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przyszego roku nasze Stowarzyszenia rozpoczyna sprzeda¿ programów komputerowych i urz¹dzeñ dla osób niemówi¹cych (m. in. programu do
tworzenia tablic do porozumiewania siê Altik oraz
prostych w³¹czników). Wiêcej informacji mo¿na
bêdzie znaleæ w po³owie stycznia jak zwykle na
naszej stronie internetowej.
Zarz¹d wykluczy³ 11 cz³onków z powodu uchylania
siê od p³acenia skadek. Jednoczenie przyj¹³ cztery
nowe cz³onkinie.
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Budowanie efektywnego systemu porozumiewania się
u dziecka z zespołem Cri du Chat (krzyku kociego)
Magdalena Grycman
Samodzielny Publiczny Orodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Oskar urodzi³ siê z rzadkim zespo³em genetycznym
• pozwoliæ mu odczuæ konsekwencje w³asnych wyCri du Chat (zespó³ krzyku kociego). Zespó³ ten po raz
borów,
pierwszy opisano w 1963 roku. Dotychczas uwa¿any
• stworzyæ bezpieczn¹ przestrzeñ poprzez pracê
by³ za jednostkê nieuleczaln¹. Badania sugerowa³y pow strukturze.
wa¿ne opónienie w rozwoju, brak mo¿liwoci ekspanZachêcalimy Oskara do siêgania po zabawki czy
sywnych oraz objaw wycofania. Czêsto obserwowano
przedmioty, do dotykania ich. Du¿¹ uwagê przycechy przypominaj¹ce autyzm. Obecnie prowadzi siê
wi¹zywalimy do nauki koordynacji wzrokowo-ruchobadania nad istot¹ powsta³ej niepe³nosprawnoci. Bada
wej. W tym okresie bardzo wa¿n¹ rolê dla Oskara
siê zachowania adaptacyjne dzieci ni¹ dotkniêtych oraz
odgrywa³y zabawki mechaniczne: wiec¹cy pajac,
ich umiejêtnoci porozumiewania
piewaj¹cy kaczor, je¿d¿¹cy sasiê. W najnowszych badaniach
molot. Ka¿da z zabawek by³a
amerykañskich udokumentowaoznaczona piktogramem. Oskar
no, ¿e na dwiecie przypadków,
móg³ dotykaæ zaetykietowanej
75% pos³ugiwa³o siê znakami lub
zabawki, a wtedy rodzic lub terau¿ywa³o innych metod komupeuta w³¹cza³ j¹ w³¹cznikiem
nikacji. Podczas pierwszej konlub bawi³ siê ni¹ z ch³opcem.
sultacji dowiedzielimy siê, ¿e:
W ten sposób uczylimy Oskara,
 ch³opiec przeszed³ wiele opei¿ ka¿de dotkniêcie przedmiotu
racji i czêsto przebywa³ w szpiwywo³uje zmianê (akcja  efekt).
talach, uczestniczy³ w turnuDziêki temu Oskar zaspokaja³
sach rehabilitacyjnych,
potrzeby zabawy, by³ sprawc¹,
 w wieku pieciu lat rozpocz¹³
a nie tylko obserwatorem dziaterapiê behawioraln¹ w SOSW Oskar jest aktywny podczas zabawy pi³k¹
³añ podejmowanych przez dorow Malborku (w 1997 roku), nie
s³ego. Dotkniêcie zabawki by³o
uzyskano ¿adnych postêpów w rozwoju ch³opca,
dla nas komunikatem. Na pocz¹tku prowadzilimy
 cofa³ siê w rozwoju, dodatkowo nasili³y siê zachowarêce Oskara pomagaj¹c mu dotkn¹æ zabawki.
nia agresywne i autoagresywne,
Po kilku miesi¹cach zauwa¿ylimy, ¿e Oskar
 rodzice zrezygnowali z edukacji i terapii w orodcoraz czêciej patrzy na partnera, a nawi¹zanie konku i poszukiwali sposobów na poprawienie funkcjotaktu sprawia mu przyjemnoæ. Oskar umiecha³ siê,
nowania Oskara.
dotyka³ partnera.
Oskar tra³ do naszego Orodka w wieku omiu
Kolejnym krokiem by³a nauka samodzielnego
lat. Podczas pierwszego spotkania by³ bierny. Nie
u¿ywania w³¹cznika do uruchamiania zabawek.
wykazywa³ ¿adnej aktywnoci, nie interesowa³ siê
Pocz¹tkowo w³¹cznik by³ umieszczony tu¿ przy,
zabawkami (nie patrzy³ na nie, nie dotyka³ ich, nie
a nawet na zabawce. Póniej zabawka mog³a znajdowaæ
manipulowa³).
siê w pewnej odleg³oci od w³¹cznika. W ci¹gu nasObserwowalimy
zachowania
autoagresywne
têpnych miesiêcy ch³opiec doskonali³ umiejêtnoæ
(gryz³ nadgarstek, rêkawy, ramiona, ci¹gn¹³ siê za w³ou¿ywania w³¹cznika w celu wywo³ania po¿¹danego
sy, uderza³ g³ow¹ w stó³, w pod³ogê, czêsto w kaloefektu. W ten sposób móg³ zbieraæ dowiadczenia:
ryfer. Samostymulowa³ siê miechem, syczeniem,
uruchamiaæ i poruszaæ zabawki. Zdoby³ tak¿e now¹
dodatkowo obserwowalimy zabawê paluszkami. Ustaumiejêtnoæ, jak¹ by³o dokonywanie wiadomego wylilimy, ¿e ród³em trudnych zachowañ Oskara s¹:
boru. Oskar wybiera z dwóch zabawek. Dokonywanie
 brak mo¿liwoci komunikacji,
wyboru przynosi³o mu zmianê jego sytuacji. Oskar wy z³e wzorce nabyte podczas czteroletniej edukacji
biera zabawê pi³k¹. Kojarzymy pi³kê z jej symboliczn¹
z dzieæmi autystycznymi.
reprezentacj¹.
Rozpoczynaj¹c proces terapii ch³opca postawilimy
Efektywne okaza³o siê równie¿ takie postêpowanie,
sobie nastêpuj¹ce cele:
gdy terapeuta pod¹¿a³ za intencj¹ dziecka, odczytuj¹c,
• uaktywniæ go,
interpretuj¹c i w konsekwencji spe³niaj¹c jego prag• stworzyæ mu warunki, w których by³by coraz barnienia podczas sesji terapeutycznych tzw. Specjalnego
dziej wiadomym sprawc¹ zmian w otoczeniu,
Czasu. Interwencja taka wymaga wielu dzia³añ tera• pomóc mu odczuæ, ¿e jego zachowania s¹ komunikapeutycznych i adaptacyjnych.
tami dla doros³ych, ¿e doros³y ich s³ucha i wed³ug
W rozszerzeniu systemu komunikacji Oskara o nonich postêpuje,
we, akceptowane spo³ecznie komunikaty pomóg³ nam
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prol komunikacyjny. Jest to uporz¹dkowany zapis zachowañ dziecka, które pe³ni¹ funkcje komunikatów.
Pozwoli³ nam zebraæ dane o ju¿ istniej¹cych elementach systemu komunikacji i zaplanowaæ jego rozwijanie. Nastêpnie rozszerzalimy umiejêtnoci porozumiewania siê Oskara w zakresie grupy zachowañ:
upominania siê o rzeczy i akcjê. W trakcie tak prowadzonej terapii obserwowalimy zanikanie wielu trudnych zachowañ.
Aby rozszerzaæ mo¿liwoci sprawcze i stworzyæ
bezpieczn¹ przestrzeñ dla Oskara, na zajêciach terapeutycznych wprowadzalimy obrazkowy plan zajêæ. Ch³opiec po zakoñczeniu zadania odwraca³ piktogram reprezentuj¹cy zakoñczon¹ czynnoæ na planie obrazkowym.
W czynnociach rutynowych, np. w k¹pieli, potrzebowa³ uporz¹dkowania czynnoci i roz³o¿enia jej na
etapy. Umieszczalimy tematycznie u³o¿one zestawy
piktogramów w miejscach aktywnoci Oskara.
Podczas k¹pieli mama Oskara nazywa³a czynnoci
pokazuj¹c jednoczenie symbole. Ch³opiec potrzebowa³
tego, by móc z czasem aktywnie upominaæ siê o czynnoci toaletowe. Mama mog³a wówczas pozwoliæ sobie
na to, by po ka¿dym elemencie toalety pytaæ syna: co
teraz?. Oskar musia³ wskazaæ odpowiedni symbol
Specjalny czas
Sesje organizowane w sali terapeutycznej.
Przygotowane stacje do zabawy.
Czas trwania od 20 do 30 minut.
Dziecko robi wszystko na co ma ochotê pod kontrol¹ i z pomoc¹ terapeuty.
 Pocz¹tek i koniec sesji jasno okrelony.
 Terapeuta
interpretuje
ka¿de
zachowanie
dziecka.





i w ten sposób sprawiæ, by akcja toczy³a siê dalej. Oskar coraz chêtniej wybiera³ zabawy, podczas których
wk³ada³ przedmioty i budowa³ z klocków.
Do porozumiewania wprowadzilimy urz¹dzenie
BIGmack odgrywaj¹ce wczeniej nagrany komunikat.
Na BIGmacka nagrywalimy probê: Chcê jeszcze
raz! Kolejno wprowadzamy dwa przeciwstawne
komunikaty: Chcê jeszcze (BIGmack) i Chcê
skoñczyæ (odwracanie symbolu).
Rozszerzalimy aktywnoci komunikacyjne Oskara
wprowadzaj¹c nowe komunikaty takie jak: Pomó¿
mi. Wprowadzamy do obrazkowego planu zajêæ
kolejne symbole zwi¹zane z manipulacj¹ i aktywnym
dzia³aniem. Po ka¿dej aktywnoci Oskar decyduje czy
chce uk³adaæ jeszcze raz, czy chce skoñczyæ.
Rozszerzamy s³ownictwo zwi¹zane z bliskimi mu
osobami przy pomocy ksi¹¿eczki. Ksi¹¿eczka zawiera
powtarzaj¹cy siê refren oraz prezentuje znane mu osoby podczas wykonywanej aktywnoci. Oskar aktywnie
uczestniczy w jej czytaniu. Wskazuje osoby, przewraca
strony. S³ucha i obserwuje przedstawienia zwi¹zanego
z treci¹ ksi¹¿eczki. Po pierwszym czytaniu decyduje czy chce jeszcze raz czytaæ, czy chce skoñczyæ tê
aktywnoæ. Wprowadzamy równie¿ pierwsze tablice
tematyczne zwi¹zane z jedzeniem. Oskar wybiera co
chce jeæ, decyduje równie¿ kto ma mu asystowaæ podczas posi³ku.
Po roku terapii zaobserwowalimy du¿e zmiany
w zachowaniu Oskara. Mama i nauczyciel zg³aszali,
¿e zachowania agresywne wystêpuj¹ ju¿ tylko sporadycznie. Oprócz powy¿ej opisanych umiejêtnoci w zakresie porozumiewania siê, Oskar nauczy³ siê lepiej
koncentrowaæ uwagê oraz sta³ siê bardziej wytrwa³y
przy wykonywaniu æwiczeñ. 

Alicja – studium przypadku
5-letniej dziewczynki z wadą słuchu
Jolanta Szwiec-Kolanko
Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 11 w Krakowie

Ala jest piêcioletni¹ dziewczynk¹. Ma rozpoznane
mózgowe pora¿enie dzieciêce  hemiplegiê prawostronn¹. Ma równie¿ stwierdzony obustronny, g³êboki niedos³uch. Od lipca 2003 roku nosi aparaty koryguj¹ce
s³uch. S³yszy w nich prawid³owo. Ala rozpoczê³a edukacjê przedszkoln¹ we wrzeniu 2003 roku.
By³a dziewczynk¹, która nie rozumia³a s³owa,
chocia¿ mia³a dowiadczenia analogiczne do wieku
kalendarzowego zwi¹zane konkretami, czynnociami,
okreleniami, stosunkami przestrzennymi. Nie zna³a
za to ich nazw, nie rozumia³a poleceñ. Doskonale orientowa³a siê w funkcji przedmiotów, potra³a je adekwatnie u¿ywaæ.
Nie mia³a przede wszystkim nawyku s³uchania,
dwiêki, które j¹ otacza³y nie nios³y dla niej ¿adnej
informacji. Orientowa³a siê z kontekstu sytuacyjnego.
5(7)/2004

Swoje potrzeby przekazywa³a wskazuj¹c na to, co
chcia³a lub prowadz¹c osobê doros³¹ w dan¹ stronê,
a najczêciej samodzielnie bra³a co lub wykonywa³a
jak¹ czynnoæ.
Wypowiada³a kilka prostych s³ów i sylab znacz¹cych. By³y to:
 mama,
 tata,
 Ala  Ala, czasem inne osoby,
 ej, mama  przywo³ywa³a w ten sposób osoby doros³e (np. mama  proszenie o pomoc),
 e ma  nie ma,
 Ka-ka  Kamilka (siostra),
 buu...  jazda samochodem, auto,
 ga-ga  ranka, skaleczenie,
 gi  smoczek, pieluszka (dawa³y jej poczucie bez-
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pieczeñstwa, szuka³a ich, kiedy by³a niespokojna),
 i-ha-ha  koñ,
 je gi  uniwersalne, kiedy znalaz³a co, czego szuka³a.
Potra³a skoncentrowaæ siê tylko podczas posi³ków
(kiedy jej bardzo smakowa³o), toalety (mycia r¹k, zêbów), rysowania, lepienia z plasteliny, hutania siê
na koniku na biegunach. Koncentrowa³a siê na nich,
czyli powiêca³a tym zajêciom oko³o minuty. Od zajêæ
proponowanych przez nauczyciela (uk³adanie planu
dnia, zajêcia ruchowe, uk³adanie klocków, czytanie
ksi¹¿eczek) odbiega³a po kilkunastu, kilkudziesiêciu
sekundach. Wychodzi³a do ³azienki, k³ad³a siê na
materacu, bieg³a do drugiej sali, bieg³a po konia na
biegunach, którego szybko polubi³a, pokazywa³a
na okno (chc¹c wyjæ do ogrodu). Nie przychodzi³a
przywo³ywana, trzeba j¹ by³o przyprowadzaæ.
Czasami interesowa³y j¹ ilustracje, zdjêcia, symbole. Zwraca³a uwagê na ich szczegó³y i wynajdowa³a
je w otoczeniu (wskazywa³a palcem). Tak by³o, kiedy
widzia³a zdjêcia dzieci i nauczycieli, których w³anie
pozna³a; dostrzega³a konkretne ubrania i wyszukiwa³a
takie w szuadach. Naladowa³a chêtnie czynnoci
nauczycieli.
Od pocz¹tku wiedzielimy, ¿e edukacja Ali powinna iæ w kierunku
• wychowania s³uchowego (treningu s³uchowego)
 wprowadzenia w wiat dwiêków znacz¹cych,
wyró¿niania dwiêku istotnego z t³a/szumu;
• uczenie adekwatnej reakcji na dwiêki otoczenia,
w tym dwiêki mowy;
• rozwijanie mowy biernej (rozumienia);
• rozpoznawania i nazywania (sylaba, ilustracja);
• rozwijanie mowy czynnej  dwiêkowej (doskonalenie i rozwijanie artykulacji).
Ten ostatni punkt by³ najwiêksz¹ niewiadom¹. Ala
wokalizowa³a czêsto, próbowa³a równie¿ naladowaæ
proste s³owa, zachowuj¹c przy tym ich modalnoæ
(melodykê, rytm, g³onoæ), ale nie mielimy pewnoci,
na ile jej umiejêtnoci mog¹ siê rozwin¹æ.
Wiedzielimy, czego powinnimy Alê nauczyæ, ale
d³ugo dyskutowalimy nad sposobami nauki. Alicja
by³a pierwszym dzieckiem z tego rodzaju dysfunkcj¹
w naszym przedszkolu.
Dyskusje dotyczy³y zw³aszcza sposobu nauki porozumiewania siê Ali. Prowadziæ klasyczne metody logopedyczne? Wprowadzaæ symbole? Gesty? Je¿eli tak,
to jakie? Oprzeæ siê na stosowanym przez nas systemie gestów duñskich czy siêgaæ do jêzyka migowego?
Posiada³a tak du¿e mo¿liwoci (poznawcze, ruchowe),
a jednoczenie mia³a ogromny decyt w zakresie rozumienia mowy.
Ostatecznie postanowilimy, ¿e oba kierunki edukacji, zarówno tradycyjna terapia logopedyczna, jak
i wprowadzanie AAC, bêd¹ sz³y równolegle.
Wa¿nym elementem nauki by³ trening s³uchowy.
Codziennie, przez oko³o dwadziecia minut Ala
æwiczy³a:
• zauwa¿anie pojawienia siê dwiêku i jego brak,
• ró¿nicowanie dwiêku (g³onoæ, tempo, wysokoæ,
4

rodzaj, wysokoæ, d³ugoæ),
• rozpoznawanie dwiêku, adekwatne reagowanie
nañ (woda w kranie, toalecie, magnetofon, zamykanie drzwi, tupanie, klaskanie, p³acz),
• poruszanie siê w rytm melodii bêbna, taniec do muzyki,
• wyklaskiwanie rytmu piosenki, wiersza,
• rozró¿nianie g³osów zwierz¹t i natury.
Wszystkie te æwiczenia Ala pocz¹tkowo wykonywa³a
pod kontrol¹ wzroku. Nawet je¿eli nie rozumia³a niektórych elementów, uczy³a siê naladownictwa.
Poza tymi sesjami równie¿ zwracalimy uwagê Ali
na ró¿ne dwiêki dobiegaj¹ce z otoczenia. Nazywalimy i pokazywalimy jednoczenie ich ród³o (w miarê
mo¿liwoci).
Dominuj¹cym zmys³em Ali by³ (i jest nadal) oczywicie wzrok. Potra³a i lubi³a naladowaæ. Postanowilimy na tych umiejêtnociach bazowaæ, ucz¹c j¹ rozumienia pojêæ. W systematyczny sposób zaczêlimy jej
wiat wype³niaæ nazwami. Zdecydowalimy, ¿e bêdziemy wspieraæ siê zdjêciami, symbolami PCS oraz
gestami.
Zaczêlimy od osób. Ala wszystkich doros³ych nazywa³a i przywo³ywa³a mama. Pojawi³y siê zdjêcia nauczycieli i dzieci. Za³o¿ylimy Ali ksi¹¿eczkê, do której
powklejalimy nasze zdjêcia i zdjêcia dzieci. Codziennie, podczas planu dnia, przypinalimy zdjêcia do
tablicy, wymienialimy imiona, zachêcalimy Alê do
powtarzania. Kiedy przywo³ywa³a nas mama, wymawialimy nasze imiona, wskazuj¹c na siebie. Ala stara³a siê je powtarzaæ. Jej ulubion¹ czynnoci¹ by³o
podchodzenie do zdjêæ, wskazywanie ich kolejno
i patrzenie z oczekiwaniem na osobê doros³¹. Robi³a
tak ze wszystkimi zdjêciami (rêczniki, wieszaki, haczyki na woreczki, tablica z planem dnia). Z czasem je
powtarza³a, pocz¹tkowo wiêkszoæ brzmia³a podobnie, z czasem coraz precyzyjniej. Sprawia³o jej to
przyjemnoæ. Kiedy przychodzi³a nowa osoba, prezentowa³a jej wszystkich po kolei (zdjêcie i s³owo).
Podpisalimy symbolami wszystkie zabawki w klasie. Takie same symbole umiecilimy równie¿ na tablicy (tablica tematyczna). Kiedy Ala bra³a jak¹ zabawkê, wskazywalimy jej symbol i wymawialimy nazwê,
kiedy siê przebiera³a, nazywalimy czêci garderoby
i wskazywalimy na nie, kiedy jad³a, nazywalimy
pokarmy i wskazywalimy na nie, kiedy wykonywa³a
jak¹ czynnoæ, nazywalimy j¹ (skakanie, chodzenie,
jedzenie, siedzenie, sikanie, mycie). Do³¹czalimy
do tego gest. Prosz¹c j¹ o co (chod, daj, we, umyj,
wytrzyj) równie¿ u¿ywalimy gestów.
Uczylimy j¹ pojêæ w sposób zorganizowany  ustalalimy, na jakie bêdziemy k³aæ nacisk w danym tygodniu. K³adlimy akcent na rozumienie, nie zmuszalimy
jej do mówienia. Dalimy Ali czas na os³uchanie siê.
Staralimy siê dostrzegaæ i wzmacniaæ ka¿d¹ próbê
werbalizacji. Ala sama próbowa³a powtarzaæ. Z czasem, coraz czêciej j¹ do tego zachêcalimy.
Ala szybko uczy³a siê nowych pojêæ. Niekiedy uogólnia³a dane pojêcie na ca³¹ grupê rzeczy. Na przyk³ad.
nauczy³a siê wymawiaæ spodnie i wskazywa³a po kolei na
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ró¿ne ubrania wymawiaj¹c w³anie to s³owo. Oczywicie nastêpowa³a korekta (nie spodnie  skarpetki).
Z radoci¹ zaczê³a pos³ugiwaæ siê pojêciami, które
rozumia³a. Mog³a powtarzaæ niemal w nieskoñczonoæ
znane s³owa, wskazuj¹c na rzeczy, które oznacza³y.
Prezentowa³a swoje umiejêtnoci hurtowo, ka¿demu,
kogo zna³a. W klasie by³o sporo symboli (etykiety).
Wskazywa³a na nie i czeka³a, a¿ doros³y je nazwie.
Czêsto sama te¿ powtarza³a. W jej ksi¹¿ce równie¿
pojawi³y siê symbole. W domu, wyci¹ga³a ksi¹¿kê i domaga³a siê odczytywania nazw pojêæ.
Zaczê³a u¿ywaæ nazw czynnoci, ³¹cz¹c j¹ z gestem.
Zdarza³o siê, ¿e wypowiada³a b³êdnie s³owo, ale ³¹czy³a je z w³aciwym gestem. Sama siê korygowa³a po
wykonaniu go.
Mówi¹c do niej konstruowalimy krótkie, nieskomplikowane sk³adniowo polecenia. Czasem by³y to
wrêcz wyra¿enia. Mówilimy twarz¹ w twarz, normalnym, naturalnym g³osem (z zachowaniem czynników
prozodycznych: melodii, rytmu, akcentu; bez sylabizowania). Wszystkie komunikaty wzmacnialimy
gestem, symbolem, niekiedy dotykiem (czucie wibracji). Powoli przechodzilimy od zajêæ zabawowych do
stolikowych.

Aktywna praca
z książeczką „Okulary”
Monika Foksiñska, Marta Press
Samodzielny Publiczny Orodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzeci
w Kwidzynie

Stworzenie mo¿liwoci aktywnej pracy z ksi¹¿eczk¹
nie wymaga specjalnego oprogramowania. Wystarczy zawarty w ka¿dym pakiecie Microsoft Office program PowerPoint. Przedstawimy poni¿ej mo¿liwoæ
opracowania ksi¹¿eczki papierowej w wersji komputerowej.
Ka¿de dziecko lubi czytaæ, ogl¹daæ, przewracaæ
strony ksi¹¿eczki, bawiæ siê ni¹. Mo¿emy to równie¿
zaproponowaæ dzieciom z ograniczon¹ mo¿liwoci¹
ruchu. Ksi¹¿eczkê nale¿y zeskanowaæ, obiekty przenieæ na slajdy programu PowerPoint, nagraæ g³os.
Wystarczy to, aby dziecko samo za pomoc¹ w³¹cznika
mog³o odtwarzaæ tekst czytany przez lektora i ogl¹daæ
obrazki.
Aby zachêciæ dziecko do pracy nad tekstem, proponujemy ró¿ne formy zabawy z ksi¹¿eczk¹, np.:
 sk³adanie obrazka w ca³oæ (Abrakadabra):
• obraz skanowany, katalog Boardmaker, clipart,
• podzia³ na elementy w programie Paint,
• z³o¿enie obrazu w ca³oæ w programie PowerPoint.
Dziecko poprzez naciniêcie w³¹cznika powoduje
pojawienie siê danego elementu (akcja-reakcja).
 kolorowanka:
Zabawa ta daje mo¿liwoæ kolorowania dzieciom,
które maj¹ trudnoci podczas klasycznego sposobu
malowania.
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Przez ten rok Ala poczyni³a ogromne postêpy.
Ogromnie wzrós³ jej zasób s³ownika czynnego i biernego. Przede wszystkim nauczy³a siê kierowaæ równie¿ s³uchem. Rozpoznaje ró¿norakie dwiêki z otoczenia, przypisuje im nazwê (s³owo, gest), adekwatne
nañ reaguje. Polubi³a s³uchanie muzyki, sama j¹ w³¹cza. Rozumie du¿o s³ów z zakresu: osoby, ubrania,
jedzenie, zabawki, pojazdy, zajêcia przedszkolne,
pogoda, nazwy czynnoci. Chêtnie powtarza s³owa
i ca³e wyra¿enia, niekiedy nawet proste zdania.
W wypowiedzi zachowuje melodiê, akcent, rytm, tempo, wysokoæ. Spontanicznie nazywa i komentuje to,
co widzi. Odpowiada na proste pytania (kto?, gdzie?,
co to jest?), u¿ywa przy tym g³ównie s³owa i gestu,
niekiedy posi³kuje siê symbolem. U¿ywa zwrotów
grzecznociowych (proszê, dziêkujê).
Ala jest dla przyk³adem na to, w jaki sposób porozumiewanie siê za pomoc¹ symboli gracznych
i gestów mo¿e wspomóc rozwój mowy. Tradycyjna terapia logopedyczna i AAC nie wykluczaj¹ siê.
Wszystko wskazuje na to, ¿e Ala nauczy³aby siê mówiæ
bez symboli i gestów. Ale trwa³oby to na pewno znacznie d³u¿ej. 
Wspó³praca: Magdalena Pacanowska i El¿bieta Pysz-Sagan

• prosty rysunek nale¿y zeskanowaæ,
• przeniesienie obiektu do programu Paint.
Dziecko wybiera dowolny kolor, którym chce
malowaæ. Ma do wyboru równie¿ ró¿ne obrazki, jest ca³y czas sprawc¹. Ka¿dy obrazek mo¿na
wydrukowaæ.
 Puzzle
Zadaniem dzieci jest dopasowanie odpowiednich
elementów, tak aby tworzy³y ca³oæ. W rogu slajdu
zawsze znajduje siê podpowied w postaci ca³ego
obrazka.
Ka¿de dziecko lubi równie¿ dopowiadaæ koñcówki
wersów podczas czytania bajki, w ten sposób mo¿e w
nim uczestniczyæ. W takiej aktywnoci mo¿e równie¿
uczestniczyæ dziecko niemówi¹ce. W programie Boardmaker mo¿ne przygotowaæ tekst, aby dziecko aktywnie
uczestniczy³o w czytaniu. Fragment czytany przez lektora odtwarza siê poprzez najechanie kursorem na

Aktywnoæ oparta na wierszu Okularywykonana w programie
Boardmaker & Speaking Dynamically Pro
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obiekt, dziecko chc¹c dopowiedzieæ koñcówkê wersu
musi u¿yæ w³¹cznika. W ten sposób przechodzi do
nastêpne planszy, gdzie czytany jest ca³y fragment.
Wszystkie dzieci lubi¹ opowiadaæ przeczytan¹,
b¹d wys³uchan¹ bajkê i dlatego dajemy mo¿liwoæ
na samodzielne opowiedzenie bajki. Tworzymy tablice
z zeskanowanych ilustracji z bajki, dopisujemy tekst
i dogrywamy g³os. Dziecko poprzez naciniêcie
w³¹cznika wybiera obrazek, którego tekst jest odczy-

Altik – program do tworzenia
tablic do porozumiewania się
Pawe³ Szczawiñski
Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów

Uczestnicy poprzednich warsztatów oraz czytelnicy
Biuletynu znaj¹ ju¿  przynajmniej z opisu  bardzo dobre czeskie programy dla dzieci niepe³nos p raw nyc h ,
a w tym u¿ytkowników
wspomagaj¹cych sposobów poroz u m i e wa n i a
siê. Dziêki
naszemu Stowarzyszeniu
przet³umaczony zosta³
pierwszy
z tych programów  Altik.
Jest to
prosty edytor
s³u¿¹cy do
tworzenia tablic do poroz u m i e wa n i a
siê. Jest on G³ówne okno programu Altik
a d r e s owa ny
do nauczycieli i terapeutów osób niemówi¹cych.
Zawiera prawie 3 000 obiektów gracznych (rysunków, fotograi, piktogramów PIC) reprezentuj¹cych ponad 1 200 s³ów i wyra¿eñ. Mo¿liwe
jest tak¿e dodawanie w³asnych obrazów we
wszystkich najpopularniejszych formatach gracznych (pliki TIF, JPG, WMF itp.). Program oferuje dodawanie obrazków do gotowych szablonów, mo¿na jednak wstawiæ do tablicy obrazki,
tekst czy ramkê w dowolnym miejscu. Dowolnie równie¿ mo¿na przekszta³caæ ju¿ wstawione
obiekty, zmieniaj¹c ich wielkoæ, krój czcionki lub
styl obramowania. Gotowe tablice mo¿na wydrukowaæ w formacie A4.
6

tywany. W taki sposób dziecko opowiada bajkê tak
jak j¹ zapamiêta³o. Wiele radoci sprawia mo¿liwoæ
samodzielnego opowiedzenia bajki.
Warto pamiêtaæ o stworzeniu tablicy z pytaniami
dla dziecka. Dziecko zadaje du¿o pytañ, bo w ten
sposób poznaje wiat. Nale¿y wiêc daæ mo¿liwoæ zadania pytañ w trakcie czytania bajki. ¯adne z nich nie
powinno zostaæ bez odpowiedzi. 

Ca³y program jest zorientowany na klienta. Zamiarem jego autorów by³o stworzenie otwartego systemu, który bêdzie ³atwo dostosowywalny do indywidualnych wymagañ u¿ytkowników. Mo¿liwe jest
wiêc utworzenie dla ka¿dego klienta (u¿ytkownika)
oddzielnej bazy danych obrazków i symboli, które
mog¹ byæ wykorzystywane zarówno do tworzenia tablic dla niego, jak i w æwiczeniach zawartych
w drugiej czêci programu.
Program jest intuicyjnie prosty w obs³udze
 ka¿dy, kto
potra
pos³ugiwaæ siê
komputerem,
bez
problemów
poradzi sobie ze
stworzeniem
prostej
tablicy. Bardziej
zaawansowane
funkcje
s¹
w jasny i przejrzysty sposób
o p i s a n e
w podrêczniku do³¹czonym do programu.
Niejako
rozwiniêciem
Altika jest kolejny program
Altikowe æwiczenia, skierowany tym razem
do samych u¿ytkowników AAC. Pozwala on na
æwiczenie umiejêtnoci pos³ugiwania siê symbolami
i tworzenie z nich wypowiedzi. Program ten bêdzie
równie¿ t³umaczony na jêzyk polski  polska wersja
uka¿e siê w drugiej po³owie 2005 roku.
Altik bêdzie dostêpny w sprzeda¿y od po³owy
stycznia 2005 roku. Cena detaliczna nie zosta³a
jeszcze ustalona  szacunkowo wyniesie ona oko³o
480 z³. Jedynym dystrybutorem programu w Polsce bêdzie nasze Stowarzyszenie. Oprócz Altika
bêdziemy równie¿ sprzedawaæ inne programy
i urz¹dzenia dla u¿ytkowników AAC. Zapraszamy
na nasze strony internetowe! 
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Tworzenie bezpiecznego środowiska dla dziecka niewidomego,
niesłyszącego i znacznie opóźnionego w rozwoju
Katarzyna Kaniecka
Samodzielny Publiczny Orodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Ada nie widzi  ca³kowite odklejenie siatkówki i nie
s³yszy  g³êboki niedos³uch obustronny. Ma dwa i pó³
roku. Wiêkszoæ czasu jest pod opiek¹ babci i dziadka.
Ponadto zajmuje siê nim zatrudniona codziennie na
dwie godziny opiekunka  jedyna osoba pracuj¹ca
z Adasiem.
Gdy Ada tra³ do SPOTiR:
1. Umia³ kontrolowaæ g³owê, nie siedzia³ sam.
2. Pozwala³ dotykaæ siê tylko osobom z najbli¿szego
otoczenia.
3. Dotyka³ znanych dwóch zabawek i cia³a opiekunów.
Wszystkie inne przedmioty w³o¿one do jego r¹k
wypuszcza³ natychmiast, odmawia³ dotykania innych obiektów.
4. P³aka³ bardzo du¿o: w ka¿dej nowej sytuacji, przy
ka¿dej mniej znanej osobie, kiedy próbowano choæ
troszkê zmieniæ utarty rytua³.
5. Protestowa³ silnie i d³ugo.
6. Uspokaja³ siê ko³ysany na rêkach opiekunów lub
ko³ysany w ³ó¿eczku.
Analiza
 Ada nie ma ¿adnego dystansowego zmys³u, który na odleg³oæ uprzedza³by go o tym, co siê zdarzy za chwilê;
 mo¿e korzystaæ z wêchu (tak rozpoznaje znane osoby), dotyku (w bardzo ograniczonym zakresie ze
wzglêdu na nadwra¿liwoæ czuciow¹ d³oni i stóp),
czucia ruchu powietrza, czucia drgañ;
 nie ma poczucia czasu jako nastêpstwa zdarzeñ;
 nie ma poczucia przestrzeni i jej ograniczeñ;
 poza protestem nie ma sposobu, aby wp³ywaæ na
swoj¹ sytuacjê;
 nie ma poczucia sta³oci obiektów w wiecie;
 jedyn¹ osob¹ gotow¹ do wspó³pracy jest opiekunka.
Ada trwa w nieprzewidywalnym chaosie dowiadczeñ, w wiecie, którego nie potra poznaæ i który nie
poddaje siê kontroli.
Nasze dotychczasowe dzia³ania
1. Prowadzenie rehabilitacji (wa¿ny dla rodziny aspekt rozwoju ruchowego) ze szczególn¹ trosk¹
o odczulanie cia³a, przede wszystkim d³oni i stóp.
2. Na pierwszym etapie wspó³praca z opiekunk¹ 
zak³adamy, ¿e uzyskiwane efekty zaanga¿uj¹ ojca.
3. Wprowadzenie systemu znaków dotykowych.
4. Zaanga¿owanie rodziny poprzez wprowadzenie
znaków dotykowych imion (tato, siostra, brat);
podanie grup wsparcia.
5. Wprowadzenie sta³ego planu dnia  z przyporz¹dkowanym znakiem dotykowym. Plan dnia obejmuje:
• jedzenie  dotkniêcie ³y¿eczk¹ buzi Adasia
• k¹piel  dostajê g¹bkê do rêki
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• zabawa na koniku  dostaje miniaturkê konika
do rêki
• spanie  dostaje misia do r¹k
6. Opracowanie folderu osobistego dla Adasia.
Efekty
• Opiekunka
jest
coraz bardziej zaanga¿owana.
• Ada
rozumie
znaczenie wprowadzonych znaków: cieszy siê
gdy odbierze
znak np. hutawka,
tata Znak dotykowy tato
itp.
• Jest spokojniejszy podczas zajêæ terapeutycznych
i w domu, gdy jest uprzedzony co bêdzie siê
dzia³o.
• Zrobi³ du¿e postêpy w rozwoju ruchowym: obecnie
jest na etapie przechodzenia z siadu klêcznego do
klêku prostego.
 Coraz czêciej pozwala dotykaæ swoich r¹k i zaczyna ich u¿ywaæ do podporu i chwytania przedmiotów (zwiêksza siê iloæ chwytanych przedmiotów)
Pytania
1. Jak mocniej zaanga¿owaæ rodzinê do wspó³pracy
i stymulacji domowej?
2. Poprzez jakie dzia³ania (poza systemem znaków)
zwiêkszyæ przewidywalnoæ i poznawalnoæ wiata, zwiêkszyæ poczucie bezpieczeñstwa Adasia
w wiecie?
3. Jak tworzyæ sytuacje, aby Ada zrozumia³ sta³oæ
obiektu?
4. Jak tworzyæ dowiadczenia, które by dawa³y Adasiowi poczucie sprawczoci i kontroli?
5. Jak rozpocz¹æ naukê nadawania komunikatów?
Propozycje warsztatowe
Ad.1. Na pocz¹tek powierzyæ ojcu Adasia ma³e zadanie do wykonania. Zadanie musi byæ takie, aby tylko tata móg³ je wykonaæ, np. nauka poznawania
twarzy: tata przedstawia siê Adasiowi znakiem dotykowym i potem prowadz¹c rêce Adasia uczy go
poznawaæ twarz. Zajêcie takie nale¿y najpierw przeprowadziæ z opiekunk¹ Adasia, nagraæ je i pokazaæ
instrukta¿owo ojcu.
Ad.2.
• Wprowadziæ sygnalizacjê wibracjami koñca zajêæ (np. rehabilitacji) wczeniej zapowiedzianych
znakiem dotykowym,
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• W miejscu, gdzie Ada przebywa zbudowaæ
drogê wibracyjn¹  Ada z wyprzedzeniem bêdzie czu³ wibracje pod³o¿a, gdy kto bêdzie siê do
niego zbli¿a³.
• Wykorzystaæ strumieñ powietrza (wykonany
np. wachlarzem) jako sygnalizacjê uprzedzaj¹c¹
Adasia o zbli¿aniu siê do niego.
• Zbudowaæ dla Adasia domek  pud³o wyklejone
akceptowan¹ przez niego faktur¹ (lub kilkoma). Da
to Adasiowi dowiadczenie zamkniêtej przestrzeni
i sta³oci obiektu. W domku wprowadzaæ nowe faktury i nowe sta³e elementy. W dalszej perspektywie

wiêksze pud³o  ró¿ne przestrzenie.
Ad. 3. Zbudowaæ skrzyniê rezonansow¹, na której mo¿na po³o¿yæ Adasia, aby dowiadczy³ wibracji (uprzedzonej znakiem dotykowym). W miejscu, gdzie k³adziemy Adasia, wprowadziæ na po³owie legowiska
inn¹ fakturê i w³¹cznik pod³¹czony do g³onika wywo³uj¹cego wibracje skrzyni. Ada bêdzie siê uczy³
wp³ywania na w³¹czenie i wy³¹czenie wibracji.
W taki sposób Ada mo¿e w³¹czyæ np. wiatraczek
(powiew powietrza), hutawkê.
Ad. 4 Wprowadziæ wiêcej miniatur jako reprezentacje
przedmiotu i akcji. 

Słowa-osie – rozszerzanie słownictwa
w osobistych pomocach do komunikacji
Alina Smyczek
Szko³a Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie

Podczas warsztatów
przedstawi³am jedn¹
ze swych uczennic
 Kasiê. To dziewiêcioletnia dziewczynka
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym.
Ro z p o c z ê ³ a t r z e c i
rok nauki w szkole.
Porusza siê na wózku, potra sama jeæ
i umyæ siê. Jest bardzo
uczynna, chêtnie pomaga wszystkim wokó³, zauwa¿a
potrzeby innych, ¿ywo uczestniczy w ¿yciu klasy.
Kasia jest bardzo komunikatywna, ³atwo nawi¹zuje
kontakty, potra zarówno zwracaæ na siebie uwagê
rozmówców, stara siê tak¿e odpowiadaæ na ich inicjatywê. Kasia wypowiada kilka sylab, czêsto wska-

zuje rêka na przedmioty, miejsca, osoby, u¿ywa kilku
gestów. Taka komunikacja jest jednak zdecydowanie
niewystarczaj¹ca. Kasia nauczy³a siê u¿ywaæ symboli PCS zgromadzonych w ksi¹¿ce do porozumiewania siê. Jej ksi¹¿ka to ma³y segregator z kilkunastoma stronicami. Na ka¿dej stronie umieszczono po
kilkanacie symboli z okrelonych kategorii. Rozwój
poznawczy i umiejêtnoci porozumiewania siê Kasi
pozwalaj¹ obecnie na budowanie wyra¿eñ i prostych
zdañ. To, czy Kasia bêdzie ich u¿ywaæ spontanicznie,
zale¿y na tym etapie g³ównie od sposobu zorganizowania s³ownictwa w jej osobistej pomocy. Wyranie
potrzeba jej ci¹g³ego, ³atwego dostêpu do materia³u,
który bêdzie podpowiada³, modelowa³ jej wypowiedzi
wieloelementowe.
Baz¹ dla tego modelu musi byæ istniej¹ca pomoc
do porozumiewania siê. Kasia dobrze siê w niej orientuje. Istniej¹ce tam s³ownictwo trzeba wzbogaciæ o do-

Osoby
gdzie?

co robi?

mama

lubiê/nie lubiê

byæ/jest

nie ma

zawo³aj

tata

pan kierowca

p. Marysia

Kasia

babcia

dziadek

p. Agnieszka

p. Ania

Madzia

kuzynka

wujek

ciocia

p. Monika

p. Beata

Agnieszka

têskniæ

spotkaæ

rozmawiaæ

chodmy do...

chcê co robiæ z...

odwiedzaæ

czy...?

kiedy...?

chcieæ/nie chcieæ

lubiæ

musieæ

móc

piæ

jeæ

sprz¹taæ

pisaæ

ogl¹daæ

gotowaæ

odpoczywaæ

spaæ

myæ naczynia

czytaæ

podlewaæ

tañczyæ

przebieraæ siê

jechaæ

æwiczyæ

badaæ

moczyæ nogi

bawiæ siê

uczyæ siê

potraê

z Tob¹

sama

Czynnoci
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Miejsca
chcieæ/nie chcieæ

lubiæ/nie lubiæ

iæ do...

ozn. czasu

dom

ogród

szko³a

poczta

szpital

koció³

park

basen

czy..?

kiedy..?

gdzie..?

z kim..?

chcieæ/nie chcieæ

podaj/proszê

mieæ/nie mieæ

w³¹cz

wózek

wy³¹cz/koniec
czytaæ ogl¹daæ
s³uchaæ
telewizor

ksi¹¿ka
gdzie jest?

daleko

blisko

wie

las
jazda konna

zoo

rehabilitacja

zapomnieæ

kupiæ

proszê o pomoc

po¿yczyæ

pamietaj o ...

lubiê/nie lubiê

jeszcze raz

uk³adaæ malowaæ

potrzebowaæ

zepsu³o siê

proszê inny

inny program

puzzle

waga

magnetofon

kolorowanka

album ze zdjêciami

lekarstwa

(tytu³ ulubionej
ksi¹¿ki, programu,
kasety)

kiedy?

czy..?

okr. pory dnia

okr. czasu

byæ/nie byæ

ozn. czasu

chcê/nie chcê

praca domowa

mam doæ

nudne
/ciekawe
/trudne/g³upie

mieæ/nie mieæ

komputer

lubiæ

koniec

jestem zmêczona

muzyka

zajêcia ruchowe

rodowisko

czytanie

gospodarstwo
domowe

religia

basen

plastyka

zabawa

gry

msza

wycieczka

rehabilitacja

co bêdziemy
robiæ?

kiedy?

po co?

czy..?

co bêdzie
potem?

z kim?

ja

ty

byæ/nie byæ

czuæ siê

weso³y

smutny

têskniæ

gniewam siê

nudzi mi siê

zmêczony

zawstydzony

z³y

grzeczny

czy...?

dlaczego...?

Rzeczy

komputer

Zajêcia

Odczucia

nie podoba mi siê

chory
okrelenia czasu

datkowe elementy. Wyzwaniem jest znalezienie takich
s³ów lub/i wyra¿eñ, które w naturalny, ³atwy sposób
³¹cz¹ siê w jêzyku polskim ze s³owami z danej kategorii (strony) w pomocy do porozumiewania siê Kasi.
Potrzebne s¹ wiêc s³owa-osie.
Materia³ warsztatowy stanowi³o szeæ stron z osobistej pomocy Kasi: osoby, czynnoci, zajêcia, rzeczy,
uczucia, miejsca. Ka¿da z czterech grup warsztatowych
pracowa³a nad trzema stronami, dziêki czemu uzyskalimy podwójn¹ propozycjê co do ka¿dej ze stron.
Powy¿ej zamieszczam wyniki wspólnej pracy.
Prezentowany tu materia³ nie jest jeszcze ostatecznie
uporz¹dkowany (uk³ad s³ów-osi na stronie, kolejnoæ),
5(7)/2004

podoba mi siê

nie

jednak to nie by³o przedmiotem pracy. Nowe, planowane s³owa wyró¿niono kolorem.
Wyniki warsztatowych obrad s¹ dla mnie bardzo wartociowe. Dziêki nim dobór s³ów na strony
Kasi nie bêdzie ograniczony wy³¹cznie moj¹ intuicj¹
i w³asnymi nawykami jêzykowymi. Niew¹tpliwie
potrzebne s¹ podobne opracowania oparte o solidne badania jêzyka i frekwencyjnoci wypowiedzi,
uwzglêdniaj¹ce jednoczenie prawid³owoci rozwojowe. Dostêpnoæ tych opracowañ dla nauczycieli
komunikacji wspomagaj¹cej podnios³aby u¿ytecznoæ
i adekwatnoæ s³ownictwa dostarczanego dzieciom
niemówi¹cym w procesie edukacji i terapii. 
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Paulina i Grzegorz – podobieństwa i różnice
w ich drodze do komunikacji alternatywnej
Ewa Cieliñska  mama Grzegorza, nauczycielka Pauliny
Szko³a Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 dla Uczniów z Mózgowym Pora¿eniem Dzieciêcym we Wroc³awiu

Grzegorz

Paulina
Charakterystyka

Bardzo pogodny, weso³y dwudziestolatek.
W wieku trzech lat zachorowa³ na nowotwór mózgu. Przeby³ operacjê usuniêcia guza, wszczepienia zastawki (ze wzglêdu na wodog³owie, które
pojawi³o siê po operacji) oraz seriê nawietlañ.
W wyniku bardzo inwazyjnego leczenia w wieku
piêciu lat u ch³opca nast¹pi³y uszkodzenia mózgu,
które spowodowa³y pora¿enie czterokoñczynowe
oraz zaburzenia mowy zdiagnozowane jako anartria i afazja motoryczna. Pojawi³y siê tak¿e napady
padaczki. Mowa czynna zosta³a ca³kowicie zniesiona. Rozumienie zachowane na poziomie bardzo
dobrym.
Do tego momentu mowa Grzegorza rozwija³a
siê prawid³owo. Jego system jêzykowy by³ ju¿
wykszta³cony. Zaburzeniom mowy towarzyszy
pora¿enie narz¹dów artykulacyjnych, zaburzenia ¿ucia, gryzienia, po³ykania oraz silny linotok.
W badaniach psychologicznych stwierdzono rozwój
umys³owy w normie, poni¿ej przeciêtnej. U ch³opca
wystêpuj¹ zaburzenia percepcji s³uchowej (analizy
i syntezy). Na stosunkowo wysokim poziomie s¹
funkcje wzrokowe: percepcja i pamiêæ. Pomimo
wieloletniej edukacji nie opanowa³ techniki czytania
i pisania. Ma bogaty zasób s³ów, które zna globalnie
i potra je przeliterowaæ (lub pokazaæ) w czasie rozmowy. Mimo prowadzonej przez wiele lat intensywnej terapii logopedycznej ch³opiec nie mówi.

Bardzo atrakcyjna, zgrabna i zawsze modnie
ubrana szesnastolatka. Jest dziewczyn¹ pogodn¹.
W wieku dwu i pó³ lat przeby³a opryszczkowe
zapalenie mózgu. W wyniku przebytej choroby u dziewczynki wyst¹pi³y napady padaczki,
pora¿enie koñczyn górnych, afazja motoryczna
oraz anartria. Do momentu zachorowania rozwój psychomotoryczny oraz rozwój mowy przebiega³y prawid³owo. W wyniku pozapalnego
uszkodzenia mózgu Paulina utraci³a mo¿liwoæ
werbalnego komunikowania siê z otoczeniem
przy zachowanym rozumieniu mowy.
Wed³ug badañ psychologicznych u Pauliny
stwierdzono rozwój niewerbalnej sfery intelektu
w normie, przy zwolnionym tempie kojarzenia,
zapamiêtywania, a tak¿e prawid³owy rozwój ró¿nicowania i wnioskowania logicznego. W czasie
pracy z Paulin¹ stwierdzi³am tak¿e zaburzenia
w sferze percepcji s³uchowej. Paulina mimo wieloletniej edukacji nie opanowa³a techniki czytania
i pisania, choæ bardzo wiele znanych i utrwalonych wyrazów potra rozpoznaæ, a tak¿e przeliterowaæ.

Kariera szkolna
Grzegorz pocz¹tkowo, na etapie klasy 0
nauczany by³ indywidualnie. Szczêliwym trafem
w momencie, gdy mia³ iæ do klasy pierwszej,
we Wroc³awiu z inicjatywy rodziców, powsta³a
Szko³a Podstawowa dla dzieci z mpdz. Grzegorz
rozpocz¹³ edukacjê w tej w³anie placówce. By³o
to trzynacie lat temu. Przez przypadek na swojej
drodze (poza szko³¹) napotka³ nauczycielkê, która
by³a wie¿o upieczon¹ absolwentk¹ kursu Blissa.
Zaproponowa³a nam wprowadzenie komunikacji
alternatywnej i rozpoczê³a pracê z Grzegorzem.
Wkrótce ja tak¿e ukoñczy³am kurs Blissa. Wspólnie
z Grzegorzem namówilimy tak¿e do ukoñczenia
tego kursu wielu nauczycieli pracuj¹cych z w szkole. Takim sposobem komunikacja alternatywna
zagoci³a na sta³e w SP nr 116.
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Rodzice Pauliny mieli wybór miêdzy szko³¹
specjaln¹ dla dzieci z mpdz a szko³¹ integracyjn¹.
Wybrali szko³ê integracyjn¹. Tam Paulina mia³a
intensywn¹ terapiê logopedyczn¹, a tak¿e, szczególnie na etapie nauczania pocz¹tkowego, próbowano nauczyæ j¹ techniki czytania i pisania.
Dziêki temu posiada obecnie bogaty zasób opracowanych s³ów. Nigdy jednak nie próbowano
traktowaæ opanowanych przez ni¹ umiejêtnoci
jako narzêdzia komunikacji i nie prowadzono ¿adnych celowych dzia³añ w tym kierunku.
Sytuacja Pauliny w szkole pogarsza³a siê
z roku na rok, gdy¿ w coraz mniejszym stopniu by³a aktywnym uczestnikiem zajêæ. Jej
rola sprowadza³a siê do biernego obserwatora.
Tak ukoñczy³a szko³ê podstawow¹. Wtedy stwier-
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Wspólnie z Grzegorzem namówilimy tak¿e do ukoñczenia tego kursu wielu nauczycieli pracuj¹cych z w szkole. Takim sposobem
komunikacja alternatywna zagoci³a na sta³e
w SP nr 116.
Grzegorz przez ca³¹ karierê szkoln¹ (szko³a
podstawowa, póniej gimnazjum utworzone jako
kontynuacja szko³y podstawowej) by³ wdra¿any
do korzystania z komunikacji alternatywnej. Przez
te wszystkie lata wypracowa³ sobie bardzo bogaty
zestaw narzêdzi do porozumiewania siê. Grzegorz
chc¹c szybko co powiedzieæ pisze palcem po
dowolnej powierzchni, ma wypracowan¹ bogat¹
gamê naturalnych, bardzo czytelnych gestów,
potra na palcach pokazaæ wiele liter (czasami
tak¿e w ten sposób literuje wyrazy), czêsto siêga
do tablicy literowej. Gdy jednak w ten sposób nie
udaje mu siê przekazaæ tego co chce powiedzieæ,
u¿ywa symboli Blissa lub PCS. Jest osob¹ bardzo komunikatywn¹, ma wiele do powiedzenia,
czêsto zadaje pytania. Zawsze by³ aktywnym
uczestnikiem zajêæ edukacyjnych. Ukoñczy³ ju¿
szko³ê i tra³ do zupe³nie nowego rodowiska 
uczêszcza obecnie na warsztaty terapii zajêciowej.
Bardzo szybko siê tam zaaklimatyzowa³. Nie wstydzi siê swojej tablicy, a koledzy i terapeuci, mimo
¿e po raz pierwszy zetknêli siê z u¿ytkownikiem
AAC, od razu zaakceptowali ten sposób porozumiewania siê z Grzegorzem. Grzegorz mia³ okazjê
wypróbowaæ urz¹dzenie typu VOCA. Bardzo mu
siê spodoba³o i mamy nadziejê, ¿e kiedy uda
nam siê je zdobyæ.

dzono, ¿e w gimnazjum (które istnieje przy szkole
integracyjnej) na pewno ju¿ sobie nie poradzi.
W ten sposób Paulina tra³a do Gimnazjum dla
Dzieci z mpdz, a jako uczennica niemówi¹ca na
zajêcia do mnie. Dziewczynka porozumiewa³a
siê z otoczeniem g³ównie przy pomocy gestów
oraz pisma. W pierwszym etapie naszej pracy
wprowadzi³am Paulinie tablicê literowo-wyrazow¹
i pokaza³am jej, ¿e jest to niez³e narzêdzie do porozumiewania siê z otoczeniem. Rozpoczê³ymy
tak¿e pracê nad budowaniem tablicy komunikacyjnej opartej na symbolach Blissa i PCS (pracowa³ymy tak¿e na programach Boarmaker
i Speaking Dynamically Pro).
Paulina bardzo szybko uczy³a siê symboli, ale
niechêtnie z nich korzysta³a w trakcie naszych
rozmów. Z pocz¹tku wcale nie przynosi³a tablicy
do szko³y (tylko na moje zajêcia). Potem tablicê
nosi³a, ale nikomu nie przyznawa³a siê, ¿e ma j¹
przy sobie. Na lekcjach chêtnie w³¹cza³a siê do
rozmowy próbuj¹c przekazaæ komunikat przy
pomocy gestów lub pisania (literowania). Czêsto
jednak jej komunikaty s¹ niezrozumia³e (ze
wzglêdu na zaburzenia analizy i syntezy). Wtedy
szybko siê wycofuje. Paulinie bardzo trudno jest
zaakceptowaæ porozumiewanie siê przy pomocy
symboli, gdy¿, jak mi siê wydaje, unika wszelkich
elementów, które mog¹ j¹ odró¿niaæ od zdrowych
rówieników. Na podwórku ma trzy sprawne
kole¿anki, z którymi siê przyjani.

Aktywnoæ komunikacyjna
•
•
•
•
•

Chêtnie i czêsto inicjuje rozmowê.
Zadaje pytania.
Chêtnie odpowiada na pytania.
Potra wyraziæ protest i swoje preferencje.
Jest wytrwa³y w przekazywaniu komunikatów
(w razie niepowodzenia siêga po inne narzêdzie, np. jeli literowanie nie jest odczytane prawid³owo, szuka symbolu Blissa lub PCS).
• Potra prowadziæ d³ugi dialog.
• Bardzo wysoki procent jego przekazów jest
zrozumia³y dla otoczenia.
Problem:
• Czy wprowadzaæ Paulinie, mimo jej niechêci, tablice z symbolami?
• Jak zmotywowaæ j¹ do wiêkszej aktywnoci komunikacyjnej?
Propozycje i wnioski wypracowane w trakcie warsztatów:
• Niezbêdna pomoc psychologiczna (uwzglêdnienie
wieku rozwojowego, w jakim Paulina obecnie siê
znajduje).
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• Prawie nigdy nie inicjuje rozmowy, jest raczej
biernym ich uczestnikiem.
• Nie zadaje pytañ.
• Chêtnie odpowiada na pytania.
• Potra wyraziæ protest i swoje preferencje.
• Jeli literowanie (pisanie) b¹d gestykulacja s¹
nieczytelne dla odbiorcy, wycofuje siê z rozmowy (nie ma innych narzêdzi).

• Uszanowanie jej preferencji, wzbogacenie tablicy
literowej o tablice wyrazowe.
• Zastosowanie symboli jako dodatkowego elementu
tablicy wyrazowej.
• Aran¿owanie sytuacji komunikacyjnych zmuszaj¹cych j¹ do aktywnoci.
• Wykorzystywanie symboli podczas zajêæ edukacyjnych.
 Zaopatrzenie Pauliny w urz¹dzenia wysokiej technologii typu VOCA. 
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Warsztatowe refleksje
Katarzyna Kaniecka
Samodzielny Publiczny Orodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
w Kwidzynie

Spotkania warsztatowe Stowarzyszenia powiêcone
wspomagaj¹cym sposobom porozumiewania siê
przynosz¹ mi zawsze wiele nowych i przydatnych
odkryæ. Uczê siê na nich, gdy przedstawiam w³asn¹
pracê oraz podczas s³uchania wyst¹pieñ innych osób.
Jest to dla mnie okazja, aby twórczo podyskutowaæ,
zrewidowaæ w³asn¹ wiedzê i umiejêtnoci.
Podczas ostatnich warsztatów wyranie uwiadomi³am sobie, ¿e budowanie umiejêtnoci porozumiewania jest procesem trudnym, poniewa¿ dotyczy
nie tylko kwestii rozwoju umiejêtnoci jêzykowych
naszego klienta. Wkraczamy tu w wa¿ne obszary
rozwoju osobowoci cz³owieka, w sferê to¿samoci,
osobistego wizerunku i dowiadczeñ spo³ecznych.
Dotykamy wiêc obszarów delikatnych, unikalnych
i niepowtarzalnych osoby, na której rozwój czasowo
mo¿emy wp³ywaæ.
Dlatego te¿, podczas dyskusji na temat poszukiwania rozwi¹zañ systemowych dla nastoletniej niemówi¹cej osoby, pojawi³o siê we mnie wiele pytañ.
Czy jako specjalici nie tracimy z oczu szacunku dla
wolnoci cz³owieka, któremu pomagamy?
Pomagamy, czy raczej wyuczamy porozumiewania siê, takiego, jakie naszym zdaniem jest

najlepsze dla osoby z któr¹ pracujemy? Czy nie
przycinamy równiutko osoby niemówi¹cej tak,
by dobrze pasowa³a do znanej nam cudownej
metody komunikacji wspomagaj¹cej? Mo¿e chwilami zapominamy, przekonani o s³usznoci naszej
specjalistycznej wiedzy, o prawie do wyboru oraz
samodzielnego tworzenia w³asnego wizerunku i
sposobu porozumiewania siê osoby niemówi¹cej?
Czy nie gubimy empatii i szacunku do osób, którym
udzielamy pomocy? Kto lub co daje nam prawo do
ingerencji w ¿ycie naszego klienta i jak daleko
mo¿emy siê w niej posun¹æ? Gdzie przebiega granica pomiêdzy tworzeniem sytuacji komunikacyjnych
(sprzyjaj¹cych rozwojowi umiejêtnoci porozumiewania siê) a manipulacj¹ otoczeniem i cz³owiekiem,
by wywo³aæ oczekiwane przez nas skutki?
Zadajê sobie te pytania. Mylê, ¿e warto je
zadawaæ i szczerze na nie odpowiadaæ. 

Serdecznie dziękujemy
Joannie Guzik i Annie Pieterwas,
które podjęły się trudnego zadania
zorganizowania i poprowadzenia
II Warsztatów Stowarzyszenia.
Zadanie wypełniły wyśmienicie: zadbały
o poziom merytoryczny spotkania,
a jednocześnie stworzyły ciepłą,
pogodną atmosferę.
Zarząd Stowarzyszenia
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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.
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Nadsyłane artykuły nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 000 znaków ze spacjami). Przyjmujemy pliki
MS Word (.doc lub .rtf).

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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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.
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