiem, po czym
zaczyna siê prawdziwe misterium. Siedz¹c na pod³odze
wspó³brzmi z muzyk¹ napinaj¹c rytmicznie wszystkie
partie miêni swego cia³a. Móg³by to robiæ godzinami.
W ten sposób Przemek kilka lat temu spêdza³ ka¿d¹
woln¹ chwilê. Od czasu objêcia go terapi¹ minê³y ju¿
cztery lata. To w³anie wtedy przyjêty zosta³ do Orodka z diagnoz¹: autyzm wczesnodzieciêcy.
Podjête wobec niego dzia³ania terapeutyczne skupione by³y na trzech osiowych obszarach zaburzeñ charakterystycznych dla autyzmu: decytach w zakresie
komunikacji i interakcji spo³ecznych oraz ma³o zró¿nicowanych, powtarzaj¹cych siê wzorcach zachowañ.
Ze wzglêdu na charakter tematyczny niniejszej
publikacji odniosê siê przede wszystkim do posiadanych przez siebie dowiadczeñ w zakresie pracy nad
rozwojem umiejêtnoci porozumiewania siê.
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Jak widaæ na wy¿ej opisanym przyk³adzie, zachowanie ch³opca w du¿ej mierze skoncentrowane by³o
na aktywnoci autostymulacyjnej, a jego funkcjonowanie jêzykowe zdominowane by³o przez echolaliê i autostymulacjê werbaln¹ polegaj¹c¹ na ci¹g³ej produkcji
nieartyku³owanych dwiêków. Repertuar tych zachowañ podyktowany by³ prób¹ radzenia sobie z chaosem informacyjnym spowodowanym zaburzeniami
sensorycznymi.
Zaburzone funkcjonowanie zmys³ów utrudnia
nawi¹zanie kontaktu z dzieckiem autystycznym.
Aktywnoæ autostymulacyjna, koncentracja uwagi na
redukowaniu lêku, czego wyrazem s¹ zachowania
kompulsywne, sprawiaj¹, i¿ nadawane przez nas komunikaty nie spotykaj¹ siê z odbiorem. Brak odbioru
informacji mo¿e byæ wynikiem:
• absencji uwagi i wspólnego pola percepcji;
• nieprawid³owoci w percepcji bodców, np. na skutek opónienia w przyswajaniu i przetwarzaniu
informacji akustycznych czy te¿ ze wzglêdu na
zaburzenia s³uchu fonematycznego;
• decytów w sferze rozwoju poznawczego, np.
w efekcie braku znajomoci pojêæ lub syntaktycznych regu³ jêzyka.
Proces komunikowania siê zak³ada istnienie reakcji
odbiorcy na informacjê nadawcy. Nale¿y jednak liczyæ
siê z tym, i¿ brak reakcji ze strony odbiorcy mo¿e mieæ
swoje pod³o¿e w czynniku motywacyjnym, b¹d te¿ powodowany mo¿e byæ brakiem w repertuarze zachowañ
dziecka okrelonych umiejêtnoci wykonawczych.
Przy planowaniu pracy z Przemkiem wszystkie
powy¿sze czynniki maj¹ce wp³yw na odbiór informacji zosta³y wziête pod uwagê. Z jednej strony do
programu terapii w³¹czono sesje stymulacji sensorycznej wychodz¹c w ten sposób naprzeciw potrzebom
wynikaj¹cym z zaburzeñ w odbiorze i przetwarzaniu
bodców zmys³owych. Z drugiej za strony ustrukturyzowano rodowisko jego funkcjonowania, sprawiaj¹c,
by sytuacja, w której ma miejsce przekaz informacji,

Gra stolikowa

by³a jak najbardziej czytelna i jednoznaczna. Maj¹c
wiadomoæ istniej¹cych prawid³owoci, dziecko zdecydowanie ³atwiej percepuje zale¿noci przyczynowoskutkowe, a tak¿e powi¹zania miedzy znakiem, pojêciem a desygnatem.
Strukturyzacja dotyczy³a m.in. miejsca pracy, kolejnoci realizacji poszczególnych zadañ, przebiegu za-
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jêæ oraz jêzyka. Ka¿dy okrelony rodzaj aktywnoci
odbywa³ siê zawsze w tym samym miejscu. Przemek
mia³ sta³e, w³asne miejsce do pracy stolikowej, miejsce,
w którym przebywa³ na przerwie, miejsce, w którym
spo¿ywa³ posi³ek. Organizacja zajêæ przebiega³a zgodnie z wprowadzonym planem dnia utworzonym z symboli PCS, dziêki czemu ch³opiec wiedzia³, jakiego rodzaju zajêcia zosta³y zaplanowane tego dnia.

Na zakupach

Struktura dotyczy³a tak¿e przebiegu poszczególnych zajêæ. W tym celu wprowadzono miêdzy innymi
plan aktywnoci, który poprzez wizualny uk³ad zajêæ
usamodzielni³ ch³opca do tego stopnia, i¿ aktualnie
potra samodzielnie pracowaæ przy stoliku, realizuj¹c
kolejno szereg zadañ edukacyjnych przygotowanych
przez terapeutê. Rolê strukturyzuj¹c¹ przebieg zajêæ pe³ni³ tak¿e tokenowy system wzmocnieñ. Jego
g³ówne zadanie sprowadza siê do budowania motywacji, jednak¿e fakt otrzymywania podczas zajêæ
ekwiwalentów w postaci ¿etonów strukturyzuje równie¿ ich przebieg. Obserwuj¹c przyrost iloci ¿etonów
dziecko orientuje siê, i¿ zbli¿a siê moment, w którym
zajêcia siê zakoñcz¹, a wówczas bêdzie mo¿na wymieniæ ¿etony na nagrodê. Ten wtórny system wzmocnieñ sprawia, i¿ dziecku zale¿y, by ka¿de zadanie
zrealizowaæ mo¿liwe jak najszybciej i poprawnie. Aktualnie Przemek wypracowa³ wewnêtrzny system motywacyjny. Jednak przez d³ugi czas istnia³a koniecznoæ
odwo³ywania siê do nagród rzeczowych, zawsze jednak mia³o to miejsce w powi¹zaniu ze wzmocnieniami
spo³ecznymi.
Komunikaty kierowane do dziecka, przynajmniej na
pocz¹tku nabywania nowych umiejêtnoci, by³y mo¿liwie najkrótsze i jednoznaczne. Licz¹c, i¿ ch³opiec bêdzie porozumiewa³ siê za pomoc¹ jêzyka, nie zdecydowano siê na wspomaganie jego komunikacji gestami
czy symbolami. Przysz³e dowiadczenia pokaza³y jednak, i¿ by³oby to jednak wskazane.
Pierwsze zajêcia skupia³y siê na wypracowaniu
kontaktu zadaniowego. W efekcie ch³opiec nauczy³
siê koncentrowaæ uwagê na zadaniu i terapeucie, reagowaæ na podstawowe polecenia: daj, poka¿, dopasuj, zrób tak. Pracê terapeutyczn¹ prowadzono
na bazie prawid³owoci behawioralnej teorii uczenia
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siê. Wykorzystywano m.in. program O. Ivara Lovaasa, program TEACCH oraz wiedzê zdobyt¹ na szkoleniach dotycz¹cych stosowanej analizy zachowania.
Ze wzglêdu na umiejêtnoæ imitacji werbalnej wyrazów i zdañ postanowiono rozwijaæ u ch³opca kompetencje jêzykowe. W cykl zajêæ w³¹czono zajêcia logopedyczne, które w du¿ym stopniu przyczyni³y siê do
poprawy artykulacji wypowiedzi. Na prze³omie kilku
lat dziecko opanowa³o znajomoæ wielu pojêæ, np.:
pojêcia okrelaj¹ce czynnoci (zarówno w mowie biernej jak i czynnej, w 1. i 2. osobie czasu teraniejszego
liczby pojedynczej); pojêcia okrelaj¹ce przedmioty
oraz zjawiska z najbli¿szego otoczenia; przymiotniki
takie jak: kolory, cechy wielkociowe i ilociowe oraz
kszta³ty; pojêcia okrelaj¹ce czêci cia³a i kierunki
w przestrzeni, zaimki osobowe i dzier¿awcze.
Wzbogacanie s³ownika mowy biernej nie przek³ada³o siê jednak na s³ownik czynny. Dostarczane
w formie s³uchowej wzorce wypowiedzi zdaniowych, etykietowanie przedmiotów, a tak¿e prowadzona przez prawie dwa lata nauka czytania globalnego metod¹ Domana, nie przynios³a oczekiwanych
rezultatów. Przemek nie nauczy³ siê czytaæ globalnie, a w spontanicznych sytuacjach porozumiewa³
siê najczêciej za pomoc¹ pojedynczych s³ów lub 2-3
wyrazowych wyra¿eñ (w formie niegramatycznej).
Treæ formu³owanych przez niego komunikatów nie
w pe³ni odzwierciedla³a zasób posiadanego s³ownictwa biernego.
Aktywnoæ werbalna Przemka stale zdradza³a jednak potrzebê komunikowania siê w wiêkszym zakresie. Czêsto echolalicznie próbowa³ inicjowaæ kontakt
z innymi. Podtrzymywa³ te¿ w ten sposób wa¿ny dla
siebie temat rozmowy. Echolalia w jego wypowiedziach pojawia siê w wyniku braku koncepcji  co
i w jaki sposób nale¿y powiedzieæ.

Praca z tablic¹ dynamiczn¹

Prze³omowym momentem w rozwoju komunikacji
ch³opca by³ dzieñ, w którym wprowadzi³em tablicê komunikacyjn¹ z symbolami PCS. Po zademonstrowaniu
sposobu korzystania z tablicy, ch³opiec naladowa³
moje zachowanie wskazuj¹c i nazywaj¹c poszczególne
symbole. Maj¹c pewnoæ, ¿e identykuje i rozumie znaczenie symboli, wykorzystuj¹c przekaz wspomagany,
zaproponowa³em jedn¹ z ulubionych jego aktywnoci 
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wspóln¹ grê stolikow¹. Przemek obserwowa³ wskazywane symbole podczas formu³owania pytania: W co
chcesz graæ?, po czym wskaza³ kilka innych symboli
wypowiadaj¹c zdanie: Ja chcê graæ w domino. Podczas gry po raz pierwszy od trzynastu lat nadawa³
tempo akcji, mówi¹c: Teraz ja, teraz ty; przerywa³ j¹,
mówi¹c: przerwa; koniec; zacz¹³ u¿ywaæ zwrotów
konwersacyjnych typu: dobrze, podoba mi siê, nie
uda³o siê. To wszystko dokona³o siê ju¿ na pierwszych
zajêciach. Sukces zachêci³ mnie do wypróbowania tablicy z kodem kolorów oraz uk³adem symboli wed³ug
klucza Fitzgeralda. Tu tak¿e ch³opiec bez problemu
formu³owa³ czterowyrazowe zdania, wskazuj¹c odpowiednie symbole, okrela³ pe³nym zdaniem m.in.
pogodê oraz aktualny dzieñ tygodnia. Okaza³o siê, ¿e
poprawnie formu³uje wypowiedzi nawet po przestawieniu szyku symboli na tablicy. Czêste wypowiedzi jêzykowe wp³ynê³y na zmniejszenie czêstotliwoci autostymulacji werbalnych oraz echolalii. Ch³opiec zacz¹³
wolniej, a przez to wyraniej, wypowiadaæ poszczególne s³owa. W formu³owanych wypowiedziach nie pomija nawet tak drobnych cz¹stek jak w oraz i.
Niniejsze dowiadczenie rzuci³o wiat³o na istotê
problemów komunikacyjnych dziecka. Przemek ma
problem z doborem poszczególnych s³ów w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Tablica komunikacyjna
pomaga mu kategoryzowaæ pojêcia, dziêki czemu jego
komunikaty s¹ dostosowane do sytuacji spo³ecznej. Na
przyk³adzie Przemka widaæ, ¿e wizualna reprezentacja
wypowiedzi u³atwia rozwój komunikacji jêzykowej.
S³owa s¹ ulotne, przemijaj¹, brak jest ci¹g³oci ich trwania, a w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami s³uchu, nie stanowi¹ najlepszego fundamentu
do rozwoju jêzyka.
Na bazie powy¿szych dowiadczeñ w cykl codziennych zajêæ oprócz tablic tematycznych, tablic dynamicznych i tablic do nauki wypowiedzi zdaniowych z kodem kolorów i kluczem Fitzgeralda, wprowadzi³em
tak¿e naukê czytania. Przygotowujê w tym celu ksi¹-

¿eczki fotografuj¹c sytuacje z ¿ycia codziennego ch³opca i bliskich mu osób. Fotograe uk³adam w ci¹g zdarzeñ nadaj¹c im okrelon¹ fabu³ê, po czym ich treæ
wizualizujê za pomoc¹ symboli PCS. Ksi¹¿eczki dostosowanie s¹ do wieku dziecka, ich treæ jest mu bliska
i znana, a przez to przewidywalna. Powtarzaj¹ce siê
analogiczne konstrukcje zdañ sprzyjaj¹ nauce wypowiedzi zdaniowych. Praca z ksi¹¿k¹ aran¿uje sytuacjê,
w której dziecko uzupe³nia tekst brakuj¹cymi symbolami, odpowiada na pytania oraz uczy siê zadawaæ pytania wizualizuj¹c treæ swoich wypowiedzi.

Zastosowanie gestów i symboli we wspieraniu
rozwoju mowy czynnej dziecka

Krystian uczêszcza³ na moje zajêcia raz w tygodniu. Terapiê zaczê³am od wyciszania jego negatywnych
emocji. Wspólne zabawy ruchowe z wykorzystaniem
wa³ków i pi³ek ró¿nej wielkoci, koca, platformy, pozwoli³y nawi¹zaæ z nim kontakt. Ogromny wp³yw na
dalszy przebieg terapii mia³o wprowadzenie do naszych zajêæ programu M. i Ch. Knillów. Program ten
by³ trzonem naszych spotkañ przez pierwsze dwa lata.
Krystian bardzo lubi³ tê czêæ zajêæ.
Na pocz¹tku wszystkie æwiczenia wykonywa³am
razem z nim, wspomagaj¹c ka¿dy jego ruch.
Ka¿da czynnoæ, w miarê mo¿liwoci, mia³a swój
dwiêk, sylabê lub wyraz. Na przyk³ad, gdy klaskalimy rêkami, mówi³am klap, klap, klap, gdy
poruszalimy nogami tup, tup, tup, gdy pocieralimy d³oñmi mówi³am szszsz, gdy g³askalimy
brzuch w rytm muzyki, mówi³am brzuch, brzuch,
brzuch itp. Nastêpnym krokiem by³o urozmaicenie
programu o wprowadzenie piktogramów z czêciami

Anna Zawitkowska
Przedszkole Specjalne nr 393 w Warszawie

Krystiana pozna³am, gdy mia³ dwa lata. Wyniki
badañ wykazywa³y obni¿ony poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego oraz opónienie mowy.
Porusza³ siê czworakuj¹c, zaczyna³ stawiaæ pierwsze
kroki. Wydawa³ nieartyku³owane dwiêki, nie potra³
naladowaæ g³osek ani sylab. Gestu u¿ywa³ jedynie do
wskazywania przedmiotu, o jaki mu w danej chwili
chodzi³o. Nie s³ucha³ i nie reagowa³ na polecenia. Nie
potra³ bawiæ siê zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyszukiwa³ zabawki i przedmioty, którymi
mo¿na by³o krêciæ. Gdy przerywa³o mu siê tê czynnoæ lub poprosi³o o wykonanie jakiejkolwiek innej,
reagowa³ histeri¹: krzycza³, p³aka³, by³ agresywny.
4

Zajêcia z ksi¹¿k¹

Obecnie stale poszerzam s³ownictwo ch³opca
dostarczaj¹c mu coraz to nowych symboli. Planuj¹c
poszczególne zajêcia, uwzglêdniam jego potrzeby
komunikacyjne, przygotowuj¹c w tym celu tablice
z odpowiednim zestawem symboli, dziêki czemu
Przemek ma mo¿liwoæ werbalnego, a przy tym
skutecznego uczestnictwa w zajêciach. Komunikacja
jêzykowa wspomagana symbolami PCS pe³ni coraz
wiêcej funkcji. Byæ mo¿e w przysz³oci w wyniku
utrwalenia w pamiêci ch³opca, na drodze percepcji
wzrokowej, symboli i wzoru struktury wypowiedzi
wielowyrazowych, bêdzie mo¿na wycofaæ tablice. 
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cia³a: rêce, d³oñ, g³owa, brzuch, nogi, palce, a tak¿e innych, typu: siedzieæ, le¿eæ, staæ itd. Samo przygotowanie zajêæ pozwoli³o na wprowadzenie nastêpnych
piktogramów: koc, lustro, kaseta, magnetofon. Zajêcia
zaczyna³y siê pytaniem Co bêdziemy robiæ?, Krystian pokazywa³ piktogram KASETA, a ja wk³ada³am kasetê do magnetofonu. Nastêpnie pyta³am: Co bêdzie
nam potrzebne?, Krystian wyszukiwa³ odpowiedni
piktogram, na przyk³ad KOC, a ja wyjmowa³am koc,
pokazywa³ piktogram LUSTRO, a ja ustawia³am lustro. Nastêpnie æwiczylimy do muzyki, pokazuj¹c
na piktogramach, jaka czêæ cia³a teraz æwiczy, nie
zapominaj¹c o przypisanych danej czynnoci dwiêkach, sylabach i s³owach.
Gdy Krystian mia³ cztery lata, pojawi³y siê w jego
s³owniku pierwsze sylaby: ma, ba, ta, pa, la,
póniej pierwsze ³añcuchy sylabowe: mama, ba
ba, lala, ale tak¿e: amam, bambam, bum
bum. Pomyla³am, ¿e pora, aby nasze zajêcia przybra³y
inn¹ formê. Wprowadzi³am uk³adanie planu zajêæ:
 wspólne witanie siê (piktogram dzieñ dobry),
 granie na bêbenku (piktogram bêbenek), w celu
ubarwienia zajêæ,
 klasyczne æwiczenia logopedyczne przed lustrem
(gest i piktogram lustro),
 uczenie siê przy stoliku (gest i piktogram uczyæ siê)
 i na koniec do wyboru ulubiona zabawa (gest bawiæ

siê, piktogram zabawki) lub program M. i Ch. Knillów (gest muzyka, piktogram kaseta),
 koniec zajêæ (gest koniec) i ubieranie siê (piktogram
ubieraæ siê),
 po¿egnanie (gest pa-pa, piktogram hej).
Do ka¿dej czêci zajêæ przygotowywa³am odpowiednie piktogramy i gesty. Krystian od pocz¹tku wyró¿nia³ siê bardzo du¿ym poczuciem rytmu i ³atwoci¹ zapamiêtywania melodii, dlatego te¿ kolejne czêci zajêæ
oddziela³am czasem na piosenkê (piktogram piewaæ).
Ka¿da piosenka dawa³a okazjê do wprowadzenia wielu
gestów, ale tak¿e pomaga³a mi wyd³u¿yæ czas koncentracji Krystiana na kolejnych zadaniach.
Nie bêdê ukrywaæ, ¿e bardzo czêsto prze¿ywa³am
chwile zw¹tpienia w skutecznoæ podejmowanych
dzia³añ. Terapia prowadzona raz w tygodniu to zdecydowanie za ma³o. Krystian nie mia³ mo¿liwoci uczêszczania do odpowiedniego przedszkola ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania. Jednak wspó³praca z mam¹ Krystiana, jej determinacja, przynios³y efekty. Gdy Krystian
skoñczy³ szeæ lat, pojawi³y siê pierwsze s³owa i prawie jednoczenie pierwsze zdania. Czeæ, pani Aniu!
 tak mnie teraz wita Krystian. Obecnie uczêszcza do
masowego przedszkola. Nareszcie ma mo¿liwoæ uczenia siê, bycia w grupie z innymi dzieæmi. Uczy siê te¿
tego wszystkiego, czego nie mo¿na nauczyæ siê w zaciszu gabinetu logopedycznego. 
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Basia ma 15 lat i jest uczennic¹ szóstej
klasy Szko³y Podstawowej nr 327 w Warszawie. Dziewczynka nie mówi z powodu dzieciêcego pora¿enia mózgowego
i porozumiewa siê u¿ywaj¹c symboli
Blissa. Jest mi³¹, otwart¹ i umiechniêt¹
nastolatk¹, która ma takie same pytania
i radoci, co jej rówienice.
Jako uczennica jednej z najstarszych klas, bierze udzia³ w redagowaniu gazetki szkolnej Comeniusik 327. Ka¿dy z m³o-

dych dziennikarzy przygotowuje materia³ na temat, któremu
powiêcony jest dany numer pisemka. Artyku³y przygotowuje
równie¿ Basia. U¿ywaj¹c symboli redaguje tekst przy pomocy
nauczyciela. Nastêpnie zupe³nie samodzielnie, dziêki w³¹cznikowi umieszczonemu pod brod¹, pisze kolejne zdania w programie Clicker. Kiedy wiêtujemy kolejne wydania Comeniusika, Basia jest dumna i szczêliwa, widz¹c w³asne myli,
pogl¹dy, uczucia pomiêdzy innymi tekstami. Oto najnowszy
artyku³ Basi, skierowany tak¿e do czytelników biuletynu.
El¿bieta Sakowicz

Basia Celmer
ul. Oleandrów 3 m. 7
Warszawa

ZE WIATA

Polsko-duńskie spotkanie z AAC
Jolanta Szwiec-Kolanko
Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie

Szko³a, w której pracujê, od ponad dziesiêciu lat wspó³pracuje z duñsk¹ instytucj¹ o nazwie Birkebakken, bêd¹c¹
domem dla dzieci i m³odzie¿y z wielorak¹ niepeno³nosprawnoci¹ w Århus. Nasza wspó³praca polega na wzajemnych
wizytach grup nauczycieli i pedagogów. Podczas tych wizyt
polskie i duñskie ekipy poznawa³y swoje placówki, wymienia³y dowiadczenia, dzieli³y siê swojego rodzaju lozo¹
6

bycia z niepe³nosprawnymi. Przy okazji odwiedzalimy równie¿ inne instytucje  szko³y, przedszkola, warsztaty i miejsca pracy, domy mieszkalne dla osób niepe³nosprawnych.
Rok temu zapocz¹tkowalimy now¹ formê wspó³pracy.
Postanowilimy skoncentrowaæ siê na wybranym zagadnieniu edukacyjnym, omówiæ nasze nañ spojrzenie, osi¹gniêcia i dylematy, podyskutowaæ, zorganizowaæ warsztaty
dotycz¹ce jednego lub dwóch tematów w obrêbie omawianej kwestii. Zaplanowalimy dwa spotkania  jedno w Polsce, drugie w Danii. Na pierwszy ogieñ posz³a wymiana
dowiadczeñ z zakresu komunikacji wspomagajcej i alternatywnej.
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W zesz³ym roku w maju gocilimy w szkole dziewiêcioro duñskich pedagogów. Duñczycy poznawali naszych
uczniów  u¿ytkowników AAC, ka¿dy z nich bra³ udzia³
w kilku zajêciach szkolnych, które póniej omawialimy. Na
warsztatach przedstawialimy ró¿norodne umiejêtnoci komunikacyjne uczniów (uk³adanie wypowiedzi, zadawanie
pytañ, proszenie o pomoc, dokonywanie wyborów) i strategie, jakich u¿ywamy, aby mogli je osi¹gn¹æ. Z kolei Duñczycy omawiali denicje komunikacji oraz przedstawili
szczegó³owo PECS (Picture Exchange Communication System), bêd¹cy metod¹ nauki porozumiewania siê opracowany przede wszystkim z myl¹ o dzieciach z autyzmem i zaburzeniami porozumiewania siê. W ma³ych warsztatowych
grupach toczy³y siê dyskusje na temat doboru s³ownictwa
dla u¿ytkowników AAC, a zw³aszcza zagro¿eñ wynikaj¹cych z dominuj¹cej roli nauczyciela w tym procesie oraz
stosowania behawioralnych metod w edukacji, zw³aszcza
w nauce porozumiewania siê.
W maju tego roku przyszed³ czas na drug¹ czêæ naszych spotkañ wokó³ AAC, tym razem w Danii. W planie wizyty by³y przewidziane dalsze dyskusje i warsztaty,
udzia³ w zajêciach w Birkebakken oraz odwiedzenie kilku
placówek, w których moglibymy poznaæ u¿ytkowników
AAC i sposoby nauki porozumiewania siê.
Ustalilimy wczeniej, ¿e podczas warsztatów skoncentrujemy siê na przeanalizowaniu umiejêtnoci kilkorga
wybranych uczniów z naszej szko³y oraz mieszkañców Birkebakken. Zaplanujemy dla nich tematyczne tablice wyboru
i dobierzemy s³ownictwo. Dodatkowo my zaplanowalimy
omówienie schematu diagnozy umiejêtnoci porozumiewania siê. Wybralimy czwórkê dzieci z naszej szko³y. Zaprezentowani przez nas na lmach wideo uczniowie byli
zró¿nicowani pod k¹tem poziomu umiejêtnoci poznawczych, aktualnych sposobów porozumiewania siê, rozwoju
spo³ecznego, mieli odmienne mo¿liwoci ruchowe i ró¿n¹
motywacjê do komunikacji. My z kolei poznalimy dwóch
ch³opców, mieszkañców domu i ich aktualne sposoby porozumiewania siê. Komunikacja z oboma jest oparta przede
wszystkim na odczytywaniu mowy cia³a. W niektórych sytuacjach (wspólna aktywnoæ, posi³ek) dokonuj¹ wyborów
z konkretów (dla jednego jest to wybór bezporedni, drugi
wybiera wzrokiem). Peter rozpoznaje równie¿ gesty tak
(kciuk skierowany do góry) i nie (kciuk skierowany na dó³).
Zapytany odpowiada (wybór wzrokiem jednej z d³oni terapeuty), czy chce przerwaæ dan¹ aktywnoæ, czy j¹ kontynuowaæ. Pedagodzy przedstawiaj¹ mu równie¿ aktywnoci,
w których bêdzie bra³ udzia³ w danym dniu, uk³adaj¹c
oznaczaj¹ce je symbole PCS na tablicy.
Dyskutuj¹c póniej w ma³ych grupach, poszukiwalimy
najatrakcyjniejszych dla wybranych dzieci sytuacji, w których
mog³yby dokonywaæ wyborów. Opracowywalimy s³ownictwo do tablic tematycznych. Rozmawiaj¹c w mojej grupie
o umiejêtnociach Petera, zastanawialimy siê nad strategiami
stopniowego wprowadzania go w wiat symboli.
Duñczycy umo¿liwili nam odwiedziny i rozmowy z pracownikami kilku placówek, w których uczy³y siê, spêdza³y
popo³udniowy czas, b¹d mieszka³y dzieci i m³odzie¿ niemówi¹ca.
Przedszkole to przede wszystkim mnóstwo drobnych,
w wiêkszoci zrobionych przez nauczycieli pomocy dydaktycznych s³u¿¹cych do manipulowania, ogl¹dania, s³uchania, dotykania i do zajêæ ruchowych. Dzieci ucz¹ siê porozumiewania w oparciu o metodê PECS. Osobiste pomoce
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maj¹ formê segregatora, kartki
w rodku s¹ zalaminowane,
a na nich poprzyklejane paski
rzepu. Takie same paski znajduj¹ siê na zewnêtrznej b¹d
wewnêtrznej stronie segregatora. Symbole równie¿ s¹
zalaminowane i podklejone
rzepem. Buduj¹c wypowied,
dziecko odszukuje w³aciwy
symbol i przyczepia go do rzepu na ok³adce. (Fot. powy¿ej)
Przedszkolaki uk³adaj¹ równie¿ plan dnia. Na niewielkiej tablicy jest miejsce na dwie kolumny. Po prawej
stronie umieszczane s¹ aktywnoci danego dnia, po lewej
zdjêcie dziecka. Podczas zmiany aktywnoci zdjêcie zmienia
swoj¹ pozycjê, jest umieszczane na
wysokoci symbolu oznaczaj¹cego
aktualn¹ aktywnoæ. (Fot. obok)
Dzieci
korzystaj¹
równie¿
z komputera u¿ywaj¹c prostych
programów edukacyjnych. Nauczyciele przygotowuj¹ tak¿e aktywnoci komputerowe w programie
PowerPoint obs³ugiwane za pomoc
jednego w³¹cznika. Na kolejnych
slajdach znajduj¹ siê zdjêcia dzieci, nauczycieli, sytuacji przedszkolnych, zmieniaj¹cego siê w
zale¿noci od pory roku ogrodu.
Po powrocie do domu przedszkolaki mog¹ opowiedzieæ rodzicom o najwa¿niejszym wydarzeniu dnia, wskazuj¹c oznaczaj¹cy
je symbol na przygotowanej przez nauczyciela stronie.
Oprócz symbolu PCS, jest tam równie¿ umieszczony piktogram PIC (g³ównie z sentymentu do u¿ywanego dawniej
systemu  nauczyciele uwa¿aj¹, ¿e kolorowe symbole PCS
s¹ atrakcyjniejsze, bardziej naturalne i lepiej oddaj¹ znaczenie pojêcia) oraz graczny obraz gestu oznaczaj¹cego
dane pojêcie. Dziêki temu rodzice równoczenie ze swoimi
dzieæmi mog¹ uczyæ siê
gestów. (Fot. obok)
Klasy w szko³ach s¹
10  14 osobowe. Kryterium przynale¿noci do
grupy jest wiek i umiejêtnoci poznawcze. Dzieci
mówi¹ce ucz¹ siê wspólnie z niemówi¹cymi.
Nauczyciele w szkole,
któr¹ odwiedzilimy, ucz¹ uczniów porozumiewania siê
za pomoc¹ gestów. S¹ one opracowane i ujête w system
przez Larsa Nygaarda. Duñczycy nazywaj¹ je znakami (sign
language). Gesty s¹ proste, oparte na naturalnych, system
duñski jest podobny do systemu Makaton. Gestami ucz¹ siê
porozumiewaæ zarówno dzieci mówi¹ce, jak i niemówi¹ce.
Dla jednych jest to alternatywny sposób komunikacji, dla
innych wspomagaj¹cy, jeszcze innym u³atwia naukê lub
umo¿liwia kontakt z niemówi¹cym rówienikiem. Uczniowie ucz¹ siê równie¿ porozumiewaæ systemem gracznym,
u¿ywaj¹ PCS. Zaskoczy³o mnie to, poniewa¿ pamiêtam tê
szko³ê sprzed piêciu lat. Królowa³y tam wówczas piktogramy PIC. Teraz nie zobaczy³am prawie ¿adnego. Jeszcze
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do niedawna PIC by³y uwa¿ane za najbardziej rozpowszechnione w Skandynawii. Teraz to siê zmieni³o, z przyczyn
o których pisa³am powy¿ej. Nauczyciele korzystaj¹ z programu Boardmaker oraz Mediator (dzia³a podobnie jak
Speaking Dynamically Pro). Na stolikach u¿ytkowników
AAC stoj¹ monitory komputerów z ekranami dotykowymi.
Nauczyciele tworz¹ bogate katalogi z symbolami umo¿liwiaj¹cymi im udzia³ w zajêciach. Poza symbolami PCS
s¹ tam równie¿ zdjêcia kolegów, nauczycieli, sytuacji
szkolnych.
Oprócz tradycyjnych zeszytów korespondencji, które s¹
prowadzone i s³u¿¹ wymianie informacji pomiêdzy szko³¹
a domem oraz podpowiadaj¹ temat rozmowy z dzieckiem,
nauczyciele zapisuj¹, co dzia³o siê w szkole za pomoc¹
zdjêæ i symboli. Po ka¿dym dniu dzieci wracaj¹ do domu
z zalaminowanymi stronami z opisem wydarzeñ szkolnych. Pomys³ jest podobny do tego, który jest realizowany
w przedszkolu, zapis jest jednak bardziej rozbudowany. Na
stronach umieszczane s¹ równie¿ graczne ilustracje poznawanych gestów.
Ciekawym pomys³em, który podpatrzylimy, jest równie¿ szkolne krzes³o pomalowane w esy-oresy. Stoi w rogu klasy. Je¿eli kto siada na nim, oznacza to, ¿e ma co
ciekawego do powiedzenia. W ten sposób osoba, która siê
wypowiada, jest szczególnie wyró¿niona. Inni z kolei ucz¹
siê s³uchaæ wypowiedzi kolegów i kole¿anek. Kolejnym
sposobem na budowanie specjalnej atmosfery wokó³ wypowiadania siê i s³uchania jest kolorowy parasol, pod którym
wszyscy siadaj¹ w krêgu podczas czytania i opowiadania
ró¿nych historii.
Biuletyn
Stowarzyszenia Mówić bez Słów
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
www.withoutwords.org
biuletyn@withoutwords.org
redakcja:
Ewa Przebinda
opracowanie graficzne i skład:
Paweł Szczawiński
Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, zarówno
użytkowników (lub ich rodziców), jak
i specjalistów AAC prosimy o przysyłanie
swoich tekstów.
Nadsyłane artykuły nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 000 znaków
ze spacjami). Przyjmujemy pliki MS Word
(.doc lub .rtf).
Prosimy nie zamieszczaæ fotografii w tekœcie, lecz nadsy³aæ je w postaci plików
.jpg lub skompresowanych plików .tif
o rozdzielczoœci 300 lub 360 dpi. Mo¿liwe jest równie¿ nadsy³anie zdjêæ o formacie co najmniej 10 × 15 cm zwykłą
pocztą na adres Stowarzyszenia.
Wybrane artyku³y bêd¹ zamieszczane
równie¿ na naszej stronie internetowej.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
artyku³ów.
Wszelkie og³oszenia dotycz¹ce AAC
zamieszczamy nieodp³atnie, zastrzegaj¹c
sobie prawo do ich selekcji.
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Dla placówek typu wietlica najwa¿niejszym celem jest
zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y wypoczynku i takiej
formy spêdzania czasu, jaka im najbardziej odpowiada
(zabawy w ogrodzie, sportowe zajêcia w lesie na specjalnie przystosowanych dró¿kach, gra w pi³kê itp.). Nie
ma jakich specjalnych form wspó³pracy pomiêdzy szko³¹
a wietlic¹. Je¿eli kto potra siê porozumiewaæ i jest
aktywny w komunikacji, w wietlicy znajdzie pedagogów,
którzy bêd¹ pod¹¿aæ za nim i rozmawiaæ z nim w taki
sposób, w jaki potra.
Filozoa wspólnego bycia w domach jest podobna. Dom
nie ma byæ miejscem edukacji ani terapii. Jest miejscem odpoczynku, zabawy, intymnoci, spokoju, na tyle, na ile jest to
mo¿liwe w du¿ej grupie. Pedagodzy pracuj¹cy w domach
wspó³pracuj¹ jednak z nauczycielami. Prowadz¹ zeszyty korespondencji, spotykaj¹ siê dwa-trzy razy w roku omawiaj¹c
program edukacji i postêpy uczniów, wspólnie rozwi¹zuj¹c
bie¿¹ce problemy. Pedagodzy staraj¹ siê ledziæ i rozwijaæ te
umiejêtnoci uczniów, na które jest miejsce w domu. Jedn¹
z takich dziedzin jest porozumiewania siê. To, czego dziecko
nauczy siê w szkole, jest kontynuowane w domu. Rozwijaj¹
równie¿ umiejêtnoci zwi¹zane z samoobs³ug¹. Nikt jednak
nie traci z oczu g³ównego celu domu  zapewnienia komfortu i odpoczynku.
Pobyt w Danii by³ bardzo sympatyczny i inspiruj¹cy.
I chocia¿ niektórzy z nas wzdychali patrz¹c na szkolne budynki i otaczaj¹ce je ogrody, to w zakresie metodyki jestemy dzi partnerami i wiele siê mo¿emy od siebie nawzajem nauczyæ. 

WYDARZENIA

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Metody

alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej
SYSTEM ZNAKOWO-OBRAZKOWY PIKTOGRAMY
Agnieszka Pilch
Orodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepe³nosprawnych w Zamociu

W dniach 30.05  1.06.2004 w Szczecinie po raz czwarty ju¿ spotkali siê terapeuci pracuj¹cy z osobami potrzebuj¹cymi wspomagaj¹cych sposobów porozumiewania siê. Organizatorem spotkania by³o szczeciñskie Centrum Metod Alternatywnych na czele z pani¹ Mari¹ Podeszewsk¹-Mateñko.
W pierwszym dniu konferencji pani Podeszewska-Mateñko omówi³a systemy alternatywne i wspomagaj¹ce w terapii mowy osób niepe³nosprawnych, rolê
systemów i zakres pomocy. Nastêpnie gocie ze Szwecji: Kerstin Falck, Kerstin
Rydin i Krystyna Björk zaprezentowa³y system Piktogramów PIC, jego konstrukcjê oraz zasady tworzenia symboli i znaków. Zwróci³y uwagê na praktyczne
wykorzystanie piktogramów oraz omówi³y przyk³ady æwiczeñ kszta³tuj¹cych
orientacjê w czasie z wykorzystaniem ró¿nego rodzaju kalendarzy.
Drugiego dnia pani Krystyna Björk przedstawi³a interesuj¹ce rozwi¹zania dotycz¹ce pracy z doros³ymi osobami niepe³nosprawnymi w ramach zajêæ terapeutycznych. Pani Wanda Waclaw, wspó³autorka ksi¹¿ki pt. Dzieci z autyzmem
i zespo³em Aspergera mówi³a o swoich wieloletnich dowiadczeniach w pracy
z dzieæmi autystycznymi w Szwecji oraz o idei, która towarzyszy³a powstaniu
jej ksi¹¿ki.
Ostatni dzieñ by³ powiêcony polskim dowiadczeniom pracy nad
wspomagaj¹cymi metodami komunikacji. M. Podeszewska-Mateñko mówi³a
o pracy nad rozwojem jêzyka dzieæmi autystycznych, a autorka tych s³ów
o wykorzystaniu gestów Coghamo do budowania systemu pozawerbalnej
komunikacji osób z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym oraz zaprosi³a wszystkich chêtnych do wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Mówiæ bez S³ów.
Konferencja by³a tak¿e miejscem o¿ywionych dyskusji, wymiany
dowiadczeñ i kontaktów specjalistów z ca³ej Polski.
Strona internetowa Centrum: www.piktogramy.prv.pl
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